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Representanter for Yngres i Blomsterdalen støtter barn
og unge i den russiske byen Vyborg med hjelpe-
sendinger. Nå planlegges det ny tur til Russland, og du
kan bidra med din hjelp til arbeidet. Side 14-15 

Hjelpearbeid i
Russland 
Hjelpearbeid i
Russland Tre måneder 

i Betlehem
Fana-kapellan Eirik Mills
skal denne høsten bo og
arbeide i den palestinske
byen Betlehem. Mills er 
utsending for Kirkens 
Nødhjelp. Side 5-7

Innholdsrik 
konserthøst
Kalenderen lyver ikke -
høsten er på vei. Og det
blir en innholdsrik konsert-
høst i Fana. Blant gjestene
er Jan Eggum (bildet) som
besøker kirken 22. oktober.

Side 4 og 16 

Fokus på den
«andre sorgen» 
Samlivsbrudd innebærer en
sorgreaksjon, men dette er
en sorg «det ikke sendes
blomster til». Fana-menig-

hetene ønsker
å sette fokus
på dette
vanskelige
emnet. 

Side 12

Unge på leir
Årets konfirmantleir på Kvamseter bød tradisjonen tro
på en fin blanding av alvor, moro og hyggelige minner. 

Side 2-3

FO
TO

:
SK

JA
LG

 E
KE

LA
ND

fana 4-06.qxp  24-08-06  21:37  Side 1



2 august 2006                

God Helg nr 4, 2006
Bladet utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i

Fana, og sendes til alle hjem i menighe-
ten. Vi tar med glede i mot artikler av ulike 

slag og gjerne også tips til reportasjer.

Lokalredaksjon: 
Ingvar Henne, tlf. 55 10 58 37 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Levering av stoff:
Leveres menighetskontoret eller på e-post: fana.
menighet@bkf.no. Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.

Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående menig-
hetsbladet. Annen kontakt: se side 13
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen, tlf. 55 23 25 47 - 

906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 - 

E-post: eyecu@online.no

Red. råd: Hans Jørgen Morvik, Frode 
Høyte og Sigmund Austrheim. 

Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317, e-post: post@dragefjellet.no 
(Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no)

Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 18. oktober. Stoffdeadline: 2. oktober

Årets konfirmantleir er nå
unnagjort, og kun de siste
forberedelsene gjenstår før
de første konfirmantene skal
konfirmeres den 2.
september i Fana kirke.
Programmet for årets leir var
variert og krydret med
forskjellige aktiviteter.

AV AKSEL HEITMAN OLSEN

Årets konfirmantleir var lagt til leir-
stedet Kvamseter. Det var lagt opp til
en spennende og lærerik opplevelse,
med godt resultat! Med sang, debatt,
og god humor ble det til en flott og
minneverdig opplevelse for både
konfirmantene og lederne.

Med Jesus i fokus
Årets åndelige fokus var rettet mot
Jesus, og konfirmantene ble presen-

Det er en strålende vakker
formiddag, en sånn vi har hatt
så mange av i sommer. 

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Jeg sitter og ser ut på
et turistskip der passa-
sjerene sitter i sine
dekkstoler og nyter til-

værelsen. Vi er mange som har det
svært så godt.

Samtidig forteller mediene om krigene
i Midtøsten, på Sri Lanka og Irak. De for-
teller om sultkatastrofer, tørke, tsunami-
er og lidelse. Andre steder i verden. Hel-
digvis langt borte fra meg. Det er mange
som har det veldig vanskelig.

Så tenker jeg at jeg er usedvanlig
heldig. På en måte har jeg vunnet dob-
bel førstepris i Lotto, ja mer enn det.
Jeg er født i Norge, kanskje det beste
landet i verden å bo i. Vi er lykkelig for-
skånet fra de store naturkatastrofene.
Vi har hatt fred i over 60 år og med alle
gode utsikter til at dette skal vare. Selv
om mye sikkert kan forbedres, så må vi
erkjenne at vi er født heldige som er
født i Norge. Det er som å vinne i Lotto,
i alle fall føler jeg det slik.

Men livet er også mye mer enn mat og
klær og materielle goder. Min største
Lotto-gevinst er at jeg har fått lov å
motta Jesus som min gave, få tro på at
han har gjort opp mine synder og at jeg
kan få leve – og dø – i hans kjærlighet.
Dette er en gave som alle kan få del, en
Lotto-gevinst som bare blir større jo
flere vi får dele den med.

Så blir jeg sittende og undre meg. Får
dette noen konsekvenser for mine valg,
mine prioriteringer. Eller bare konsta-
terer jeg at jeg er heldig og har nok
med mitt eget. �

Heldige meg,
dobbel 
lottogevinst

Konfirmantleir på Kv

TRIM: Mariell Aarbakke og Kristin Standal ledet
morgentrimmen.
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KM-Kalender: 
7. september: Hovedledersamling

14.september: Ledersamling. 
Menighetshuset kl 19.00
23.september: Gospel Night i Fana 
kirke kl 20.00
22.-24.september: Inspirasjonskurs for
ungdom, Fana menighetshus. Arr: Kurssen-
teret KFUK-KFUM
6.-8.oktober: Ledertur til Kvalesund 
2.november: Ledersamling i menighets-
huset kl 19.
19.november: Gospel Night i Fana kirke 
kl 19.00

«Liv og røre»

Er du klar for litt liv og røre? Da kan du kom-
me til Fana menighetshus i høst. Vi spiser
en enkel middag sammen før vi setter i
gang aktiviteter for enhver smak; sang og
musikk, ballspill, tegnekrok, eventyrstund,
uteaktiviteter, gudstjenesteverksted til
søndagens familiegudstjeneste, cafè m.m. 
Målet er å skape litt liv og røre, men det er
og rom for en kopp kaffe og en avis om du
ønsker det! Planleggingskomitèen er i full
sving. Har du spørsmål eller gode idèer, el-
ler kanskje du kunne tenke deg å bidra
med noe? Ta kontakt med ungdomsprest
Anne Marthe Ulvik: 55593260/92435096/
anne.marthe.ulvik@bkf.no  
Vi satser på oppstart torsdag 21.septem-
ber kl 17.00

Ord for dagen: «Herren gleder og fryder
seg over deg og gir deg på ny sin kjær-
lighet.»  Sef 3, 17

ntleir på Kvamseter

tert for teorier, hypoteser og fakta
om hvem personen Jesus var. Basert
på disse opplysningene gikk ung-
dommene i grupper og diskuterte
grunnleggende spørsmål som
«hvem var Jesus?» og «hva er Jesus
for meg?».

Fysisk fostring
I tillegg til debatt og undervisning i
kristendom, var det lagt stor vekt på
fysisk aktivitet. De naturskjønne
omgivelsene Kvamseter er omgitt
av, innbød til et variert program av
utendørs aktiviteter, noe som var
godt integrert i det øvrige opplegget.

Det formelig aulet utenfor Kvam-
seter misjonssenter der konfirman-
tene var innkvartert. Volleyballen lå
ikke stille lenge av gangen, og først
rundt midnatt begynte banen å
tømmes for spillere og tilskuere.
Den av aktivitetene som helt tydelig
falt best i smak blant konfirmantene
var kanopadlingen på Eikedalsvat-
net.

Alt i alt var dette en dundrende suk-
sess, og til neste års konfirmanter er
det bare en ting å si; gled dere! �

Artikkelforfatteren er en av årets
Fana-konfirmanter. Red.

