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Konfirmantene
er klare for den store dagen
Det er et imponerende og inspirerende konfirmantkull denne høsten. Alle
navnene og datoer for de ulike konfirmasjonsgruppene finner du på side 4.

Våre valglokaler er åpne
14. september kl 09-21:

• Liland skole 
• Kaland skole 
• Kirkevoll skole 
• Rå ungdomsskole 
• Skeie skole 
• Hjellestad skole 
• Krokeide skole
• Ytrebygda kultursenter 

Informasjon om kirkeval-
get og kandidater til me-
nighetsrådet i Fana finner
du på nettet:

• www.kirkevalget.no  
• www.fana-menighet.no

Se også side 5-7 og bilaget.

Oxford-bevegelsen var en

høykirkelig «motstands-

gruppe» i den anglikan-

ske kirken. Frode Hjert-

nes fra Slettebakken har i

sommer studert de ka-

tolskvennlige akademi-

kernes «opprør» i univer-

sitetsbyen.  Side 8-9

Kyrkjekoret på
Fedje-tur side 14-15

Mesterpianist 
til Fana kyrkje 
Søndag 13. september innvier
pianisten Håvard Gimse det nye
flygelet med konsert kl. 18.00.
På programmet står musikk av
blant annet Grieg, Tveitt, Chopin,
Sæverud og  Berg. Side 2-3 
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På sporet 
av Oxford-

bevegelsen
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2 september 2009                  

Et konfirmantår
går mot slutten

AV MAREN

FLOTVE 

TISCHENDORF

Vårt bilde av
Gud, vår tro,
skapes og

endres i møte med andre
mennesker. Årets konfirman-
ter har derfor vært med på å
forme mitt gudsbilde og jeg
tror også de har vært med på å
forme menighetens bilde av
hvem Gud er. Å ha konfirman-
ter i menigheten er utrolig
stort!  Dere som er konfirman-
ter bidrar med så mye, og dere
er viktige brikker i menighe-
tens liv. 

Fana menighet er en menighet
for alle, enten de har vært
kristne lenge eller akkurat så
vidt har begynt å ane at de har
en tro. For dere som er konfir-
manter er livet som kristen
kanskje i startgropen. Dere er
alltid velkommen hit til Fana,
til gudstjeneste, til samtale, til
fellesskap, bønn og til aktivite-
ter. Å være kristen er ikke noe
man gjør alene, å være kristen
er noe man gjør sammen. 

En som het Paulus, og som
reiste rundt og fortalte om Je-
sus, skrev en gang i et brev til
en menighet i Korint at «med
en Ånd ble vi alle døpt til å være
en kropp». Sammen er vi
kristne Guds tilstedeværelse
på jorden.  Jeg håper å se dere
konfirmanter i Blessing, YTS,
Tilflukten, Ludus, lederkurs
og gudstjenester i lang tid
fremover.  

Jeg ønsker dere alle Guds rike
velsignelse over livene deres.
Takk for i år, og velkommen i
fellesskapet! ●

God Helg nr 4, 2009 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: fana.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Gyri Skre, tlf. 55 91 51 53 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående felles-
stoff til bladet (side 5-12). 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

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 
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 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 5. oktober
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 20. oktober

Ferien er over, sko-
len har begynt, konfir-
masjonene ruller og

går, TENSING, KLUBB,
LUDUS og alt annet som er

gøy har endelig startet igjen! 
Velkommen til høsten 2009. En spennende høst
med nytt og gammelt om hverandre. Jeg gleder
meg til å se dere alle igjen! 

Datoer fremover: 
• 27.august: Hovedstyremøte
• 17.september: Voksenlaget møtes 

(se egen semesterplan)
• 22.september: Hovedstyremøte
• 25-27 september: Kvalesund (?)
• 2-4.okt: Unge Voksne treff på Knattholmen
• 11.okt: TT-mimrekveld/gospelnight
• 16-18. okt: LØFT/kick off for alle over 15 år

Håvard Gimse er født på Kongsvinger i 1966.
Han begynte å spille piano som seksåring og
avla kandidateksamen ved Musikkhøgskolen i
Oslo (Prof. J.H. Bratlie) med høyeste karakter i
1987. Deretter fulgte tre års studier ved «Mozar-
teum» i Salzburg og ved Musikkhøgskolen i Ber-
lin(Prof. H. Leygraf). Siden 1990 har han også
studert med professor Jiri Hlinka i Bergen.

