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Kororgel på 
flyttefot
En god del kløkt og ikke
minst en smule muskel-
kraft måtte til for å lose
kirkens nye kororgel
trygt på plass. Nå kan
høstens konsertsesong
ta til - med to orgeler i
Fana kirke. Side 2-3

To bispekandidater
fra Fana prosti
Bispedømmerådet har
nominert fem personer
til valget av ny biskop i
Bjørgvin. To av kandida-
tene er hjemmehørende
i Fana: Generalsekretær
Kjell Bertel Nyland (t.v.)
og sokneprest Ivar Braut

Side 8-9

Det gode
samarbeidet
Samarbeidet mellom
Baptistkirken og Slette-
bakken menighet har
vært verdifullt for begge
trossamfunn, mener
Arild Fintland (t.v) og
Lars P. Eide. Side 10-11 

Nye fjes i 
«ny» kirke

Kapellanvikar Monika Olsen  og ungdomsprest  Maren
Flotve Tischendorf er to av de nye «fjesene» som  skal 

sørge for at menighetens stillingskabal går opp. Side 2-3 
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REFLEKSJON

AV GUNNAR NESSE

Om det ikke alltid
blir så mange or-
dene, er det likevel

noe å ta med seg videre. Hva vi
snakker om, varierer jo. Ofte er
det helt enkle ting. Noen ganger
bare: «Har du det bra?» – Og et
kanskje litt overflatisk svar: «Jo
da, jeg har det bare bra!» Men så
er ordene sagt, og vi har altså
fortalt noen at livet ikke er så al-
ler verst. 

Akkurat nå om dagene – vi
nærmer oss siste helgen i juli
når jeg skriver dette – er stan-
dardspørsmålet: «Har du hatt
ferie?» Og hvis jeg da svarer at
jeg har hatt ferie, blir neste
spørsmål: «Hva har du gjort på i
ferien?» – eller hvis jeg ikke har
hatt ferie (og det har jeg ikke hatt
enda): «Har du noen planer for
ferien?»

Det er i grunnen tankevek-
kende hvor interessert vi er i
hverandres liv når vi har ferie.
Som om ferien er det viktigste!
Kanskje er vi mer meddel-
somme når vi har ferie, mens vi
ellers i mindre grad lar oss invol-
vere i andres liv. 

Når dere leser dette, har de
fleste av dere hatt ferie – jeg hol-
der på fortsatt! Men når jeg kom-
mer tilbake, håper jeg at jeg
både har samlet nye krefter, og
at jeg ser fram til en spennende
høst i Fana menighet. 

Det er mye som skal skje:
Først – fredagskvelden 22 au-
gust - skal to unge kvinner bli
ordinert til prestetjeneste. Det
blir en gledesfest både for Fana

Menighet og hele vår kirke. Da
må vi fylle kirken og glede oss
sammen med dem og hveran-
dre. Både Mona og Monika  –
som de to heter - skal gjøre tje-
neste i Fana menighet i høst, den
ene som ungdomssekretær,
den andre som vikarierende ka-
pellan. 

Snart skal vi feire gjenåpning-
en av kirken etter at vi har fått
både nytt tak utendørs og nymal-
te vegger og tak innvendig! Vi
gleder oss til å ferdes langs kir-
keveggen uten å gå i tunnel – og
uten å være redde for å få tak-
steiner i hodet. 

Vi beklager at det bare har
vært gudstjenester annenhver
søndag i sommer. Men resten av
året skal vi ha gudstjenester
hver søndag – noen ganger både
formiddag og kveld. Det er fint
med ferie – men nå begynner
den vanlige ukerytmen. Og en
del av den rytmen er: Å gå i kir-
ken! 

Kanskje vi burde spørre hver-
andre litt oftere – bare som en
påminnelse: Har du vær i kirken i
det siste? Og om vi har vært, så
kan vi jo fortelle hverandre hvor-
dan det var. Og om vi ikke har
vært, bør vi kanskje kunne si:
Men jeg skal på søndag! 

Og når vi først er inne på guds-
tjeneste og kirke – kunne vi jo
bruke anledningen til å snakke
litt om hva det betyr for oss –
sånn til hverdags. Og når vi gikk
videre – å kunne si – pussig sam-
tale – vi snakket faktisk om
gudstjenesten og kirken!!! ●

Velkommen til kirken 

og gudstjenestene! 

Ny frivillighets-
koordinator 
Den nye frivillihetskoordia-
natoren heiter Liv Marit
Kvåle Evjen. Ho er nyleg til-
sett i stillinga som frivillig-
hetskoordinator her i Fana
kyrkjelyd. Ho bur på Sand-
sli, men kjem opprinneleg
frå Strandvik i Fusa kom-
mune. 

Ho er gift og har fire barn
og eit barnebarn. 

- Eg har i dei seinare åra ut-
danna meg til cand.mag ved
UiB, med fagkretsen sosio-
logi, psykologi, arbeids og
organisasjonspsykologi og
sosialpedagogikk . 

- Eg arbeidde deretter ei
tid på Sesam diakonale stif-
telse på Nesttun. Etter dette
tok eg utdanning som co-
ach, og har arbeid som det i
den seinare tid. Eg ser fram
til arbeidet som frivillig-
hetskoordinator, fortel ho. 

- Eg har stor respekt for
innsatsen som blir lagt ned
av alle frivillige medarbeida-
rar i menigheten. Når det
gjelder frivillig arbeid tenk-
jer ho at det er svært viktig at
kvar enkelt medarbeidar fø-

ler seg verdsett for arbeidet
dei gjer, og at ein får bruke
seg der ein passar best i for-
hold til evner og interesser. 

- Alle oppgåver er viktige,
sjølv om ikkje alt er like syn-
leg, seier den nye frivillhets-
koordinatoren i Fana kyr-
kjelyd. Ho er å treffe på kon-
toret tirsdag, onsdag og
torsdag.

Kontakt: Tlf. 55 59 32 54. 

Velkommen til kirken 
og gudstjenestene! 
Det er hyggelig å treffe mennesker og slå av en liten
prat i hverdagen. 

Møt våre nye

Monika Olsen, Liv Marit Kvåle Evjen        o
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Takk til Svante

Tiden er inne til å rette en stor takk til

Svante Havåg for innsatsen han i halvan-

net år har lagt i stillingen som ungdoms-

prest og sekretær i Fana KFUK-KFUM.

Svante var tidligere fast ansatt i samme jobb,
det var derfor mulig for han nærmest umid-
delbart å være i full funksjon med ledertre-
ning, forkynnelse i enheter, og drift av for-
eningen. I løpet av det siste året har Fana
KFUK-KFUM etablert Åpen Barnehage i Ung-
domslokalet i menighetssenteret, og Svante
har gjort en stor innsats med forprosjekt og
etablering av barnehagen, som fra januar det-
te året har vært i drift tre dager pr uke. Andre
viktige oppgaver har vært som leder av den lo-
kale gruppen av ungdomslederkurset LIV, Le-
dere i Vekst, og i oppfølging av enheter og våre
engasjerte ungdomsledere for øvrig. Svante;
din store menneskekunnskap, kloke åndelig-
het og klare forkynnelse av Guds ord gjør at du
har satt spor i våre ungdommer og oss som
har arbeidet sammen med deg og ellers har
hatt kontakt med deg i ditt arbeid. 

Vi i Fana KFUK-KFUM setter stor pris på deg
som prest og menneske, Svante, og ønsker
deg lykke til videre i din nye jobb på Betanien,
som du starter i etter endt pappapermisjon i
september måned. ●

Ny kapellanvikar 
Frem til det blir avklart
hvem som skal bekle stil-
lingen som kapellan, vil
Monika Olsen være vikar i .
Monika er fra Røvær en li-
ten øy vest for Haugesund. 