LØYER PÅ LEIR: På underhold-
ningskvelden måtte lederne frem-
føre eventyret om de tre bukkene
bruse med en tannpirker på tvers
mellom tennene. Skuespillerne er
Eirik Mills som den store bukkene
bruse, Hans-Petter Dahl som trol-
let og Rikke Bergflødt som fortel-
leren. FOTO: AKSEL HEITMAN OLSEN

STAFETT: Vi hadde også stafett hvor konfir-
mantene måtte bytte klær. Her ser vi Sondre
Midtkandal Åsnes og Kristina Linnea Brunvall.
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Fana kyrkjekor 
ønsker nye 
medlemmer
velkommen
Koret øver i Fana kirke på onsdager
fra 19.30 til 21.30 og vi ønsker nye
medlemmer hjertelig velkommen! Ta
kontant med dirigent Jostein Aarvik
på 95755362 eller 55314806, der-
som du ønsker å vite mer om koret
og det vi holder på med. 

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

konsert 22. oktober:

Jan Eggum 
og Fana 
musikklag

Fana musikklag inviterer til storslått konsert med Jan Eggum i Fana kirke 22.
oktober kl. 17. Søråshøgda barnekor vil også medvirke på konserten. Fana mu-
sikklag har siden 1921 vært en institusjon innen kulturlivet i Fana. Når vi nå i
år feirer 85-års jubileum vil vi markere dette med årets musikalske høydepunkt
i Fana. Konserten vil by på en rekke av
Jan Eggums velkjente viser. Konser-
ten er en del av kulturdagene i Fana
og Ytrebygda. Vi håper at så mange
som mulig har anledning til å dele
denne musikalske begivenheten med
oss. Billettsalg ved inngangen.

Vil du være med?

Ditt bidrag er viktig!
Hvorfor bli fast giver?
I Fana bor det nå nesten 14.000 voksne og barn
som er medlemmer av Den norske kirke. Du er
kanskje en av disse? Vi er glade for alle bidrag vi
har fått fra deg og andre til menighetens arbeid,
men det vi trenger aller mest, er en fast givertje-
neste som vi kan budsjettere med. Medlemmene i
Human-Etisk Forbund betaler 300 kroner i års-
kontingent (50 for familiemedlemmer og pensjo-
nister), selv om de mottar akkurat samme stats-
støtte per medlem som oss. Skulle ikke vi støtte
vår kirke like mye?

Hvorfor trenger vi ditt bidrag?
Kirken tar ikke medlemskontingent, selv om den
offentlige støtten langtfra dekker utgiftene til
alle aktivitetene som menighetene driver. Sam-
men med Fana KFUK/KFUM betaler Fana menig-
het lønn for en ungdomsarbeider og deler av lønn
til andre ansatte. Et stort korps av frivillige med-
arbeidere driver søndagsskoler, barnekor, voksen-
kor, babysang, eldretreff, kulturkvelder, dugna-
der og mye annet. Og ikke minst satser menighe-
ten på en aktiv nærkirke i Ytrebygda, der befolk-
ningen nå øker raskt. Selv om arbeidet drives fri-
villig og gratis trengs det likevel penger til drif-
ten av disse aktivitetene. Og vi vil så gjerne
gjøre mer - særlig for barn og unge!

Fakta
� I 2004 hadde vi 54 faste givere som 

tilsammen ga 112.800 kroner. 
� Takkoffer, andre gaver, kunstauksjon etc 

ga til sammen ca 344.000 kroner. 
� En medlemskontingent med samme 

beløp som HEF, ville grovt regnet gitt 
1.500.000 kroner. 

Klipp ut og send til Fana menighet, 
Fanaveien 320, 5244 Fana

Jeg vil gjerne bli fast giver til Fana menighet

Navn ..........................................................

Adresse ......................................................

Poststed ......................................................

Fødselsnr ....................................................

(for skattefradrag på gaver)

E-post ........................................................

Jeg vil gi et fast beløp (kryss av)

� Mnd � Kvartal
� Halvår � År

Jeg vil gjerne betale

� Med autogiro � Vanlig giro

Beløp pr gang ............... kr

Ønsker giro tilsendt (antall) ........

Underskrift ..................................................

�
FOTO: SKJALG EKELAND

Søndag 17.sept kl 17.00: Orgelkonsert
ved Jostein Aarvik.  Musikk av Gottftred
Pedersen, Liv-Benedicte Bjørneboe, Ni-
colas de Grigny, Eilert Tøsse, Nils Henrik
Asheim og Max Reger. Fri entre. Kollekt.

Søndag 1.oktober kl 19.00: Høsttakke-
konsert. Fana kyrkjekor og Fana Mann-
skor med musikalske gjester byr inn til
denne tradisjonsrike konserten i en fest-

pyntet kirke. Fri entre. Kollekt ved ut-
gangen til inntekt for musikkarbeidet i
menigheten.

Lørdag 21.oktober kl 16.00: Konsert i
anledning Bjørgvin kirkesangforbunds
75-års jubileum. Medvirkende er Slette-
bakken motettkor,  Cantus og Fana kyr-
kjekor. Fri entre. Kollekt til dekking av
arrangementsutgiftene.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

I tre måneder skal han være i Betle-
hem, fødestedet til både kong David
og Jesus. Byen er i dag en del av de
selvstyrte palestinske områdene på
den okkuperte Vestbredden, et lite
stykke sør for tvillingbyen Jerusalem. 

Globalt perspektiv
Jeg treffer Eirik Mills på tampen av de
siste hundre års nest varmeste som-
mer. Han er en vennlig ung mann på
29 år, født og oppvokst i Rælingen
kommune (ved Lillestrøm). Faren er
amerikaner, så han har nytt godene
av å vokse opp i en «tokulturell» fa-

milie. Han kom til Fana fordi han øn-
sket å prøve seg på et nytt sted, samt
at han alltid har likt Bergen som by. 

- Du har jo også valgt byens vakreste
kirke? halvt spør, halvt fastslår jeg. 

- Helt enig. Og fanaboerne er svært
bevisste på det!

Eirik Mills er en mann med reiselyst,
en lidenskap han har hatt så lenge
han kan huske. 

- I oppveksten var jeg mye i USA. Jeg
har også besøkt de fleste europeiske
land, samt vært på backpacking
gjennom flere land i Asia. 

For Eirik Mills er dette en interesse
som passer godt sammen med det
globale perspektivet han ønsker å ha i

sin prestetjeneste. En del av dette er å
være distriktskontakt for Kirkens
Nødhjelp, et verv som har brakt ham
både til Etiopia og Kenya og til flere av
landene i Midtøsten. 

- Jeg ser oss i sammenheng med en
verdensvid kirke.

I Jesu fotspor
I fjor brakte vervet ham til Israel, et
land han ikke tidligere hadde besøkt. 

- Jeg har alltid vært fascinert av
Midtøsten og folkene der, sier Eirik.

Før avreise skrev han den gang et
stykke om sine tanker og forvent-
ninger til denne turen. Her uttrykker
han sin lengsel etter de kristnes

Ved siden av å være kapellan i Fana er Eirik Mills distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp. 
Da er det viktig å oppleve på nært hold hva organisasjonens arbeid innebærer, noe som
gjerne betyr reiser til steder preget av materiell og åndelig nød, sosial urettferdighet og
krigshandlinger. Snart reiser Eirik Mills til Betlehem. 

På vei 
til det 
glemte 
kristen-
folket

På vei 
til det 
glemte 
kristen-
folket
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Mekka, et besøk som for ham nesten er
skjebnebestemt: «Jeg har på en måte følt
at jeg skulle vente til tiden var inne. At
jeg skulle nå en form for modenhet, før
jeg satte føttene på bibelsk grunn.