Gimses mange plateinnspillinger  (av blant
annet Sibelius (kompl. Klaververk), Grieg og
Tveitt (kompl. «Hardingtonar», «Invensjoner
«og «Klaverkonserter» har alle fått strålende an-
meldelser i internasjonale fagtidsskrifter Flere

komponister har tilegnet sine verker til Gimse,
og han har vært med på å uroppføre verker av
blant annaet Kvandal, Søderlind, Kleiberg og P.
H. Nordgren. 

På programmet i Fana står musikk av Grieg (fra
Slåtter op. 72 og Lyriske stykker op. 43 og op. 54),
Tveitt (Folketonar frao Hardanger op. 150), Sæve-
rud (Kjempeviseslåtten), Chopin (Fantasie op.66,
Scherzo nr 2 i b-moll op 31) samt stykker Sverre
Berg, Alf Hurum, Jean Sibelius og Josef Suk. ●

Søndag 13.september kl 18.00
Billetter: kr 100,- ved inngangen

Musikk i Fana 
kirke i  september
og oktober 

Søndag 13.sept. kl 18.00
Innvielse av det nye flygelet. 
Se artikkel over. ●

Søndag 20.sept. kl 19.00
Konsert med Fana Mannskor,
Stemmene fra Stend og Susan-
ne Blindheim Heldal (sang).
Program: Norsk og russisk kir-
kemusikk, ballader mm.
Billetter kr 120-, ved inngangen
eller fra kormedlemmene.●

Søndag 27.sept. kl 19.00
Konsert med kantorene Ruth
Bakke Haug, Gjermund Mil-
destveit og Jostein Aarvik, kor-
gruppe.  Orgel- og vokalmusikk
av 200-årsjubilanten Felix Men-
delssohn-Bartholdy. Gratis ad-
gang. Kollekt ved utgangen. ●

Håvard Gimse innvier kir

Da Flygelkomitéen for Fana kir-
ke i februar i år kalte sammen til
konsertdugnad og innsamlings-
aksjon for nytt klaver i kirken,
var det ingen om drømte om at
kjøpskontrakt skulle bli under-
tegnet og at drømmeflygelet
skulle bli satt inn i kirken allere-
de i juni, fire måneder senere. 

Men entusiasmen og givergle-

den fra startskuddkonserten
spredte seg raskt, slik at vi innen
kort tid hadde fått løfte om gene-
røse gaver fra G.C. Rieberfon-
dene og fra Vibeke Aase og Jo-
han Fredrik Odfjells Allmennyt-
tige Stiftelse samt bidrag fra Vi-
sjon Vest, Dahls Begravelsesby-
rå, Solstrands Begravelsesbyrå
AS og Gravferdshjelpen AS. Et-

ter sommerens giroaksjon i me-
nighetsbladet, hvor givergleden
nok en gang manifesterte seg er
flygelet betalt og klart til bruk.

Hjertelig takk – alle dere som
gjorde dette mulig! Takk for den
utrolige velviljen – som gjorde
det mulig å for oss å velge in-
strument på øverste hylle! Vel-
kommen til å nyte musikken! ●

Flygelkomitéen er svært glade for og stolte av at en av Skandinavias
fremste pianister har sagt seg villig til å spille ved den høytidlige
innvielsen av kirkens nye Yamaha-flygel.   

Flygelet er fullfinansiert - hjertelig takk for alle bidrag!
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3                september 2009

Velkommen til åpen barnehage
Fana KM i kjelleren til Fana me-
nighetssenter.

Dette er et tilbud for barn i alde-
ren 0-6 år sammen med en vok-
sen omsorgsperson. Det er et
møtested for både barn og voksne
hvor det vil være en fin mulighet til
å bli kjent med andre barn og
voksne i nærmiljøet. Åpen barne-
hage er et møtested for vennskap,
fellesskap, lek og læring.

Åpningstider:
Mandag: 09.00-15.00
Tirsdag: 09.00-14.00
Torsdag: 09.00-14.00

Hver dag har vi lek og aktiviteter,
felles smørelunch og samlings-

stund. 
Babysang
tirsdager
kl. 11.