- Jeg er nyutdannet cand.
theol. fra Menighetsfakulte-
tet, men har også studert
ved Høgskulen i Volda og
UiB. Etter noen år på Øst-

landet ville jeg vestover
igjen, og jeg tror Fana me-
nighet er et godt sted å be-
gynne prestetjenesten.

- Jeg har lang bakgrunn fra
KFUK-KFUM som med-
lem, ettåring og ansatt, så det
blir spennende å jobbe i en
menighet som har så sterke
bånd til KFUK-KFUM. Jeg
ser frem til å møte folk i me-
nigheten enten det er på

høymesse, i vielse eller grav-
ferd, eller i forbindelse med
andre aktiviteter i til kirken
og lokalsamfunnet. Jeg hå-
per det blir gode møter med
hverandre og med Gud. 

Ny ungdomsprest i
Fana KFUK-KFUM
Den nye ungdomspresten i
Fana heter Maren Flotve
Tischendorf og har vokst
opp på Paradis i Bergen.
Hun er cand.theol fra Me-
nighetsfakultet i Oslo.

- Det er en stor glede å
skulle jobbe i Fana menig-
het, og med Fana KFUK-
KFUM. Jeg gleder meg spe-
sielt til å høre hva dere i en-
hetene og menigheten me-
ner er viktige arbeidsoppga-
ver og satsningsområder. 

- Jeg har vært så heldig i
sommer å få være med på
YMCA-festivalen i Praha og
ble der kjent med mange,
også ungdommer fra Fana.
Nå gleder jeg meg til å bli
kjent med resten av menig-
heten også, sier den nye
ungdomspresten. ●

GEIR MØLLER 

ye medarbeidere

Kultur- og aktivitetshøst - med nytt orgel på plass

n        og Maren Flotve Tischendorf.

Den 16.juni - dagen etter «Ska-

pelsen» – fikk Orgelbygger

Steendam, kirkens kantorer

og to spreke ungdommer bruk

for all sin praktiske sans og litt

muskelkraft da det nyinnkjøp-

te orgelet skulle gjennom

«tunnelen» og inn i kirken.

Dermed var siste etappe i or-

gelets reise fra Assen i Holland

til Fana unnagjort. Nå står det

på sin tiltenkte plass, og de 8

stemmene, fordelt på to ma-

nualer og pedal, venter på å få

klinge i kirkerommet.     

Søndag 31.august kl 11.00,

Fana kirke: Innvielse av det
nye kororgelet. Fana kyrkje-
kor, kantorene Gjermund Mil-

destveit og Jostein Aarvik. Li-
turg: Sokneprest Gunnar Nesse

Fredag 5 september kl.18.30:

Russlandsbasar, Bedehuset

«Karmel». Andakt og glimt 
fra Russland ved  Jon Teigen.
Åresalg, tombola, kaffe og 
kaker.

Søndag 7.september kl 19.30

Fana kirke: Orgelkonsert.

Jostein Aarvik spiller på begge
orglene i kirken. Musikk av
J.S.Bach, D.Buxtehude, C.
Franck m.fl. Gratis adgang.
Kollekt

Torsdag 11.september kl

19.30 Fana kirke. Voksenlaget

Søndag 12.oktober kl 19.00,

Fana kirke: Høsttakkekonsert.

Fana kyrkjekor med gjester og
solister. Gratis adgang. Kollekt.

Torsdag 16.oktober kl 19.30,

Fana kirke: Voksenlaget.

Mandag 20.oktober kl 19.30,

Troldsalen: Kulturkveld.

Med Fana Kammerorkester,
Fana Ungdomslag og Fana kyr-
kjekor. Blandet program med
sang, musikk og dans.
Billetter kr 100,- ved inngangen

Torsdag 23.oktober kl 19.30,

Fana kapell: Kulturkveld,

«Elias Blix». Kåseri v/Anders
Aschim, forfatter av Blix-bio-

grafien «Ein betre vår ein
gong». Billetter kr 75,- ved 
inngangen. Arr: Kulturutvalget
for Fana menighet 

Søndag 26.oktober kl 19.30,

Fana kapell: Jim Reeves-

kveld. Edgar Paulsen synger
Jim Reeves-sanger og forteller
fra livet hans.  Billetter kr 75,-
ved inngangen. Arr: Kulturut-
valget for Fana menighet.

Lørdag 8. november kl. 18.00  i

menighetssenteret: FANA-KM

25 ÅR. Fana-KM sitt 25 års-
jubileum med fest på menig-
hetssenteret. Påmelding:
Telefon  55 91 59 71 innen 
25. oktober. 
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Det var 40 songglade
deltakarar som laur-
dag 21. juni reiste på ei
vekes kortur til den
nederlandske
regionen Holland. 

AV GYRI SKRE

Kantor Jostein Aarvik hadde
gjort eit godt førearbeid og
lagt opp til fire konsertar i uli-
ke kyrkjer, og reisebyrået had-
de lagt inn mange interessan-
te turistmål. 

Vi budde i den gamle byen
Delft, som er kjend for sitt ser-
merkte porselen, men som
desse dagane var prega av EM i
fotball og pryda med oransje
fargar i tradisjonen heilt tilba-
ke til kong Wilhelm av Orani-
en, som var fødd her.

På sjømannskyrkja
Første høgdepunktet var sun-
dagen, under gudstenesta i den

norske sjømannskyrkja i Rot-
terdam, der vi blei svært godt
mottekne. Seinare på dagen
hadde vi konsert i den store Ka-
tarina-kyrkja i festningsbyen
Brielle. Dei neste tre dagane var
det sightseeing i Amsterdam,
den Haag, Leiden og badebyen
Scheveningen. Mange fekk
også med seg ein kveldskonsert
med Amsterdam Konzertge-
bouw Orkester. 

Tredimensjonalt panorama
Eit anna høgdepunkt var besø-
ket i muséet til kunstnarparet
Mesdag. Dei har blant anna

malt eit tredimensjonalt pano-
ramabilde i 1881 som også im-
ponerer i 2008. 

Modellbyen Madurodam,
osteproduksjon, treskohand-
verk, fiskarlandsby, og Delft-
proselen var blant mykje anna
ting vi fekk oppleve. Men kon-
sertane, både saman med eit lo-
kalt kor i den vakre Maria von
Jesse Kerk og i den katolske kyr-
kja i Elandstraat i den Haag, der
den lovande 19 år gamle pia-
nisten Tobias Borsboom både
spelte Grieg og akkompagnerte
oss, vil stå som ein flott finale på
ein vellukka kortur. ●

Fana kyrkjekor 
på tur ttiill Holland

Kakehatt 
med lys på.

Bursdagfeiring
på sjømanns-

kyrkja i Rotter-
dam. Kor-

medlem  Jan P.
Sandvåg t.h.
FOTO: ODDVAR

SKRE

Rast i byen Zaanse Schans med lunch i det vidgjetne pannekakehuset. FORO: ODDVAR SKRE
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Det er august. Fremdeles kan
vi ha sommervarme dager
med sol, høy himmel og
kvikksølv som danser seg
oppover mot 20-tallet på
termometeret. Akkurat som vi
hadde det i mai og juni.

ANDAKT........
VED IVAR BRAUT

Men august er annerledes. Nå
er det ikke forventningene om
en god sommer som bærer oss
gjennom dagene. Nå skjer det

noe nytt.  
Barn med kriblende mager venter på

første skoledag. Arbeidsplasser og aktivite-
ter er snart tilbake i sitt vante gjenge. Tom-
me sider i almanakken er snart fylt av avta-
ler og ting som må huskes. For noen. For
andre er dette kanskje den underlige første
høsten da alt virker tomt og rart - barna
har flyttet ut, pensjonisttilværelsen begyn-
ner eller sykdom og død i nær familie pre-
ger dagene. Dagene forandres og livet en-
drer seg stadig.