- Ble forventningene oppfylt? 
- På en måte. Men det ble ingen pile-

grimsreise slik jeg hadde forestilt meg.
Det å komme så tett på den pågående
konflikten og nøden stjal perspektivet
fra forventningene om å møte en bibel-
romantisk fortid. 

Ble forandret
Eirik Mills kom tilbake som en forandret
mann. 

- Jeg så at nøden er stor på begge sider.
Begge sider kjemper for sin eksistens,
trygghet, rettigheter. Jeg er likevel ikke i
tvil om at det er en kamp mellom lille-
bror og storebror, en omvendt fortelling
om David mot Goliat.

En del av oppholdet tilbrakte han i
flyktningleirer i Libanon. Det gjorde et
dypt inntrykk å se disse fortvilte men-
neskene og deres tapte drømmer, deres
kamp for grunnleggende menneske-
verd og menneskerettigheter. 

- Man kan ikke akseptere terror. Sam-
tidig ser man et desperat folk som gjør
irrasjonelle og uakseptable handlinger i
mangel av andre måter å bli hørt. 

Etter reisen skrev Mills:  «Jesus tok som
kjent de svakes parti. Han ga de stemme-
løse sin stemme. På sin måte opponerte
han mot etablerte samfunnsnormer som
tillot forskjellsbehandling av mennes-
ker. Man hadde førsterangs og annen-
rangs borgere, avhengig av etnisk, reli-
giøs og sosial bakgrunn. I løpet av turen
slo det meg gjentatte ganger hvor mye –
men du verden hvor lite – som har endret
seg de siste to tusen årene.» 

De første kristne
Oppdraget denne gangen er å arbeide
blant kristne palestinere i Betlehem.
Dette er en gruppe som ofte blir glemt i
konflikten. Fra vestlige land betraktes
de gjerne som «arabere og muslimer»

- En kristen palestiner jeg ble kjent
med var forundret over alltid å bli spurt
om hvordan han var blitt omvendt, sier
Eirik, og kaster en brannfakkel: 

- Svaret er at disse (arabiske, red) fol-
kene faktisk kan føre sin historie helt til-
bake til de første kristne. Det blir da et
paradoks at mange kristne viser mer
omsorg for jødene enn for sine palestin-
ske trosfeller. 

Brobygging
- Hva blir din oppgave i Betlehem? 
- Solidarisk arbeid er et vidt begrep. Det
blir ofte slik at jeg selv må finne ut hvor
jeg trenges og hva jeg trenges til.

Oppdraget er en del av et felles pro-
sjekt satt i gang av Kirkenes Verdensråd,
noe som betyr at Mills kommer til å ar-
beide sammen med mennesker fra hele
verden. Selv har han vært tydelig på at
han ikke bare reiser som privatperson,
men også som prest. 

- Dette betyr at jeg også representerer
det internasjonale kristensamfunnet. 

En del av oppdraget er å virke forebyg-
gende og dempende på konflikten
gjennom vestlig  tilstedeværelse i områ-
det. Kirkens Nødhjelp ønsker å fokusere
på den humanitære siden av konflikten,
selv om det er vanskelig å unngå å se
den politiske siden. 

- Jeg har tro på enkeltindividets bidrag,
å bygge bro mellom mennesker på tvers
av politiske og religiøse skillelinjer.

Et godt  eksempel er det viktige freds-
arbeidet som utføres av den palestinsk-
kristne  erkebiskopen av Galilea, Elias
Chacour (se egen sak).

Mills håper å kunne stifte bekjent-

skap/vennskap både med kristne, mus-
limer og jøder. 

- Tror du din innsats kan medvirke til
å skape fred? 

- Det er alltid et ønske og et mål å
kunne være en brikke i en større
sammenheng. Men jeg tror nok det er
langt igjen til varig fred i området. 

Ikkevoldelige aksjoner
Rettspsykiateren Berthold Grünfeld er
av jødisk avstamning, og mistet begge
sine foreldre i Auschwitz. Magasinet
(Dagbladets lørdagsbilag) gjorde et
lengre portrett av ham våren 2003. Her
uttaler han seg kritisk mot opprettelsen
av staten Israel: «Å etablere en stat på
den måten Israel ble etablert, er veldig
problematisk. Tanken om at her har vi et
folk uten land, og et land uten folk, var i
beste fall naiv. Det bodde jo allerede
masse folk der. Samtidig er det forståelig
at noe måtte skje etter 1945. Men – det
forundrer meg likevel at jøder, med så
god kjennskap til lidelser, krenkelser og
ydmykelser, ikke skjønner bedre.»

Også Eirik tror forklaringen på da-
gens situasjon er å finne i jødefolkets
nyere historie. 

BROBYGGER. Eirik Mills ønsker å være med på å bygge bro mellom  jøder, kristne og muslimer under sitt opphold i den palestinske byen Betlehem.
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- Israel er så vidt jeg vet
den eneste staten aner-
kjent av FN som er eta-
blert på rasistiske pre-
misser, sier Eirik, med
henvisning til den spesi-
elle loven som innvilger
flere og bedre sivile rettigheter til jødiske immigran-
ter enn til palestinere som er født og oppvokst i lan-
det. 

Grünfeld sier det slik: «Dagens politikk i Israel har
trekk av både fascisme og apartheid. Palestinerne
anses som annenrangs og primitive. Paradoksalt
nok ser jødene på dem på samme måte som de
kristne i Europa så på jødene.» 

- Hva med ikkevoldelige aksjonsformer?, spør
jeg og peker på lærdommen etter Gandhi, Mandela
– og Jesus. - Hvorfor velger ikke palestinerne å gå
en slik vei? 

- Palestinerne mangler en samlende lederskik-
kelse som nettopp Gandhi og Mandela, sier Eirik.
Dessuten mener han at verdenssamfunnet i større
grad kunne vært en støtte – slik det var det for Sør-
Afrika. Det er vanskelig å stå opp alene mot Israel og
USA, understreker Eirik Mills før avreisen til det uro-
lige, men spennende området. �

I kommende utgaver av menighetsbladet plan-
legger vi å trykke reisebrev fra Erik Mills. red.

Nobelpriskandidat Abuna
Elias Chacour er erke-
biskop av Galilea og en ru-
vende lederskikkelse også
i det palestinsk-kristne
miljøet i Betlehem.  

Abuna, eller fader Elias Chacour ble
født i 1939 i landsbyen Biram, langt
nord i dagens Israel. Foreldrene hans
var kristne palestinere og medlem-
mer av den melkittisk-katolske kir-
ken. 

Åtte år gammel opplevde han,
sammen med resten av landsbyen å
bli tvangsevakuert av den israelske
hæren. Faren og andre voksne menn
ble midlertidig sendt til Jordan,
mens jorden ble annektert og solgt
videre til jødiske nybyggere. 

Elias Chacour studerte teologi i Pa-
ris, og vendte tilbake til Israel som
ferdig utdannet prest i 1965. Dette
var en vanskelig tid for unge palesti-
nere i den nye nasjonen. I sin selv-
biografiske bok «Blood Brothers»
(1984) skriver han om hvordan han
selv opplevde dette: «Jeg kunne ikke
slutte meg til de voldelige gruppene
som nå angrep landet, selv om jeg
kunne forstå deres frustrasjon. Men
jeg kunne heller ikke slå meg til ro
med fars og de eldstes passive hold-
ninger. Når jeg opponerte mot å legge
meg flat og se på at våre ungdommer
ble nektet utdanning, attraktivt ar-
beid og skikkelige boligforhold, var
det da bare utslag av min typiske sta-
het?» Svaret fikk han gjennom Jesu
ord i Bergprekenen: «Salige er de
som hungrer og tørster etter rettfer-
dighet, for de skal mettes» (Matteus
5:6). Han skriver videre: «Plutselig
visste jeg at første skritt mot forso-
ning mellom jøder og palestinere var
å gjenopprette den menneskelige ver-
digheten.» 