Åpen barnehage eies av Fana
KFUK-KFUM og er gratis! Du be-
taler kun kr. 15,- for voksen og kr.
10,- for barn om dere spiser lunch.
Barnehagen har ingen påmelding
og du kan komme og gå når du vil
innen åpningstiden. Vi følger sko-
leruta for ferier og fridager.

Adresse: Fana menighetssenter,
Fanaveien 320. Tlf: 41328003
e-post: post@openbarnehage.no
www.openbarnehage.no ●

VENNLIG HILSEN STYRER 

MARIANNE HJORTH

TT på Gjøvik

23.-28. juli var 200 ungdommer fra Bjørgvin krets

KFUK-KFUM med på TT på Gjøvik. Vi var ca 50

ungdommer fra Fana som reiste. Det var sol,

sommer, bading og moro i fem dager til ende.

Bildet er fra «Ta-sjansen»-dagen. Bjørgvins båt

fikk dessverre ikke beste tid, men vi vant beste

heiagjeng. Alle ballongene er oss fra Bjørgvin! ●

VYBORGBASAREN 2009
Også i år vil vi ha basar til inntekt for Vyborghjelpen.  Den vert i
bedehuset «Karmel» i Blomsterdalen fredag 4. sept. kl 18.30.
Det vert andakt og glimt frå Russland ved disp. Jon Teigen. El-
les vert det åresal, tombola for born og kaffi og kaker. Mange
fine gevinstar. Velkomen til ein triveleg kveld! ● Komitéen 

irkens nye flygel Åpen barnehage Fana KM

Søndag 11.oktober kl 19.00
Konsert med Kor é Vi og  gjester.
Koret presenterer sitt program
for konsertereisen til York. Bil-
letter kr 100,- ved inngangen. ●

Søndag 18.oktober kl 19.00
Høsttakkekonsert med Fana Kyr-

kjekor, Fana Mannskor og «Gol-
den Accolade» (Moskva). Kormu-
sikk, sang og klavér. Gratis ad-
gang. Kollekt ved utgangen ●

Søndag 25.oktober kl 19.00
«Lyset fra et annet hjerte». Se
neste God Helg for mer info. ●

FOTO:  JON 

ANDRESEN
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Lørdag 5. sept.  kl 10. 
Ludus Ytrebygda.
Fredrik Angelskår Kvåle
Vegard Tefre Skage
Christina Nagell Dahl Røed
Mathias Landaas Johannessen
Nadia Jarnæs Risnes
Juliane Moberg Løvik
Jens Andreas Stavang
Sigmund Choi Kvammen Skibenes
Caroline Charlotte Bjelland
Magnus-Elias Sletten
Mats Erik Flesland
Ragnhild Rigmorsdatter Jensen
Karsten Wollert Hjellestad 
Espen Andreas Instenes Sedal
Charlotte Stene
Vegard Arnetveit Liland
Erica Kronheim
Christoffer Rasch
Kristofer Lie Skadal
Linn Vågenes Flesland
Magnus Wøhlk Jensen

Lørdag 5.  sept. kl 12. Tilflukten.
Tine Akselberg Waardal
Hans Olav Aadland
Even André Gulli
Martine Naess Iversen
Karoline Brustad Kaland
Petter Kumhle Alveberg
Jonas Risnes Andersen
Thomas Hauge
Knut Jacob Kartveit
Linn Christin Namtvedt Haaland
Iselin Brügger Hope
Bjørn-Johnny Bendixen
Kristin Flesland
Christoffer Hamre
Karoline Mongstad Berge
Kim Erdal
Jørgen Wallace Hansen

Lørdag 5. sept. kl 14. Tilflukten.
Regina Tucker
Caroline Haavardstun Sunde
Henry Ryberg Pedersen
Sigrid Steinsland
Ina Hopland Skage
Nicolai Hervik Olsen
Ørjan Strand
Charlotte Oksnes
Hanna Ingebrigtsen Sallaup
Sondre Olsen Viskedal
Emilie Aksdal Sørland
Henrik Solberg
Christer Thunes
Espen Gade Utne
Jennifer Opoku Lilletvedt
Astrid Wathne Matthiessen
Ole Henrik Taule Opheim
Lene Aadland
Petter Klock Wergeland
Karoline Sem Larm