Bibelen er full av fortellinger og bilder
som handler om livet. Om hvordan livet
ser ut i vårt perspektiv og hvordan livet ser

ut i Guds perspektiv. Ofte er de to temme-
lig forskjellige.

For å holde litt fast på sommeren, vil jeg
gi deg et blikk inn i Guds perspektiv på
deg. Det er hentet fra Salomos Høysang.
Denne vakre kjærlighetsfortellingen som
bare er 7 ½ side lang. Som ikke nevner or-
det «Gud» en eneste gang, og som vi aldri
leser fra i vår kirke, men som allikevel er en
dypt åndelig bok. 

Der beskrives Guds kjærlighet som kjær-
ligheten mellom en kvinne og en mann.
En brud og en brudgom.  Som brudgom-
men gjør alt for å være nær sin elskede, slik
ser også vår Himmelske Far etter oss. 

Og bruden venter spent: 

Hør, det er min elskede! Se, der kommer han!
Han springer over heiene og hopper bortover
haugene. Se, der står han ved husveggen;
han kikker inn gjennom gluggen og gløtter
mellom sprinklene.

Min kjæreste tar til orde og sier: Stå opp, min
elskede! Kom, du min fagre pike!

For se, nå er vinteren slutt, regnet er over, det
er borte. 

Blomstene kommer til syne på marken;
sangens tid er kommet, 

turtelduen kurrer i vårt land. Fikentreet set-
ter frukt, det anger av blomstrende vintrær.

HØYSANGEN 2, 8-13

Det er en flott beskrivelse av Guds per-
spektiv på oss. Hvor ivrig han er til å lete et-
ter oss. Hvordan alt annet er glemt – bare
han får et lite glimt av den han elsker
gjennom vinduet. 

Utfordringen til oss er å være som bru-
den: å vente på ham som kommer. Og la
seg bli funnet og berørt og elsket av Gud.
Og se hva som skjer. ●

Kultur-
Bibeltimer i Birkeland menig-
hetshus tirsdager kl.19.30
• 26.aug: Ivar Braut: Den kjær-
lige og hellige Gud – en mot-
setning?
• 30.sept: Eiel Holten. 2. Korin-
terbrev kap.5 om forsoningen.
• 28.okt: Inge Mannsåker: -
Vend om og bli som barn! Mat-
teus kap.18.
• 25. nov: Gunnar Johnstad
(prof. v/Lærerakademiet): 2.
Kor, kap. 4 ,«Skatten i leirkar».

KRIK i Sædalen: Fra septem-
ber blir det startet et nytt til-
bud i Sædalen menighet:
KRIK – idrett for barn og ung-
dom. For nærmere detaljer,
sewww.sedalenmenighet.no 

Søreide kirke søndag  28. sept.
kl. 19: «Den blå månes dal».
En reiseskildring i troens
landskap. Foredrag, sang og
musikk ved Øystein Braaten.
Han reiste verden rundt som
buddhist. På leiting etter et
hemmelig kloster i Peru møt-
te han Gud. Dette et vende-
punkt. Nå er han prest i Den
norske kirke, og driver med
musikk og forfatterskap på si.
Arr: Undervisningsutvalget.

Troldsalen, mandag 20.okto-
ber kl 19.30. Kulturkveld med
Fana Kammerorkester, Fana
Ungdomslag og Fana kyrkje-
kor. Blandet program med
sang, musikk og dans. Billet-
ter kr 100,- ved inngangen

Fana prosti- og menighetsen-
ter torsdag 23. oktober kl. 19:
Kulturutvalget i Fana kyrkje-
lyd og Fana Mållag inviterer til

møte om teolo-
gen, samfunns-
mennesket og
salmediktaren
Elis Blix. Fore-
drag v/ Anders

Aschim, forfattaren av Blix-
biografien, «Ein betre vår ein
gong». Det blir også allsong
frå Blix sitt forfattarskap.
Pris: Kr. 75,-. Arr.: Fana kyr-
kjelyd og Fana Mållag

Bønes, tirs. 7. okt. kl. 19.30: Te-
makveld. Seniorrådgiver Åge
Haavik i kirkerådet forteller
om arbeidet med ny salmebok.
Vi synger fra den nye salme-

boken 

Slettebakken kirke tirs. 7. okt.
kl 19:30: Temakveld. «Hva be-
tyr troen for deg? Er Gud aktiv i
vår hverdag og hvordan opple-
ver vi det? Er det lett å merke
når Gud taler og handler, eller

er det fort gjort å overse?» I
den første av høstens to tema-
kvelder vil vi utveksle erfa-
ringer vi har som kristne.

Skjold kirke, søndag 12. okto-
ber kl. 19.00: Mali-konsert.
Skjold menighet har i flere år
støttet NMS’  landsbyprosjekt
i Mali. Det gjør vi på flere ulike
måter, blant annet med en
misjonskonsert hver høst, der
overskuddet går til prosjektet. 

Storetveit menighetshus:
Hyggetreff for pensjonister
30. sept.: «Morsomme og klo-
ke ord sagt av berømte perso-
ner». Kåseri ved Elna Matland.
28. okt.: «Å sette spor». En ut-
vandrerhistorie. Ved Ragnhild
Tangen og Laila Drønen Njå-
stad. Boksalg.
På alle hyggetreffene er det
allsang og prat, andakt og en-
kel servering. Entre kr. 20,-.

Høsten kommer tidsnok
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Pilgrims-
vandring
til Selja
Trodde du at en pilgrimsvandring
måtte gå til Santiago de Compo-
stella – eller i det minste til
Nidaros? Og at det bare var
munker, teologer og andre sterkt
religiøse mennesker som bedrev
slik vandring? Da tok du feil!

TEKST OG FOTO: SØLVI DAMM

På Selja i Nordfjord lever legenden om St.
Sunniva i beste velgående, og hvert år i juli
måned blir det arrangert Seljumannames-
se i de gamle klosterruinene. 

For alle aldre
Stadig flere velger å ta turen til messen som
en fire dagers pilgrimsvandring. Holmely
retreatsenter i Bryggja ligger idyllisk til ved
fjorden, og er blitt et populært utgangs-
punkt og overnattingsted for pilgrimene.
Privatbiler brukes til å frakte pilgrimene til
nye startsteder hver dag. Det er praktisk, og
det kjennes godt å ha et «hjem» å vende til-
bake til hver dag. Og bedre hjem kan en
knapt ønske seg!

På ferden treffer du et mangfoldig knip-
pe av mennesker, med alle slags behov og
bakgrunner. Men du må være glad i å gå,
være litt nysgjerrig, åpen for utfordringer
og ha et åpent sinn. Ellers er det ingen ne-
dre eller øvre aldersgrense.

Stillhet og glede
Med på ferden trenger du en tursekk med
drikke og mat, gode joggesko eller turstøv-
ler, gjerne en stav eller to – og åpne sanser.
Vi var 20 pilgrimer som la ut på turen, og
underveis kunne bygdefolk slutte seg til på
en dagsmarsj eller to. Alle ble tatt vel imot.
Med oss på ferden hadde vi vår egen pil-
grimsprest, Sigurd Vangen, og en ypperlig
turleder og stifinner i Jakob Aaberg. En pil-
grimsvandring handler om å vandre mot
et mål – et hellig sted. Reisen foregår både
på det indre og ytre plan. Du er underveis –
alene og sammen med andre. Her finner
du mulighet til å være både i stillhet og i
glede – i et vandringsfelleskap med ulike
mennesker mot samme mål.

Spesielt fellesskap
Vi går noenlunde samlet, kan prate litt
underveis hvis vi ønsker, dele naturopple-
velsene, slitet, stillheten og roen. Underveis
er det lagt inn stopp der vi samles om et
gudsord, synger en salme fra vårt lille pil-
grimshefte, ber – og vandrer videre i stillhet
og meditasjon til praten igjen tar til. Det
blir et helt spesielt felleskap av slikt. Van-
dringene tar 3-6 timer hver dag, men det
foregår i et jevnt tempo uten stress. Dette
året var vi i tillegg velsignet med sol og
sommervarme hele tiden. I tillegg til van-
dringen var det lagt opp til mange kulturel-
le innslag på kveldstid: Kåseri, konserter og
omvisninger av ulike slag.