Religionsfrihet
Like etter åpenba-
ringen mottok fader
Elias Chacour et kall
til den lille lands-
byen Ibillin, et
stykke sør for hans
fødeby. Her har han
bodd siden, samtidig
som hans utrettelige
fredsarbeid har båret
stadig nye frukter.
Inspirert av Martin

Luther King jr. arran-

gerte han i 1972 en stor fredsmarsj
i Jerusalem. Håpet var at den israel-
ske nasjonalforsamlingen ville ta
imot dem. Det skjedde ikke, men
marsjen samlet tusener av muslimer,
kristne og jøder under felles ban-
nere med krav om fred og forsoning.

En del av hans visjon har vært
troen på utdanning som en viktig
vei mot verdighet og fred. I tråd
med denne tanken har han startet
opp utdanningsinstitusjonen Mar
Elias, bygget rundt den inklude-
rende idéen «religionsfrihet – ikke
frihet fra religioner.» Her møter
daglig over 4.500 jødiske og pales-
tinske barn og ungdommer.  

Skolen er oppkalt etter erkebisko-
pens bibelske navnebror Elias (ara-
bisk: Ilyas), en sentral profet både
for jøder, kristne og muslimer. 

En felles venn
Tidligere i år ble Chacour utnevnt til
melkittisk-katolsk erkebiskop av
Galilea (den nordlige delen av Is-
rael). Han er nominert tre ganger til
Nobels fredspris, og betraktes av
mange som Israels svar på erkebi-
skop Desmond Tutu.  

Chacours visjon kan oppsummeres
i et lite utdrag fra en tale han holdt
i 2001 ved Emory-universitetet i
Georgia, USA: «På vegne av de pa-
lestinske barna ber jeg dere: Gi mer
vennskap til Israel. De trenger deres
vennskap. Men ikke tolk ditt venn-
skap som en automatisk antipati
mot meg, palestineren som betaler
regningen for det andre har gjort
mot mine elskede jødiske brødre og

søstre. Og dersom du har
vært opplyst nok til å ta pa-
lestinernes side, men sam-
tidig blir ensidig motstan-
der av mine jødiske brødre
og søstre: Slutt med det!
Slikt vennskap trenger vi
ikke. Det vi trenger er en
felles venn. For Guds skyld,
ingen av oss trenger flere
fiender!» �

Elias Chacours  selvbiografi i
norsk utgave (Lunde, 1990)

En palestinsk fredspatriark
Fader Elias Chacour.
Bildet er fra doku-
mentarfilmen om
hans liv. 

kristne og muslimer under sitt opphold i den palestinske byen Betlehem.
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Foreningen av det 
guddommelige og 
det verdslige. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Mennesket har til alle tider brukt sym-
boler for å beskrive forhold det ikke
helt ut kan definere eller forstå. Intel-
lektuelt kan vi ikke begripe eller for-
klare hva det guddommelige innebæ-
rer. Vi strekker derfor tanken ved å
bruke ord og bilder som har menings-
innhold utover og i tillegg til det dag-

ligdagse og vanlige. «Symbolene er
maskering og åpenbaring på en gang»
sier den tyske religionshistorikeren
Manfred Lurker. 

Korset er et av menneskets eldste og
mest brukte symboler. I sin enkleste
form bruker vi det som en koordinat,
et kryss på kartet som viser oss hvor vi
er – eller hvor vi skal. I gamle hellerist-
ninger leser vi det som et symbol på
solen (solkors), årstidene og himme-
lens retninger: Innovasjonen i dialog
med tradisjonen, det nye som tar opp
i seg det gamle. I en noe videre betyd-
ning kan man tolke det som en for-
ening av det guddommelige (vertikal
akse) og det verdslige (horisontal
akse). 

Korstilbedere
I kristen tradisjon er korset et dualis-
tisk symbol: På den ene siden forteller
det om lidelse og død, på den andre
bærer det bud om håp og forsoning.
Dette doble budskapet kommer kan-
skje best frem gjennom at Jesus på
korset ofte fremstilles som enten li-
dende og døende eller triumferende
og himmelvendt. 

Korsfestelse var en fryktet og ned-
verdigende avstraffelsesmetode de ro-
merske makthaverne brukte mot sta-
tens fiender. Selve korset var vanligvis
en vertikal trepåle med en tverrligger
over (formet som en T). Meningen var
at offeret skulle lide lenge, ofte flere
dager, før døden inntraff. Prosessen
kunne fremskyndes ved at offeret en-
ten fikk føttene brukket, ble stukket
med sverd, slått eller pisket. Ordet
kors stammer fra det la-
tinske crux, substantiv-
formen av verbet crucio
– å torturere. 

Å bruke dette
torturinstru-
mentet som
symbol for den nye
troen var lenge en
fremmed og fra-
støtende tanke.
De første
kristne opp-
levde korsfes-

telsen som belas-
tende og skam-
full, noe også de-
res motstandere
visste å utnytte.
«Korstilbedere»
ble brukt som
nedsettende
bemerkning
om de kristne,
gjerne med tilføyelsen
«id colunt quod me-
rentur» («de tilber det
de fortjener»). 

På Palati-
nerhøyden i
Roma er det
funnet en
graffiti fra ca.
år 240 e.kr. Denne viser et korsfestet
esel, med inskripsjonen «Alexamenos
tilber sin Gud.»

Fiskesymbolet
De første kristne brukte en fisk som
symbol for sin tro, sannsynligvis som
en referanse til Jesu løfte til disiplene
om å gjøre dem til menneskefiskere
(Mark. 1:17). En annen forklaring kan
være likheten i uttale mellom de he-
braiske ordene for fisk og Kristus. Teg-
net er også en variant av den første
bokstaven ( , alfa) i det greske alfa-
betet, en henvisning til Jesu ord om at
«Jeg er alfa og omega» (Åp. 8:1). Sym-
bolet spredte seg som et hemmelig
tegn forfulgte kristne kunne bruke for
å gjenkjenne hverandre. 
Senere ble det greske ordet for fisk,
ichthys ( ), brukt som akronym
for den kristne tro: Isous Christos
Theou Huios Soter (Jesus Kristus,

Guds Sønn, Frelser). Innen
astrologien regnes Jesu

fødsel som den en-
keltbegivenhet som innle-

der fiskenes tidsalder, en tid
for åndelig søken, kjærlighet og
dyp visdom. 

Korset nøkkelen til live

«Alexamenos tilber sin Gud.»
Graffiti fra Palatinerhøyden,
Roma, ca. år 240 e.kr

Ankh funnet i gravkamme-
ret til  farao Amenhotep II,
datert til ca. år 1400 f.kr. 

Farao Akhenaten og konen Nefertiti under solens
livgivende stråler. Relieff fra palasset i El-
Amarna,  ca. år 1330  f.kr. 

Helleristninger fra Bohuslän  (Sverige) 
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Det astrologiske tegnet viser to fis-
ker som svømmer i hver sin retning –
en symbolikk ikke ulik den vi kjenner
fra korset. Fiskesymbolet ble lenge
fortrengt av korset, men er i senere tid
begynt å komme tilbake som tegn
mellom kristne. Noen setter det på bi-
len sin, andre knytter tegnet (skrevet
som <><) til signaturen i sine elektro-
niske hilsener. Og nederst på disse si-
dene kan du også se symbolet ...

Livsnøkkelen
Ifølge tradisjonen var det apostelen
Markus som brakte kristendommen
til Egypt og der etablerte den kop-
tiske kirken. Den tidligste bruken av
korset som symbol kan spores hit.
Ved å adoptere det gamle egyptiske
symbolet for livet, ankh, skapte man
en bro mellom den gamle og den nye
religionen. Ankh-korset er formet
som en T med en løkke øverst. Andre
navn på symbolet er løkkekorset
(crux ansata) og livsnøkkelen. I
gamle relieffer ser man hvordan sol-
guden Aten overrekker ankhen – livet
– som gave til menneskene. 

Ankh-korset ble
oppfattet som
et positivt
symbol for de
kristne og er-

stattet etter

hvert fisken. Jesu død på korset fikk
også en klangbunn i dette symbolet,
samt opplevelsen av den nye troen
som moderlig, kjærlighetsfull og
fredselskende. Den opprinnelige løk-
keformen ble gradvis erstattet av kor-
set slik vi kjenner det i dag – selv om
de lenge levde side om side. 

Den ortodokse koptiske kirken bru-
ker fortsatt ankh-korset i sin opp-
rinnelige form, mens vi i Europa kan
se symbolet brukt på gravmonumen-
ter og steinkors helt frem til sen
middelalder. Symbolets historie kan
spores tusener av år tilbake, men dets
opprinnelse vil nok forbli i det
ukjente. Det har vært gjenstand for
mange forsøk på tolkning, og frem-
står i dag som tidløst, mystisk, ab-
strakt og svært vakkert. 

En poetisk tolkning er å se det som
en forening av det mannlige og
kvinnelige prinsipp, med løkken som
bilde på livmoren. Et beslektet sym-
bol er , tegnet for den romerske
kjærlighetsgudinnen Venus. I vår tid
er dette symbolet allment kjent som
tegnet for hunkjønn. 

Fra Konstantin til Bill Gates
Den romerske keiseren Konstantin
den Store (285-337 e.kr.) gav kristen-
dommen en begunstiget stilling i ri-
ket. Han stoppet forfølgelsene av de
kristne og forbød bruken av korsfes-
telse som henrettelsesmetode. Foran
et større slag fikk han ifølge legenden
en visjon om å kjempe under Jesu
monogram, XP. 

Han så tegnet skrevet på himmelen,
samtidig som en stemme sa «In hoc
signo vinces» (i dette tegnet skal du
vinne). Tegnet var kjent fra før som
Chi-Rho, de første to bokstavene i
chi-rho-iota-sigma-tau-omicron-

sigma eller (CRISTOS).  Teg-
net har blitt stående som symbol
for Jesus, selv om kritiske røster
hevder det opprinnelig var et
monogram for tidsguden Chronos.

Andre hevder dette bare er med og
gir tegnet en større symbolverdi. 

En moderne bruk av dette symbolet
finner vi i det engelskspråklige «X-
mas», samt i det nyeste operativsy-
stemet fra Bill Gates. Microsoft har
vært kryptisk i sine forklaringer på
hvorfor de valgte forkortelsen XP. I en
forklaring hevdes det å stå for «eXPe-
rience» (opplevelse), i en annen at
«Cairo» (som uttales på tilnærmet
samme måte som de greske boksta-
vene XP, chi-rho) var et tidlig kode-
navn for utviklingen av Windows XP. 

Hollywoods tolkning
Analogien mellom Jesus og et opera-
tivsystem er uansett ikke dårlig, et
poeng blant annet Hollywood og
brødrene Wachowski har tatt opp i
filmene om «The Matrix». Ordet ma-
trix (eller matrise) er forøvrig en vari-
ant av det latinske ordet mater (mor),
og kan oversettes som livmor. Nett-
leksikonet Wikipedia forteller at en
matrise er en «situasjon eller omslut-
tende substans som kan gi opphold,
grunnlag eller vekstvilkår for noe an-
net» – ikke ulikt slik mange opplever
sin tro. Den amerikanske høyeste-
rettsdommeren Benjamin Nathan
Cardozo (1870-1938) brukte ordet
svært poetisk i en av sine siste dom-
savsigelser: «Talefriheten er selve ma-
trisen, den tilstand som ikke kan
ofres, av omtrent hver eneste form for
frihet.» �

Benjamin
Nathan 

Cardozo på
forsiden av
Time Maga-

zine (1934).

kkelen til livet

Broughanlea-korset ved  Ballycastle, Nord-Irland. Legg merke til
inngravert ankh-symbol. FOTO: MAGNE  FONN HAFSKOR 

Fiskesymbolet 

XP, monogram for Kristus.
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Onsdag 13. september er det
klart for offisiell åpning av «Det
gule huset» på Nesttun. Gamle
Midtun skole fra 1894 gjenopp-
står som et allaktivitetshus i
regi av organisasjonen Sesam.

AV: MAGNE FONN HAFSKOR OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Virksomhetsleder Torill Hansen
Kongsbakk kan med dette markere en
foreløpig slutt på en prosess som tok til
i 1999, da Sesam første gang kontaktet
kommunen med forespørsel om å leie
eller overta skolen. For fire år siden ble
huset overtatt for den fyrstelige sum av
én krone. Utallige dugnadstimer se-
nere er det klart for offisiell åpning. 

– Er det ferdige nå?
– Vårt mål er å aldri bli helt ferdige.

Slik kan folk fortsatt få være med i dug-
nadsgjengen, og ha gleden av å kjenne
seg nyttig og tilhøre et fellesskap. Vi øn-
sker å ha en raus holdning til dugnads-
innsats, alle typer «effektivitet» er  vel-
kommen, sier Kongsbakk.

Nærmiljøtiltak
Huset skal være et aktivt nærmiljøtiltak
åpent for alle, og preges av spennende
romløsninger: Her er forsamlingslo-
kale med peis, musikkrom, bibliotek,

et romslig kjøkken og et sentralt rom
for stillhet og ettertanke. Og kjellerlo-
kalene tenkes brukt til kreative akti-
viteter som bringer mennesker nær-
mere hverandre.

Storstilt åpning
Åpningsseremonien 13. september be-
gynner i Birkeland kirke kl. 14. Per Løn-
ning taler og Marianne Juvik Sæbø vil
opptre med sang. Etterpå blir det åpent
hus, med mulighet for å «myldre» i det
gule huset. Vel kl 19.00 vil Per Lønning
holde et foredrag.

Dagen etter blir det invitert til gratis
familiemiddag, med underholdning -
åpen for alle. Fredag 15. september er
det  skjer det også mye i huset. Kl. 12-14
er det fredagstreff, mens «Fredagskaf-
fen» kl. 19-24 er et åpent ungdomstil-
bud - inkludert fast temadel. 

-Første tema er et foredrag rundt te-
maet «dop» ved lensmann Norvald

Visnes, og vi planlegger ytterligere tre
foredrag i høst. Vi starter videre et sy-
kurs for jenter i alderen 13-18 år 21.
september, sier Kongsbakk, som også
forteller at det blir kurs for alle som øn-
sker å lære seg litt selskapsdans.

-Drømmen er å få en gruppe som kan
opptre for og danse med beboere på sy-
kehjemmene i Fana, avslutter virksom-
hetsleder Torill Hansen Kongsbakk. �

Sesam i korte ord
Sesam er et diakonalt livssyklusarbeid, orga-
nisert som en stiftelse. Formålet er å virke-
liggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana by-
del ved å gi omsorg, bygge fellesskap og
fremme trivsel i bydelen. Sesams fire sats-
ningsområder er: 

• Åpen barnehage 
• Psykiatrisk dagsenter 
• Eldresenter/eldrearbeid
• Frivillighetssentral 

10 august 2006                

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

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

Familieskolen i Bergen 
Seks kvelder og 
en weekend for 

dere som ønsker
å få det enda 

bedre sammen.
Oppstart mandag 

9.oktober 2006.

www.familieskolen.no

Endelig klart for åpning

ÅPNES I SEPTEMBER. - Nå er det tid for offisiell åpning av Det gule huset, sier virksomhetsleder i Sesam,
Torill Hansen Kongsbakk. Bildet er fra 2003 - og mye har skjedd siden.
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Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn

Boligbyggelag er den perfekte gaven til 

konfirmanten. Også ypperlig som dåps- 

eller bursdagsgave.