Seljumannamesse
Målet ble nådd søndag formiddag, etter
den siste fjellovergangen ute på Selja. Da lå
klosterruinene under oss, med en historie
like gammel som kristendommen i Norge.
Et mektig øyeblikk! Seljumannamessen ble
en verdig avslutning, med medvirkning fra
syv prester, brassbrand, mange tilreisende
fra fjern og nær og vel 20 fornøyde pilgri-
mer. Det var fortsatt sol, men vinden feide
over oss i et sus som om det skulle være den
Hellige Ånd som tok fatt i oss. ●

Info: www.seljumannamesse.no –
eller ring prest og kontaktperson Sigurd
Vengen, tlf. 48096093.

SELJUMANNAMESSE: Selja var det første bispesetet for Vestlandet, med munkekloster

bygget før år 1100. Seljumanna-messedagen 8. juli er en merkedag i kirkeåret, og hvert år

blir det arrangert gudstjeneste i klosterruinene på den søndagen som faller nærmest.

PILGRIMER: Bena kjentes lettere på veien hjem igjen.
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TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

Generalforsamlingen er NMS’ øverste organ,
og under forhandlingene på dagtid var det
flere saker på dagsorden – blant annet et nye
profildokumentet om samlivsetikk, valg av
ny landsstyreleder og vedtektsendringer. 

Miljøfyrtårn
Ved siden av forhandlingene var det også
mange seminarer og andre arrangementer –
som toving, korsang, bibeltimer, kveldsmø-
ter og den populære trefjells-turen. General-
forsamlingen ble også tidsriktig sertifisert
som Miljøfyrtårn. Beviset for dette ble utdelt
av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
Dette er noe Det norske misjonsselskap med

rette kan være stolt av – og for oss andre er det
en inspirasjon å ta med oss videre i hverdagen
– både hjemme og på jobb. 

Forsoning
På avslutningsgudstjenesten holdt biskop
Mano Rumalshah fra Pakistan preken om hva
det vil si å leve forsonet med våre medmen-
nesker. Dette var et sterkt vitnesbyrd, i tråd
med samlingens tema. Noe av styrken når mi-
sjonsorganisasjoner har samlinger er nettopp
det store mangfoldet - med besøk av kristne
søsken fra andre steder i verden. Dette er med
på å gi nye perspektiver både på tro og liv, og
ny inspirasjon til det som er det sentrale: å få
fortelle om Guds kjærlighet til alle mennesker
– gjort synlig for oss gjennom Jesus Kristus. ●

Sorgseminar   
Fana prosti inviterer etterlatte til
et seminar om sorg. Sorgen berø-
rer oss på mange måter og du er
velkommen enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet.

Lørdag 25. oktober kl. 10 - 14 
i Skjold kirke, peisestuen

PROGRAM: • Hva er sorg og hva
gjør sorgen med oss? Ved sokne-
prest i Storetveit, Bjarte Holme 
• Lunch •  Samtale/spørsmål 
• Orientering om tilbud til etter-
latte i Fana prosti. ●

Sorgen det ikke 
sendes blomster til
En åpen samling for mennesker
som erfarer, eller har erfart, 
samlivsbrudd.

Tirsdag 23. september 2008
kl. 19-21.30 på Storetveit 
menighetshus, Kirkeveien 27.

Innleder: Rolf Hugo Hanssen,
prest i Metodistkirken

Temaer: • Sorgreaksjoner. • Hva
hjelper?  • Hvordan takler barna et
samlivsbrudd? • Hvordan få til
gode ordninger? • Mulighet for
samtale/spørsmål

Enkelt kveldsmåltid. 
Gratis adgang. ●

*

Påmelding eller spørsmål, 
begge arrangementer:

Diakon Linda Bårdsen, 
tlf. 55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no

Menighetskonsulent Therese 
N. Mokkelbost, tlf. 55 30 81 02
therese.mokkelbost@bkf.no

Arr.: Menighetene i Fana prosti

VELKOMMEN –  også om du
ikke har fått meldt deg på!

Mangfoldig NMS -
generalforsamling
«Guds draum» var temaet for Det Norske Misjonsselskaps general-
forsamling i Bergenshallen 9-13. juli. Med program for alle alders-
grupper og egne arrangementer i Baptistkirken, Slettebakken kirke og
Slettebakken skole, var det nok å være med på for de 1850 deltagerne.

KORSANG: Det var tett mellom benkeradene i Bergenshallen – ikke minst under de

musikalske innslagene. FOTO: MISJONSTIDENDE/EIVIND HAUGLID

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 
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Bjørgvin bispedømmeråd har 
i sommer nominert fem
kandidater til valget av ny biskop
i Bjørgvin, etter at biskop Ole 
D. Hagesæther (66) går av med
pensjon senere i høst. General-
sekretær i Sjømannskirken Kjell
Bertel Nyland (59) fra Bønes og
sokneprest i Birkeland menighet
Ivar Braut (52) er blant de
nominerte.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Vi har dessverre ikke lykkes i å få en kom-
mentar fra Kjell Bertel Nyland, som for tiden
er på reise i OL-nasjonen Kina. Ivar Braut
derimot følger med på sommerlekene hjem-
me fra sin egen stue, og gir gjerne en kom-
mentar til Menighetsbladet.

– Vanlig menighetsprest
– Jeg visste at det var på tale, men jeg ble like-
vel overrasket over at jeg var blant de fem no-
minerte, sier Braut, som ser på nominasjo-
nen som en stor tillitserklæring. 

– Ledererfaringen min fra tiden som prost i
Sunnhordland er nok vektlagt, spekulerer
han.

– Men jeg synes likevel det er fint at valgko-
miteen gjennom nominasjonen viser at de
også verdsetter en vanlig menighetsprest. 

Braut kjenner godt til de andre kandida-
tene, og mener at det er en fin liste valgkomi-
teen har satt sammen.  De tre andre nomi-
nerte er domprost i Bergen Ørnulf Axel El-

seth (55), rektor ved Menighetsfakultetet i
Oslo Halvor Nordhaug (55) og bymisjons-
prest i Oslo Kari Veiteberg (47). 

Avskjedsgudtjeneste
På nettsiden til Bjørgvin bispedømme
(www.kyrkja.no/bjorgvin) er det lagt ut en

bred presentasjon av de enkelte kandidatene
– blant annet svarene de har gitt på en rekke
personlige og politiske spørsmål fra Bispe-
dømmerådet.

Lang prosess
Innen 1. oktober skal alle menighetsråd,

Ny biskop: To fanabuer 

NOMINERT: Ivar Braut (sokneprest i Birkeland menighet) oppsummerer sin visjon for Den

norske kirken i de tre ordene allmenn, forankret og frimodig, og ser for seg en kirke som møter

både den trofaste kirkegjengeren og de som kommer mer sjelden med respekt, varme og ån-

delig føde. Han mener at homofilt samliv er i strid med Guds vilje, og vil si klart nei til ordinasjon

av homofilt samlevende.

NOMINERT: Ørnulf Axel Elseth

(domprost i Bergen) drømmer om en
Kristusbegeistret kirke som bringer
ut evangeliet, gir folk håp og mot, og
som langt dristigere våger å regne
med mennesker. Elseth er den
eneste av kandidatene som er klart
positiv til at homofilt samlevende
kan inneha vigslede stillinger i kir-
ken. Han mener at kirkens engasje-
ment for forbruk, rettferdighet og
vern av menneskeverdet represen-
terer de største og viktigste utfor-
dringene vi står overfor i dag.