Innmelding kroner 300 per medlemskap.

Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.

Sørg for at den du er glad i får ansiennitet 

på boligmarkedet! 

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

kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.

w
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oHvalene i 

horisonten
Kjære far! Du er ikke alltid
like begeistret for våre nye
landsmennesker. Spesielt
ikke dersom deres hudfarge
er noen toner mørkere enn
din egen. 

- Det er nå 115.000 av dem bare i
Oslo, sier du. 
- Det må gjerne komme 115.000
til, svarer jeg. Så sier vi ikke mer
til hverandre på en stund. Mor la-
ger kaffe, vi drikker hver vår kopp
i stillhet. I hodet mitt dukker det
opp et barndomsminne. Vi var på
søndagstur, du og jeg. Det var
nesten blitt en vane. Mor var
hjemme og laget middag, brø-
drene mine mekket på bilene
sine, du og jeg gikk på tur i fjel-
let. 

- Herfra kan vi se helt til havet!
utbrøt du gjerne stolt når vi
satte oss ned på utsiktspunktet
vårt og dagen var fin.
- Kan vi se hvalene? spurte jeg.
Du gav meg kikkerten i hånden,
ba meg lete med øynene. Ofte
trodde jeg at det var hvaler jeg så
– de lignet store skip med master
som sank i horisonten. Du var al-
dri av dem som pratet mest, men
her oppe gikk gjerne samtalen
lettere. 
- Vi kommer alle fra havet, filoso-
ferte du. 
- Men noen av oss vendte tilbake. 
Vi delte en sjokoladeplate, skylte
den ned med krystallklart kilde-
vann. Jeg ville høre historier, ba
deg fortelle fra gamle dager – fra
du var liten. Om krigen. Bestefar
hadde en gammel sigareske laget
av bjørkenever. Oppe i den lå det
en tysk pengeseddel som lød på
10 millioner mark. Begge deler
hadde han fått fra en russisk
krigsfange på Ulven leir – som
takk for noen skiver brød han
hadde stukket til ham. 

- Er tyskere onde mennesker?
spurte jeg. 
- Ikke tyskerne, ikke de vanlige
soldatene som kom til gården og
kjøpte mat, svarte du. 
- De hadde nok ikke noe valg.

Men offiserene, krigsherrene, Hit-
ler selv… Du ble stille. Du mang-
let ord for å beskrive slik ond-
skap. 
- Og så det ufattelige som
skjedde med jødene. Vi så jo at
krigsfanger ble behandlet dårlig,
spesielt de russiske. Men vi kunne
ikke forestille oss hva som fore-
gikk i konsentrasjonsleirene. 

Jeg husker at jeg syntes dette
var et langt og vanskelig ord.
Konsentrasjonsleirene. Et ord
som nesten var for stort og far-
lig til at man kunne tenke på
det. 
- Hvorfor var de så slemme mot
jødene? spurte jeg. 
- Jeg tror det var en form for sja-
lusi, svarte du. 
- Jødene var kjent for å være
flinke folk. 

Min mor setter frem en nybakt,
varm sjokoladekake til kaffen.
Min far ser på den mørke og
innbydende kaken. 
- Tenk at jeg skulle bli oldefar –
til en mulatt! sier han, tydelig
stolt. 
- Mulatt? spør min mor. 
- Hva skal man si da? spør min far
tilbake.
- Det er vel det det heter når
mørkhudede får barn med lyshu-
dede? 
- Da er din datter også mulatt,
sier min mor, ser på meg og min
fars solbrune sommerhud. 
- Det er ihvertfall ikke meg hun
har fått den mørke hudfargen fra.
- Kanskje jeg er en hval, sier jeg.    

KJÆRLIG HILSEN DATTEREN
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VVeellkkoommmmeenn  tt ii ll

ttllff..  5555  9911  9988  0000
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

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

Prosten
takkar
60-årsdagen min vart for
meg ei stor og rik opple-
ving! Hjarteleg takk til
Fana prosti, Fana menig-
het og Fana kyrkjekor,
og til alle som kom og
deltok på festdagen!
Varm takk for alle hel-
singane! At det vart gitt
kr. 40.000,- i jubileums-
gåve til styrking av bar-
nearbeidet i Fana menig-
het, opplevest som ein
stor og framtidsretta in-
spirasjon! Saman går vi
vidare i positivt byg-
gjande arbeid!

Beste helsing
Per Barsnes

Dersom du er blitt forlatt av din
partner, opplever du en sorg
ved å være sveket. Det er ikke
alltid en får så stor forståelse
for dette. Du har ingen grav å
gå til. Den som bryter ut, har
sin sorg. 

Du treffer kanskje «eks-en»
med en annen etter kort tid, og
tenker: «Mer var jeg ikke verd!»
Hjem skal deles, familie og ven-
ner blir splittet, o.s.v. Og hvor-
dan takler en dette med barna?
Enkelte kan også få det vanske-
lig med sitt forhold til kirken.
Du skal jo ikke bryte ekteskapet.

Menighetene i Fana ønsker
også å komme denne gruppen i
møte, og vi vil med dette invi-
tere til temakveld 27. septem-
ber. Vi er glade for å ha med oss
Frode Thuen som innleder
denne kvelden. Han er profes-
sor ved UiB og også kjent fra
Vårt Lands samlivsspalter.

Sorgen det ikke sendes blomster til
Program
Onsdag 27. sept kl. 19.00 –
21.30 i Storetveit menighets-
hus, Kirkevn. 27, 5072 Bergen

Innleder: Prof. Frode Thuen

Temaer:
• Sorgreaksjoner:
• Hva hjelper? 
• Hvordan takler barna et 

samlivsbrudd? 
• Hvordan få til gode 

ordninger?
• Mulighet for samtale/

spørsmål

• Enkelt kveldsmåltid. 
• Seminaret er gratis

Påmelding/spørsmål:
Diakon Linda Bårdsen
55 30 81 17 -  
linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland
55 36 22 85 -
tone.totland@bkf.no
Menighetskonsulent Therese N.
Mokkelbost, 55 59 71 85

Arr.: Menighetene i Fana prosti

Når det inviteres til sorgseminar i menighetens
regi, er det oftest for etterlatte ved dødsfall. Sorg
oppleves like sterkt ved samlivsbrudd.

Ett av resultatene
etter tidligere te-
makvelder er at flere
av de som har møttes
denne kvelden har ønsket å møtes
videre. Alle er blitt godt kjent med
hverandre i disse gruppene. Mange
temaer har vært diskutert, det har
vært latter og tårer. Det sosiale
har betydd mye.

Hjertelig velkommen! Du
trenger ikke være fast kirkegjenger
for å delta. 

FOR PROSTIDIAKONIUTVALGET:

INGER SETNES OG LINDA BÅRDSEN

Arr.: Menighetene i Fana prosti
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ANSATTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UTVALG OG LAG

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

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 13 93 53

Kulturutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 50

Misjon og økumenikkutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 56

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Jørn Henning Theis 55 22 02 77

Diakonatet
Guro S. Andersen 55 91 53 44

Fana Kyrkjekor
Ingunn Skage 55 91 56 96

Søndagsskolen
Midlertidig kontakt 55 5932 63

Voksenlaget, KFUK-KFUM
Tove Ask 55 22 94 90

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

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

Tar også reparasjoner
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Sist høst reiste seks repre-
sentanter fra ungdomsklubben
Yngres i Blomsterdalen, Bergen
med kurs for Russland.
Oppdrag: Vyborghjelpen.

AV MARIT HANDEGARD OG HEGE EDVARDSEN.

Yngres er en ungdomsklubb for konfir-
manter og ungdommer som møtes
hver fredag til sang, andakt, spill og an-
net gøy. I tillegg til å drive ungdoms-
klubb og lære konfirmanter og andre
om Jesus, setter vi fokus på å hjelpe an-
dre. De siste årene har Yngres samlet
inn penger til et barnehjem med 45
barn og deres ansatte i Vyborg, Russ-
land. Yngres har i løpet av året organi-
sert flere kakelotteri, og på den måten
fått inn fine summer som kommer godt
med.

Til Vyborg
I denne anledning har vi fått, med god
hjelp fra sponsorer, sende seks repre-
sentanter fra Yngres med hjelpesen-
dingen som hvert år i november reiser
til Vyborg med det som er blitt samlet
inn i løpet av året. 

Turen startet altså i Bergen 31.okt-
over. I Oslo møtte vi en buss fra Ålesund
og en buss fra Sørlandet. Nå steg antall
reisende til ca.70 stk og tre busser full-
astet med klær, mat, medisiner og an-
dre nødvendigheter. Etter tre lange da-
ger på buss, var vi endelig fremme i Vy-
borg.

Vi ble alle godt mottatt i Baptistkirken
med deilig kveldsmat og varme hilse-
ner. Men det var ikke siste gangen vi var
der. Gjennom hele uken spiste vi mid-
dag der og tilbrakte mye tid i kirken el-
lers. Vi fikk blant annet være med på

gudstjeneste, og lørdagskveld fikk vi
holde «Norsk aften» for dem. Med nor-
ske sanger, bunader, lysbilder og norsk
mat. Noen av oss ungdommer fikk også
være med på russisk søndagsskole, noe
som var en fin opplevelse. Det var godt
å se at noe vi har vært med å bygge opp,
fungerte så bra. 

På barnehjemmet
I Lesogorsk fikk vi lov til å
overrekke gavene fra
Yngres, samt noen sykler

og radioer fra Jondalen. Det var herlig å
se hvor glade barna ble. Vi fikk en om-
visning rundt på barnehjemmet, og vi
fikk se en video de hadde laget av bar-
na. Det var kjekt og se litt av det arbeidet
de driver der. De har dessverre ikke noe
kristent arbeid for barna der, men vi hå-

14 august 2006                

Overlege Alexander og den gamle 
overlegen Nina.

Alle strekker hender for å få en kasse. Flere
gjemmer dem, og kommer tilbake for en
ny. Nøden er stor. Th. Baptistkirken.

Hjelpesending til Vyborg

Takknemlige hender mottar esker med gaver fra fullastede busser.

Hjelpesending til Vyborg
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per at de kan få til et samarbeid med
Baptistkirken framover slik at også dis-
se barna får høre om Jesus.  Vi besøkte
også et sykehus i Kondratjevo. Der had-
de de pusset opp litt og holdt på å skifte
vinduer. De hadde også fått ny overlege
der. Vi fikk orientering av Nina, som var
overlege der før, og vi fikk overrakt dem
noen pengesjekker og gode ord som vi
håper og tror kommer til nytte.

St. Petersburg
Vi var også på dagstur til St. Petersburg.
Vi var først i Vinterpalasset og Isakkate-
dralen, før det bar av sted til barne-
hjemmet vi skulle besøke der. Det før-
ste som møtte oss i den falleferdige
blokken, var lukten av kloakk. Og på vei
opp trappene fikk vi se sikringsbokser
som ikke var i bra stand i det hele tatt.
Ledninger og lyspærer oppå hveran-
dre, og alt hang ut av skapet. Det så ut
som om noen hadde lekt Mc Gyver
uten å ha de samme egenskapene.

Videre var det et godt syn som møtte
oss når vi gikk inn døren til barnehjem-

met, snakk om å gjøre det beste ut av
ingenting. Her var det hjemmekoselig
og varmt. Smilende unger og persona-
let som tok godt imot oss. Etter en lang
prat med styreren og flott sang av bar-
na, satt vi igjen med ett inntrykk av at
dette var noe vi ville støtte videre. Vi
vedtok enstemmig at vi på Yngres også
skal samle inn penger til dette barne-
hjemmet. Det var et trygt og godt miljø
der, men også den kristne profilen var
veldig klar og det er noe som i våre øyne
er veldig viktig. Det å gi barna et tak
over hodet og omsorg er viktig, men
like viktig er det at de blir kjent med Je-
sus. 

Det vi har lyst til å utfordre folk til, er å
gi penger og støtte opp, slik at dette
barnehjemmet kan få seg et eget hus.
For da kan de nemlig ta inn mange flere
barn, av de 10 000 gatebarna i denne
byen. Dette er i hvert fall vårt syns-
punkt etter det rørende besøket som
gav oss sterke inntrykk, og framkalte
mye følelser i våre unge hjerter. 

Masse inntrykk
Som dere skjønner har vi hatt en travel,
følelsesmessig og spennende tur. Vi sit-
ter igjen med masse inntrykk som vi
skal dele med alle på Yngres og til andre
mennesker som vi møter her hjemme.
Vi skal også reise en del rundt i Bergen
og fortelle om turen, og vi håper at
enda flere blir engasjerte på denne må-
ten. Vi vil takke alle som har sponset
oss og på en eller annen måte har gjort
det mulig å sende representanter fra
Yngres til Russland, også dette året. 

Vi har lært utrolig mye, og disse min-
nene kommer vi til å sitte igjen med
lenge. Vi vil til slutt oppfordre alle an-
dre ungdomslag, klubber og lignende
til å sette i gang innsamling av penger.
Det er flott at vi som har det så godt her
i Norge kan få hjelpe andre mennesker
som ikke har det like godt. �

15               august 2006

Basar for hjelpe-
sending til Russland
I november reiser vi på ein ny hjelpe-
sendingstur til Vyborg/St. Peters-
burg. I dette høvet vert det stor ba-
sar i bedehuset «Karmel» i Blomster-
dalen fredag 8. september kl. 18:30

Disp. Jon Teigen held andakt og for-
tel frå hjelpearbeidet i Russland. 
Hovudlotteri, åresal, kaffi og kaker.

Velkommen!

til Vyborg

Seks yngresmedlemmer med sterke minner fra Vyborg.