NOMINERT: Halvor Nordhaug

(rektor ved Menighetsfakultetet)
ser for seg en folkekirke som ska-
per disipler. Han vil ha en kirke
som gir tilhørighet og som fører
folk frem til den kristne tro – ikke
minst gjennom en målbevisst
trosopplæring. Politisk er han
opptatt av miljøkrisen og fattig-
domsproblematikk, og vil utfordre
folk og myndigheter til å treffe ra-
dikale valg for å verne skaperver-
ket og sikre en rettferdig fordeling.
Han vil ikke kunne vigsle homofilt
samlevende til kirkelig tjeneste.
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prester, kateketer, diakoner og kan-
torer i Bjørgvin, samt alle landets
proster og teologiske professorer
avgi stemme på den de mener er
best egnet til å bli ny biskop i Bjørg-
vin. Deretter er det Kirkerådet og
alle biskopene som skal si sitt, før

den nye biskopen blir utnevnt i
statsråd enten på slutten av dette
året eller tidlig i 2009. ●

Biskop Ole D. Hagesæther 
holder sin avskjedsguds-
tjeneste 20. november.

r blant de nominerte
Midler fra Dankert 
Skagens minnefond

Dankert Skagens Minnefond skal
gå til det beste for eldre i området
som utgjorde Fana bydel i 1995.
Stiftelsen er vedtatt oppløst og det
blir delt ut porsjoner på fortrinnsvis
kr. 5000, 10.000 og 20.000. Vi ønsker
prosjektbeskrivelse og budsjett for
konkrete tiltak som gjennomføres
innen utgangen av 2009. Under el-
lers like vilkår vil prosjekter med
kirkelig tilknytning prioriteres, da
minnefondet opprinnelig hadde til-
knytning til Birkeland menighet. 

Se også www.kirken.bergen.no
(Birkeland menighet) 

Søknad sendes: Dankert Skagens
minnefond. Birkeland menighet,
Postboks 152, Nesttun, 
5852 Bergen innen 25. september. 

NOMINERT: Kjell Bertel Nyland (generalsekretær i Sjømannskirken) ser i

sin visjon for seg en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekir-

ke – med øre og hjerte særlig for de som er uferdige og usikre i sin tro. En vik-

tig del av dette mener han vil være å sikre diakonien som kirkens kropps-

språk og evangeliet i handling.

NOMINERT: Kari Veiteberg (bymi-
sjonsprest i Kirkens Bymisjon i Oslo)
sin visjon er en folkekirke som gjør
Kristus levende – ikke minst gjennom
at den tydelig er på de svakeste sin
side. Politisk synes hun at det er viktig
at kirken engasjerer seg i miljø og
rettferdig fordeling av goder. Dette
mener hun handler både om skaper-
verket og hva det vil si å være en kris-
ten. Hun ønsker også å rette søkelyset
mot der hun mener menneskeverdet
er truet – spesielt i forhold til eldre i
eldreomsorg og barn og unge sine
oppvekstvilkår.

felles  4-08.qxp:felles.qxp  21-08-08  18:17  Side 9



august 2008                  

– Jeg tror det er bra at vi treffes
jevnlig og feirer gudstjeneste
sammen, sier avtroppet
menighetsrådsleder i Baptist-
menigheten Arild Fintland (44)
om det spesielle samarbeidet
med Slettebakken kirke. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Utad tror jeg det betyr noe at vi viser om-
verdenen at vi er kristne venner – som deler,
sier kapellan i Slettebakken kirke Lars Petter
Eide (41).

– Samarbeidet har lært meg at selv om vi
tilhører ulike kirkesamfunn, så har vi noe
større felles, sier Fintland, som mener krist-
ne menigheter ofte får litt skylapper – og
bare ser det som skjer i egen menighet. 

Nabokirker
Samarbeidet mellom de to menighetene kan
tjene som inspirasjon også for andre – og
gjerne i en større sammenheng. 

– Det har vært fine gudstjenester, der jeg
føler at jeg har fått et glimt av helheten i Guds
rike, sier Fintland. Han er vennlig, blid og
veltalende, og virker som en mann det er
godt å ha som venn. Dialekten tok han med
seg fra Skedsmo, der han vokste opp i en fa-
milie med foreldre som fortsatt er aktive i
Baptistkirken. Til Bergen kom han for syv år
siden, like etter at Baptistmenigheten flyttet
fra Krinkelkroken og inn i den nye kirken to
steinkast unna Slettebakken kirke. 

Murene faller
– Murene mellom de ulike kirkesamfunnene
var mye høyere før, sier Lars Petter Eide, som
vokste opp med Fridalen menighet som sitt
andre hjem.

Han gir inntrykk av å være en åpen og in-
kluderende prest, og kommuniserer med
spørsmål og nysgjerrighet i stedet for dog-
metro skråsikkerhet.

– Jeg opplever en større åpenhet og vilje til
å gjøre ting sammen i dag, sier han, og gleder
seg over at det er blitt slik.

– Min innstilling har alltid vært økume-
nisk – at jeg har vært åpen for og hatt respekt
for andre kirkesamfunn. Noen spørsmål ser
man ulikt på, men det viktigste er å kunne se
at det er mer som forener enn som skiller. 

Lars Petter forteller at han i tillegg til perio-
der innenfor både Indremisjonen, KFUM og

Kirkens nødhjelp også en stund var pro-
gramleder på Pinsemenighetens radiosta-
sjon.

– Vi er jo én kirke, sier han begeistret.
– En verdensvid kirke med mange rom. Så

på min vei har det derfor vært mange strå jeg
kunne plukket.

– Har Baptistmenigheten vært et slikt strå?
– Jeg deltok på to ungdomsleirer der, og

syntes det var flott. Men jeg har alltid landet
innenfor Den norske kirken.

Felles gudstjenester
Baptistmenigheten står for tiden uten ånde-
lig leder, etter at pastor Atle H. Eidem før
sommeren takket ja til et kall i Baptistmenig-
heten i Halden. Det verdifulle samarbeidet
med Slettebakken kirke ble innledet mens
Eidem var pastor i Bergen, og videreføres
selv om Baptistmenigheten nå er uten pas-
tor. 

– Hva består samarbeidet i?
– Menighetene arrangerer årlig to felles

gudstjenester, sier Fintland.
– Det har vi gjort like siden kirken stod fer-

dig for åtte år siden. Jeg tror at det vi får til her
kan være en vei å gå for andre også. 

– Også sett i en større sammenheng?
– Alt som er stort, har en gang vært lite,

svarer han.
– Hvordan kan man vite hvem naboen er,

Et glimt av
helhetenSAMME RETNING: «Jeg løfter mine øyne opp mot

fjellene: hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp
kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord»
(Sal.121:1-2) siterer Arild Fintland
(t.v) fra Baptistkirken, og gleder
seg over trosfellesskapet med
Lars Petter Eide og Slettebak-
ken menighet. 
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hva han mener, hvis man ikke snakker sam-
men? spør han retorisk, og peker på at ulike
kirkesamfunn har spilt en viktig modere-
rende rolle i konfliktfylte områder og slik
vært en motvekt til de voldelige tendensene.

Felles nattverd
De to menighetene feirer også nattverd
sammen, til tross for at de legger ulikt me-
ningsinnhold i den liturgiske handlingen. 

– Den norske kirke lærer at Jesus tar bolig
i elementene når vi spiser og drikker hans
blod og legeme, forklarer Eide. 

– Baptistkirken avviser dette, i tråd med
læren etter reformatoren John Calvin
(1509-1564) – som sa at brødet og vinen
bare er symboler på Jesu blod og legeme. 

– Hvordan løser dere dette?
– Vi har gjort det på den måten at vi bru-

ker hele liturgien vår, men bruker den noe
rundere formuleringen «Kristi legeme gitt
for deg» som utdelingsord i stedet for den
mer vanlige varianten «dette er Jesu lege-
me».