Utsiden av barnehjemmet

Fra barnehjemmet i Lesogorsk

Farlig el-anlegg.

til Vyborg
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Erik Namtvedt Røed
Jonas Hatlestad
Martin Johannesen
Lotte Tordal Amundsen
Christopher Ramm
Natalie Rundhovde-Birkenes
Marie Haraldsen
Ingrid Matilde Herre Staveland
Tobias Gjesdal
Sara Straand
Vegard Hansen Haugsdal
Pernille Kjosås Dahle
Vilde Lillefosse
Hannah Oliva Høgmo Breivik
Erik Isak Olsen
Emilie Molvik Alnæs
Milla Heier
Nicholas Liland Tharaldsen
Martha Kornelia H. Mikalsen
Emil Reikvam Vikhagen
Malin Josefine Håland Birkenes
Celine Schei Hansson
Martin Emil Flesland Sylta
Camilla Dinessen Lindin
Charlotte Håvardstun
Julie Torlin Erichsen
Torbjørn Busch Fredriksen
Mats Milde
Nicholas Alexander 
Paulen-Harrison
Lilly Fjeldsbø
Mia Lundstrøm Namtvedt
Miriam Bjånesø Aakre
Emma Sofie Christophersen
Torstein Meling Arnesen
Julie Bjørkmann
Sandra Margrethe B. Fauske
Theodor Petter Håland Salen
Nikolai Stavenes Nordvik
Ole Jørgen Nilsen Bartz
Lisa Vabø Evjen
Kaia Lillevik Hagenes
Lasse Askvik Haugen
Theodor Heggholmen
Vår Tande Hjermann

Lill Kristin Hagen – 
Jan-Magne Skoge
Marielle Aanes – 
Arne Gunnar Møgster
Eirin Haugland – 
Glenn Viljar Rødbotten

Arnhild Iren Ådahl – 
Eirik Nyheim
Anita Pryme – Lars Hystad
Lene Kristine Sofie Sørstrønen –
Petter Heggland Johansen
Elise Risnes – Rune Boga
Siv Breivik – Tom Nordtveit
Nina Eileen Ytre-Eide Askeland –
Anders Nafstad
Ina Natalie Østrem Tveit – 
Knut Georg Arnesen
Kari Anna Fiskvik – 
Kjetil Bjørkmann Ødven
Solveig Harzhofer – 
Ørjan Andersen
Bodhild Fjelltveit – Arne Fosse
Helene Holst – Øystein Grimstad
Ann Mari Mirkovic – 
Stein Atle Juvik
Veronica Johansen –
Halfdan Gunnar T. Hallseth
Marianne Bauge – 
Tore Andre Telle
Ingrid Bjørgo Onarheim – 
Kjetil Helgesen
Karin Boxaspen – 
Cornelis Dirk Kroon

Olav Fanavoll f. 1915
Leif Martin Søvik f. 1941
Johan Langeland f.1922
Ruth Amanda Bergesen f. 1925
Kåre Jensen f. 1931
Ragnhild W. Irgens Muri f. 1921
Rune Edgar Olsen f. 1961
Nanny Oliva Haukøy f. 1922
Jørgen Karsten Øksnes f. 1916
Emma Mjanger f.2006
Jenny T. Henneli f. 1908
Elisabeth Bruland f.1916
Lilly Elise Heggernes f. 1922
Aslaug Andersen f. 1920
Magnhild Sletten f. 1924
Einar Rasmussen f. 1929
Solveig Olina Lid f. 1918
Johannes Palm Eliassen f. 1945
Christian Lars A. Øyane f. 1972
Berit Knarvik f. 1933
Ingrid Ankjær Wergeland f. 1934
Ingrid T.Hjellestad f. 1923
Dagny Ågot Oestreich f. 1920
Trygve Johannes Hope f. 1927
Wenche Berge Andersen f. 1968
Else Skavhellen f. 1932
Brand Byrkjeland f. 1919

Mary Flesland f. 1929
Abraham Botnevik f. 1924

2.september – lørdag
10.30 Konfirmasjonsguds-
tjeneste v/kap.Eirik Mills. Takk-
offer til ungdomsarb. i Fana.
13.00 Konfirmasjonsguds-
tjeneste v/kap.Eirik Mills. Tak-
koffer til ungdomsarb. i Fana.
Blessing Tensing på begge gudstj.

3.sept – 13.søndag etter pinse
10.30 Konfirmasjonsgudstje-
neste v/kap.Eirik Mills. Takkoffer
til ungdomsarb. i Fana. Kor é Vi.
13.00 Konfirmasjonsgudstj.
v/kap. Eirik Mills. Takkoffer til
ungdomsarb. i Fana. Matt.
12,33-37, Sal 40,2-6, Jak 3,8-12

9.september – lørdag
10.30 Konfirmasjonsgudstje-
neste v/res.kap.Gunnar Nesse.
Takkoffer til ungdomsarb. i
Fana.
13.00 Konfirmasjonsgudstje-
neste v/res.kap. Gunnar Nesse.
Takkoffer til ungdomsarb. i
Fana. Ytrebygda Ten Sing.

10.sept – 14.søndag etter pinse
10.30 Konfirmasjonsgudstje-
neste v/res.kap. Gunnar Nesse.
Takkoffer til ungdomsarbeidet i
Fana.
13.00 Konfirmasjonsgudstje-
neste v/res.kap.Gunnar Nesse.
Takkoffer til ungdomsarbeidet i
Fana.
20.00 Tomasmesse. Matt 5,43-
48, 5 Mos 10,17-21, Rom 13,8-10

17.sept – 15.søndag etter pinse
11.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/res.kap Gunnar Nesse. Takkof-
fer til dåpsopplæringen i Fana.
13.00 Fana. G13-gudstjeneste
v/res.kap.Gunnar Nesse. Natt-
verd. Takkoffer til menighetsarb.
11.00 Blomsterdalen. Høy-
messe v/prost Pe Barsnes. Nattv.
Joh 5,1-15, Sal 103,1-6, Ef 5,15-20
17.00 Orgelkonsert ved Jostein
Aarvik. Fri entre. Kollekt.

23.september – lørdag
20.00 Fana. Gospelnight
v/Fana KFUK/KFUM.

24.sept – 16.søndag etter pinse
11.00 Fana. Høymesse v/ung-
domsprest Anne-Marthe Ulvik.
Dåp og nattverd. Takkoffer til
Norges KFUK/KFUM. Luk 10,38-
42,5 Mos 4,29-31,Fil 4,10-13

1.okt – 17.søndag etter pinse
11.00 Fana. Høsttakkefest
v/res.kap. G. Nesse. Takkoffer til
de fire diakoniinstitusjoner.
19.00 Fana. Høsttakkekonsert
m. Fana Kyrkjekor m.fl. Kollekt
til sang- og musikkarbeidet i
menigheten. Job 19,25-27, Rom
8,18-23, Luk 7,11-17

8.okt – 18.søndag etter pinse
11.00 Fana. Høymesse v/res.
kap.G. Nesse. Dåp, nattverd. Of-
fer: Det Norske Misjonsselskap.
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/res.kap.Gunnar Nesse. Takkof-
fer til dåpsopplæring i Fana. Joh
8,31-36, Jer 6,16-20, Gal 5,1-6

15.okt – 19.søndag etter pinse.
11.00 Fana. Konfirmantpre-
sentasjon for Fana v/kateket
Hans Petter Dahl, res.kap.Gun-
nar Nesse og ungdomsprest
Anne-Marthe Ulvik. Takkoffer til
ungdomsarbeidet i Fana.
13.00 Fana. Konfirmantpre-
sentasjon for Ytrebygda v/kate-
ket Hans Petter Dahl, res.kap.
Gunnar Nesse og ungdomsprest
Anne-Marthe Ulvik. Takkoffer:
Ungdomsarbeidet i Fana. 
11.00 Blomsterdalen. Høy-
messe v/prost Per Barsnes. Natt-
verd. Mark 10,17-27, 2 Mos 20,1-
8.12-17, Fil 1,20-26

22.okt – 20.søndag etter pinse
11.00 Fana. Høymesse v/prost
Per Barsnes. Dåp og Nattverd.
Takkoffer til Ytrebygda Kyrkjelag.
Stort felleskor av sangere fra
Bjørgvin kirkesangforbund
Hebr 11,1-4.7-10, 1 Mos 9,8(9-
11)12-17, Joh 9,1-7.35b-38
17.00 Konsert ved Fana Mu-
sikklag. Se side 4.

           gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana
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