Voksendåp
Det største skillet mellom de to menighe-
tene går likevel ikke ved nattverden. 

– For å bli baptist må en bekjenne troen
på Jesus Kristus som sin frelser, og på bak-
grunn av denne bekjennelse bli døpt. Vi

tror ikke på arvesynden slik som i Den nor-
ske kirke. I stedet for barnedåp tar derfor
familiene barna sine med til kirken og vel-
signer dem, slik at de blir medlemmer og
en del av vår medlemsstatistikk. Ofte for-
blir de det man juridisk  kaller «menighets-
barn», men mange velger å la seg døpe i al-
deren 15-20  år. 

– Når ble du selv døpt?
– Jeg tok et bevisst valg da jeg var 18 år, og

lot meg døpe. Da syntes jeg det var på tide. 

Konfirmasjon uten dåp
– Er voksendåpen en parallell til konfir-
masjonen i Den norske kirke?

– Ikke helt. I dag har vi også konfirma-
sjon – det vi før kalte for å gå på kristen-
domsskolen.

– Kan man konfirmeres uten å være
døpt?

– Ja, det er ikke noen sammenheng der.
Konfirmasjonen vår er ikke noen bekref-
telse av dåpen, men vi har valgt å bruke den
samme benevnelsen slik at våre ungdom-
mer ikke skal føle seg utenfor.

Baptistkirken skiller seg også ut gjennom
måten den er organisert på.

– Hos oss er hver menighet en frittstå-
ende juridisk enhet, der Menighetsmøtet
selv tilsetter pastoren, sier Fintland, og
finner støtte til denne måten å organisere

kirken på både i Bibelen (blant annet
1.Kor.6:1-3) og måten de tidligste kirke-
samfunnene var bygget opp på. 

Mening til livet
Som en avrunding av samtalen vår spør jeg
om hva det å ha en personlig gudstro har be-
tydd for dem. 

– Trygghet og håp, sier Eide. 
Fintland blir stille en stund, som om han

leter etter de riktige ordene.
– Bønn er viktig, sier han.
– Det å kunne legge den tunge sekken av,

selv om det kan variere om du føler at det
virkelig skjer. 

– Føler du at din tro gir mening til livet?
– Troen sammen med håpet er med på å gi

en mening til livet – og sette det inn i en stør-
re sammenheng, sier han.

Sikkerhetsnett
Lars Petter Eide er enig.

– Gud er en venn som kjenner meg, og som
jeg får komme til med alt, sier han.

– Uten at jeg trenger å prestere bestemte
ting, føyer Fintland til.

– Det er en viktig skillelinje mellom oss og
andre religioner. 

– Troen min er et sikkerhetsnett, sier Eide.
– Har du brukt det?
– Jeg har nok det. Livet er 41 år gammelt

nå. Når jeg ser tilbake, står det tydelig for
meg at veien har blitt staket ut for meg – selv
om det ikke virket slik den gangen.

– Du mener at du har hatt en med deg?
– Ja, slik føles det – selv om det også skjer

mange ting som vi kunne vært foruten i livet. 

Tro, håp og kjærlighet
– Føler du at enkelte vonde opplevelser like-
vel kan gi mening når du ser tilbake?

– Ikke alle, men noen får et litt annet lys
på seg når tiden går, sier han, og forteller at
en god tekst å bruke i møte med det me-
ningsløse er Jesu siste ord på korset
(Matt.27:46). 

– Men det vakreste bibelverset finner du i
Paulus første brev til korinterne, sier han, og
siterer: «Da jeg var barn, talte jeg som et
barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som
et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det
barnslige. Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg styk-
kevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud
kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse
tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant
dem er kjærligheten.» (1.Kor.13:11-13).

Neste fellesgudtjeneste holdes i Baptistkir-
ken 28. september, med preken av Jorunn
Johnsen, sogneprest i Slettebakken. ●

D
ialog m

ellom
 søsken

ELVEDÅP: Forfulgte europeiske immigranter tok baptismen med til USA, der den protestantis-

ke trosretningen i dag teller rundt 32 millioner medlemmer. Postkortet viser en elvedåpssere-

moni i Nord-Carolina ved inngangen til det 20. århundret. 
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

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

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

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes

Tlf. 55 59 32 55 
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Tlf. 55 59 71 81 - E-post: 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikon-

sulent Liv Bente Nilsen

Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Tlf. 55 59 71 82 - 
E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Tlf. 55 59 71 83 - E-post: 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana.

Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret

utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no
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13                 august 2008

Prost Per Barsnes
telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
telefon, privat 55 91 56 56
mobil 415 52 570

Sokneprest Gunnar Nesse
telefon 55 59 32 56
e-post gunnar.nesse@bkf.no
telefon, privat 55 22 67 36

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

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

Kateket 
telefon 55 59 32 63
mobil 971 67 683

Ungdomsprest/KM-sekretær
Maren Flotve Thischendorf
telefon 55 59 32 60
e-post mati@bkf.no

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

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

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

gjermund.mildestveit@bkf.no
mobil 913 83 430

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

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

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

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

UTVALGENE
Gudstjenesteutvalget
Ruth Waagbø 55 91 60 56

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Martin Fjelltveit 55 11 91 82

Kulturutvalget
Svein Berg 55 22 80 92

Misjon og økumenikkutv.
Oddvar Aadland 55 22 66 73

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Rune Kroken                55 99 19 87

Diakonatet
Sissel Lundhaug 55 13 12 03

Fana Kyrkjekor
Gyri Skre 55 91 51 53

Voksenlaget, KFUK-KFUM
Elin Andvik 55 22 68 90

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

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

tlf.  55 22 00 20

God Helg søker medarbeidere
Har du en redaktør i magen? 

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

bli satt stor pris på! Kontakt Ingvar Henne: 
ihenne@broadpark.no eller 55 10 58 37. 
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14 august 2008                  

Konfimanter
i Fana 2008
6.september kl.10.30

Jenter

Austevoll Nicole 
Ekanger Ann Helen Tvedt
Kleive Sunniva 
Rørnes Kristine 
Røssevold Marita Brandt
Sjøstrand Cecilia 

Gutter

Grasdal Øystein 
Heggeland Fredrik Floor
Helgheim Christian 
Hodder Anders 
Salbu Patrick Gjerstad
Stamnes Johan Besse 
Svensk Martin 
Tungodden Martin 
Waagbø Markus 
Aadland Øystein Breivik
Aak Christian 

6. september, kl.13.00

Jenter

Isaksen Synne 
Jonsson Therese Borgstein
Krokli Kristine Elsa 
Minde Sandra Fure
Nielsen Janne Louise Rougne
Nilsen Linn-Cathrine Lysvold
Nødtvedt Marthe Salbu
Sande Julie Mareliussen
Sekkingstad Elisabet 
Sverdrup Marte Ingebrigtsen
Sæterdal Silje Andrea Johnsen
Tennebekk Janita Karin A.

Gutter

Hauge Severin Risholm
Haukeland Jøran 
Jørgensen Jan-Ivar Kråkenes
Myklestad Robert 
Rosenlund Sindre 

7. september, kl.10.30

Jenter

Bjørndal Karoline Mari 
Bosdal Agate Møller

Holthe Celine Josephine 
Høegh-Krohn Solveig K. Bortne
Nordvik Cecilie 
Nordaas Anniken Elsa 
Aadland Ida 

Gutter

Andvik Simon Paitoon
Eikefet Håkon Søderholm
Gaasø Karl Ruben 
Lassen Trym Petter 
Mortensen Henrik Andreas 
Nordeide Lars Jung 
Totland Tobias 

7.september, kl.13.00

Jenter

Fotland Siri Lien
Halbesma Elisabeth Charlotte 
Ingebrigtsen Ida Johnsen
Johannessen Kine Nøttveit
Skage Kine Midtun

Gutter

Bragstad Fredrik Træen
Hellevik Mads Erik 
Holm Espen Engelsen

Joachimsen Chris Andre M.
Melingen Mads 
Melvold Daniel Totland
Oddekalv Martin Engelsen

13.september, kl.10.30

Jenter

Brun Stine Marie 
Falch Linn Jeanett 
Flesland Elisabeth 
Kronhaug May-Linn Madsen
Monsen Cathrine Bjerke
Neteland Lisa 
Nordø Charlotte Skår
Sørensen Marianne Titland
Theis Oda Birkeland

Gutter

Alvestad Sondre 
Austevoll Morten 
Bjoland Mats 
Bjørnerud Espen 
Edvardsen Jørgen 
Forthun Simen 
Skar Henrik 
Svabø Fredrik 
Torvund Trym Steinset

Tradisjonelt er er det sagt at kon-
firmasjonshandlingen markerer av-
slutningen på opplæringen foreldre,
faddere og menighet forplikter seg
til å gi når et barn blir døpt. 

AV HANS PETTER DAHL

Jeg har ved noen anledninger sjekket kunn-
skapsnivået til konfirmantene, og det er ingen
overdrivelse å hevde at noen fortsatt har litt å
lære. Men hvem har vel ikke det? Selv skal jeg
sette meg på skolebenken til høsten for å få
den fine tittelen «master i kateketikk». Vi ser
ikke lenger på konfirmasjonsgudstjenesten
som en eksamen, og det er lenge siden vi har

arrangert «overhøring». Men konfirmasjo-
nen markerer fortsatt et skille. Etter konfir-
masjonen er ungdommene myndige, kirkelig
sett, og kan selv velge om de fortsatt vil tilhøre
kirken. Jeg er glad for at det store flertallet vel-
ger å bli. I Fana er vi også i den heldige situa-
sjon at vi har et rikt og variert tilbud til ung-
dommene. Mange finner derfor sin plass i et

«Konfirmasjonen er ikke en avslutni n

Fotoglimt fra konfirmantleiren.
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BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

Barneklubben på Rød 
Starter opp torsdag 28. aug. kl 17.30

Sted. Krokeiedeveien 407 B, 

Forskjellige aktiviteter. 
Utlodning, baking,  bibel-

fortelling m.m
Samling hver 14. dag.

Alle små og store barn 
er velkommen.

Info: tlf.  55 91 58 83
Elisabeth Jonassen

13. september, kl.13.00

Jenter

Anfinsen Astrid Hammernes
Bruvik Sofie Handal
Ekblom Eline Andrea M.
Flesland Malin Bjelkerøy
Folgerø Hanne 
Folkestadås Eline Aandahl
Fonnes Malene Gilje
Hermansen Anna Louise 
Hjellestad Lene 
Horgen Jeanette Osa
Høyvik Julie 
Jacobsen Iselin Koch
Knudsen Oda Elisabeth 
Krebs Siren Charleen 
Rasmussen Hanne Rydland
Sætre Maria Aadland
Vabø Silje Skålnes

Gutter

Duesund Nichlas Moldskred
Johnsen Jens Henrik 
Kjelby Fredrik Lunder
Landsvik Lars-Gunnar Olsen
Lervik Kristoffer 
Mjåtveit Stig-Ove Søviknes

Sagen Martin Eide
Silkebækken Kristoffer Olai 

14.september, kl.10.30

Jenter

Bjånes Celina 
Breivik Sofie Strandman
Brunvall Tatiana Olivia 
Michel Alexandra Sæle
Myhre Edith 
Otterstad Sol-Maja Miljeteig
Rivelsrud Martha 
Takvam Miriam Christine 
Tjeldnes Emilie Krokeide

Gutter

Bjørnevik Viljar Bertin 
Christensen Andreas Lygre
Godøy Krister Anderl
Hetleøen Didrik L. Roll-Lund
Horgen Dan Rene Høgholm
Madsen Christoffer Klevedal
Moldskred Sondre Larsen
Morstøl Morten Steen
Rasmussen Kristian Sætre
Smedsvik Vegard 
Stenberg Erlend Stople

Tvedte Marius Vik
Viken Sebastian Nissen

14.september, kl.13.00

Jenter

Fagerås Stephanie Jebsen
Fjelltveit Ingvild Ytre-Arne
Frotveit Veronica 
Kjeseth Lotte Takvam
Leiknes Cecilie Tofting
Lunde Gina Elise 
Olsen Andrea Heitman
Smedsvik Vilde 

Gutter

Almeland Snorre Botnevik
Dømbe Per Kristoffer 
Holm Magnus Høie
Hope Vetle Fagerås
Krokeide Jakob Stein
Michelsen Stian 
Møller-Hansen Ole Kristian 
Natland Sondre Kristoffer 
Nygaard Even 
Ramsevik Kaj Bjarne 
Sletten Even Mikael 
Sætevik Marius Ekerhovd

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

av tensingkorene eller ungdomsklubbene. Nå
jobbes det også for at de som liker å trimme
kan få et tilbud. Alle årets konfirmanter tilbys
også lederkurs. Fana har veldig mange dyktige
og engasjerte ungdomsledere. De fleste av dem
fikk slippe til allerede året etter at de ble konfir-
mert. Jeg håper at en stor andel av årets konfir-
manter tar opp arven. Vi har bruk for dere!

Jeg vil til slutt takke samtlige konfirmanter
og foreldre for et fint, spennende, innholds-
rikt, utfordrende og lærerikt år og hilse dere
med de viktige ordene i den lille Bibel (Joh.
3,16): «For så høyt har Gud elsket verden, at
har gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha
evig liv.» ●

i ng, men en begynnelse»

FOTO: GUNNAR NESSE
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Mathias Van Dam Lie 18.05. 
Rose Hisdal Kjerstad 18.05. 
Lisa Giil Rolland 18.05. 
Preben Alveberg Koldal 18.05. 
Selma Thue Lydersen 18.05. 
Casper J. Madsgaard 18.05. 
Oliver Emre Cagdas 18.05. 
Knut M. Paulen-Harrison 18.05. 
Stine Davanger Haugland 18.05. 
Oline Urang Breivik 18.05. 
Pia Isabell Utvær Seth 18.05. 
Jacob Olsen 25.05. 
Sofie Strandman Breivik 25.05. 
Emilie Krokeide Tjeldnes 25.05. 
Ingrid Sofie Hauge 08.06. 
Thea Hansen 08.06. 
Linnea Høyerholt Olsvold 08.06. 
Hedda Leirgulen 08.06. 
Iver Agjeld 08.06. 
Linnea Sandtorv Kindt 08.06. 
Anéa Botnevik Gjellestad 08.06. 
Maria Waldersnes 08.06. 
Iselin Waldersnes 08.06. 
Ylva Strømsø 08.06. 
Vilde Matland 08.06. 
Emma Sofie Eknes 15.06. 
Karsten L. Hunskår 15.06. 
Mari Olivia K. Hammer 15.06. 
Christian Oma Worren 15.06. 
Sam Oskar Fauske 21.06. 
Benjamin R. Arnestad 21.06. 
Ellen Marie Vågsholm 29.06. 
Pernille Bjørkheim Fauske 29.06. 
Lisa Gabriella V. Carter 29.06. 
Milla Carolina V. Carter 29.06. 
Lukas Milian Søvik 13.07. 
Andrine F. Sivertsen 13.07. 
Matheus G. H. Mikalsen 13.07. 
Andrine F. Sivertsen 13.07. 
Louise Nytræ 13.07. 
Marit Gaustad Lyngbø 13.07. 
Tord Morvik 19.07. 
Maren Jacobsen 27.07. 
Maja Helen H. Fjellhaug 27.07. 
Maria Løberg Knudsen 27.07. 
Nora W. Andreassen 27.07. 
Josephine M. H. Haukeland 10.08. 
Jofrid Anderson 10.08. 
Oscar Sæterstøl Engenes 10.08. 
Stine Marie B. Fauske 10.08. 
Oliver Juell Andersen 10.08. 

03.05. Merethe Bohnhorst og 
Arild Slottholm

03.05. Marianne Kvalheim og 
Håvard Høieggen

10.05. Ann-Helen Selle og
Ole Martin Stautland

10.05. Rebekka Kjellesvik og 
Kenneth Hjertnes

10.05. Ida Kathrine Vestvik og 
Christan Schutz

23.05. Jannicke Fotland og 
Kaj Svendsen

24.05. Marianne Molland og 
John Foster

24.05. Hege Pettersen og 
Christian Opheim

24.05. Bente Katrin Torsvik og 
Petter Anton Sandøy

31.05. Nina Vanebo og Preben 
Skjold

31.05. Anette Hansen og Snorre
Ludvig Thomassen

31.05. Mette Midtun og 
Christian Teigland

07.06. Kirsti Holmestrand og 
Raymond Bastiansen

07.06. Cathinka L. Eikemo og 
Jarle Børsheim

14.06. Marita Nina J.Toftesund
og Jørn Ivar Liseth

14.06. Nina Merete I. Hjelle-
stad og Per E. Landsvik

14.06. Silje Mjåset og 
Erik Myrmel

14.06. Caroline Bruvik 
og Jørgen Ohnstad

21.06. Hilde Tang Hystad og 
Torkjel Landås

21.06. Marianne Stensland og 
Knut Kåre Kirkholm

27.06. Lone Sun Dalseid og 
Frode Heimdal

28.06. Beate Bjånesø og 
Anders Magne Taranger

28.06. Frøydis Løwe og Lars 
Andreas H. Løtvedt

28.06. Elsabeth Stenberg Axse
og Nicolay Vinkler

12.07. Vibeke Langhelle og 
Vidar Brækken

12.07. Torill Rødland og 
Helge Skorve

26.07. Lena Hæve og John 
Olav Holmefjord

26.07. Anne Schaute 
og Martin Brekke

02.08. Marte Hvo Vårdal og 
Runar Smedsvik

02.08. Christine S. Skorpen og 
Pål Jetmundsen

08.08. Eva Jørgensen og 
Kent-Ove Håland

09.08. Lene Merethe Hansen 
og Jens K. Hansen

09.08. Emma -Louice Lind-
strøm og Bjørn I. Håvåg

09.08. Tine Kaland og 
Kenneth Lavik

Berit Margrethe Røsbø 11.05.
Borgfinn Asbjørn Vik 14.05.
Thorleif J. Ingebrigtsen 19.05.
Edvard Sjursæther 17.05.
Marta Emma L. Stople 17.05.
Bjørg Viken 21.05.

Olaug Kristine Tellnes 22.05.
Ingebjørg Skibenes 27.05.
Gurid Instanes 01.06.
Gudrun Tufteland 06.06.
Johan Frotveit 07.06.
Aaslaug Kristjansson 14.06.
Trygve Strønen 22.06.
Inger Bergitte Sæverud 24.06.
Tore Aadland 24.06.
Sigrid Christensen 27.06.
Hjørdis Laura Tvedt 27.06.
Helge Monclair 10.07.
Knut Nikolai Rasmussen 05.07.
Klara Helena H. Bendiksen 11.07.
Edith Hatlestad Kolltveit 12.07.
Astrid Skuggedal 06.06.
Johanna E. Rosendahl 14.07.
Bernt-Andreas Minde 19.07.
Jon Helgesen 21.07.
Petra Antonia Bjelkerøy 22.07.
Magnfred S. Kronheim 23.07.
Jan Jørgensen 06.06.
Kåre Johan Alvestad 24.07.
Margit Raa 26.07.
Christer J. Hermansen 27.07.
Lodin Ådland 26.07.
Jenny Nøttveit 28.07.

31. august, 16. søndag etter pin-

se. 11.00 Fana. Høymesse ved
Gunnar Nesse Nattverd. Offer.
Innvielse av det nye kororgelet
Fana kyrkjekor. Begge kanto-
rene deltar. søndagsskole
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste v/
Gunnar Nesse. Offer: Trosoppl.
19.00: Blomsterdalen. Høymes-
se ved Monika Olsen. Nattverd.

6. sept., lørdag. 10.30: Fana.
Konfirmasjon ved prestene Ol-
sen /Tischendorf og kateket
Dahl. Offer til Ungdomsarbeidet.
Blessing synger.13.30: Fana.
Konfirmasjon ved prestene Ol-
sen/Tischendorf og kateket
Dahl. Offer til ungdomsarbeidet.

7. september, 17. søndag etter

pinse. 10.30: Fana. Konfirmasjon
ved prestene Olsen/ Tischendorf.
Offer til ungdomsarb. Kor é Vi
synger. 13.00: Fana. Konfirma-
sjon ved prestene Olsen/ Tis-
chendorf. Offer til ungdomsarb.
«Kor e vi» synger. 19.30: Fana.
Orgelkonsert. ( Se s. 4))

13. september, lørdag. 10.30
Fana: Konfirmasjon ved sokne-
prest Nesse og kateket Dahl. Of-
fer til ungdomsarb. Ytrebygda

ten-sing synger. 13.00: Fana.
Konfirmasjon ved sp. Nesse og
kat. Dahl. Offer til ungdomsarb.

14. sept., 18. søndag etter pinse.

10.30: Fana. Konfirmasjon ved sp.
Nesse og kat. Dahl. Offer: Ung-
domsarb. Blomsterd. kl 11.00:
Gudstj. v/Per Barsnes 13.00:
Fana. Konfirm. ved sp. Nesse og
kat. Dahl. Offer: Ungdomsarb. 

21. september ,10 søndag etter

pinse. 11.00: Fana. Familieguds-
tjeneste.ved Monika Olsen. Offer
til Fana KFUK-KFUM. Søndags-
skolens dag. Dåp

28. september, 20. søndag etter

pinse: 11.00: Fana. Høymesse
ved Gunnar Nesse. Dåp. Natt-
verd Offer til menighetsarbeidet.
19.00: Blomsterdalen. Kvelds-
gudstjeneste ved Gunnar Nesse.
Offer til menighetsarb. Nattverd. 

5. oktober, 21. søndag etter pin-

se. 11.00: Fana. Høymesse ved
Monika Olsen. Offer til menig-
hetsfakultetet. Dåp. Nattverd.
Besøk fra MF. Professor Svein
Olav Torbjørnsen.

12. oktober, 22. søndag etter

pinse. 11.00: Fana. Høsttakke-
fest. Familiegudstj. v/Monika Ol-
sen. Offer til Familie og medier.
11.00: Blomsterdalen. Høymes-
se. Offer. Nattverd. 19.30: Fana.
Høsttakkekonsert. (se s 4) 

19. oktober, 23. søndag etter

pinse. 11.00: Fana. Høymesse
ved Gunnar Nesse. Offer til me-
nighetens misjonsprosjekt.
Nattverd.13.00: Dåpsgudstje-
neste. Offer til trosopplæringen.

25. oktober, lørdag. 15.00: Fana
Konfirmantpresentasjon. Offer
til ungdomsarb./ Fana KFUK-
KFUM. 17.30: Fana. Konfirmant-
presentasjon. Offer til ungdoms-
arbeidet/ Fana KFUK-KFUM. 

26. oktober, Bots og bededag. 

11.00 Fana. Biskopens avskjeds-
gudstjeneste for hele prostiet.
Offer til senter for Livsmestring.
19.00 Blomsterdalen. Kvelds-
gudstj. Offer: Barne og ung-
domsarb. på Karmel. Nattverd.

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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