Lørdag 6. sept.  kl10.30. Ungdoms-
alpha Fana.
Paal Aarbakke
Malene Jordal Aase
Stine Botnevik Almeland
Roger Torsvik Arntzen
Kjetil Nygaard Austrheim
Andreas Sjursen Book
Håvard Dingen
Rickard Hole Falck
Eirik Kalsaas Fjereide
Vetle-Mikal Furnes
Magnus Gjesdal
Maren Guntveit
Vetle Aleksander Høisæter Hamre
Silje Haugsvær
Marius Vindheim Heimtun
Henrik Heldal
Eidi Helland
Arlene Henneli
Marlene Hope
Heidi Nygård Jebsen
Christopher Livsey
Nikolai Mo

Søn. 6. sept. kl 13. Ungdomsalpha
Fana og Ytrebygda + Teknikergr.
Aleksander Aamyri
Katrine Oen Austefjord
Marcus Foss Nordvik
Daniel Rundgren
Tim-Ruben Nerli Merchant
Lars Moberg Salbu
Daniel André Waag
Espen Konrad Steinbakk
Jakop Grimseid
Tord Midtkandal Åsnes
Jakob Myking
Mats Faye Sture

Daniel Syslak
Benjamin Robert Morvik Stormark
Anders Gravdal
Andreas Helland
Martin Kristoffer Sandvik
Elisabeth Bjånesøy
Håvard Hachvaag A. Godtfred

Lørdag 12. sept. kl 10. Yngres. 
Glenn Alexander Heldal
Mia Kristin Sandven
Linnea Flesland
Magnus Fjellhaug Rostrup
Susanne Lauvås Schrøder
Knut Inge Bjelkarøy
Benedikte Sørbo Skage
Silje Viken
Aleksandra Solholm
June Elise Gulli
Markus Nikolai Sundnes
Sofie Naasen Hellesnes
Daniel Nielsen
Linn Tvedt Olsen
Stine Botnevik Almeland
Sofie Korneliussen
Camilla Von Der Fehr Drivenes
Robin Smines
Marianne Fosse
Christian Hansen
Thomas Hansen

Lørdag 12. sept. kl 12. Blessing.
Joachim Johansen Holdhus
Mari Vold Bjordal
Inger Marie Stensrud
Iselin Haugland
Helene Steinsland Sørheim
Anders Raa Hagenes
Jan-Christian Helle Waage
Cassandra Tangvik Eliassen
Amalie Jørgensen
Kristoffer Jensen
Ingvild Nordvik
Marielle Skjerdal Olsen
Kine Pernille Van Dam Lie
Charlotte Kjeilen
Ina Oksnes Genberg
Mathea Skavhellen Aarvik
Miriam Dyrstad Støle
Madeleine Amalie Stavang
Thea Røiseland Engelsen
Kim Fagerheim
Jannicke Søfteland
Ricke Willgohs Knudsen
Maren Addington Strand
Sindre Emil G. Marthinussen

Lør. 12. sept.kl 14. Ludus Fana gr. 1.
Eveline Revheim Askeland
Kamilla Paulsen Bakke
Orhan Bayrak

Victoria Edvardsen Birkeland
Camilla Blom
Thomas Lund Brun
Martin Kyrre Finsrud
Arnulf Fitje
Benjamin Fitje
Vilde Sofie Fitje
Julie Fotland
Amalie Grytdal
Malin Polden Grøttveit
Eirik Risholm Hauge
Kristian Risholm Hauge
Odd Morten Hovlandsdal
Helge Andrè Brekke Håvås
Robin Sparre Johansen
Vilde Jørgensen
Håvard Houmb Kristiansen
Mathias Tomren

Søn. 13. sept. kl 13. Ludus Fana Gr.2
Malin Olufsen Herfindal
Are Kjetså Hole
Stian Ottesen Mikkelsen
Line Skilbrei Mikkelsen
Maria Persson
Elise Amundsen Raa
Karoline Rebne
Johan Rønhovde
Magnus Sandvåg
Stian Sandøy
Jeanette Sjursen
Johanne Gurvin Skaaland
Adrian Skrolsvik Storeide
Ludvig Stangeland Sæle
Christine Kleivedal Sørheim
Joachim Traae Ådlandsvik
Malin Øien

Søndag 13. sept. kl 13. Yts.
Nicholas Viken
Vilde Sofie Birkeland
Claudia Pamela Barrera
Janne Maria Seljelid
Ingrid Elise Hamm
Susanne Irene Rexhepi Mjåtvedt
Cathrine Thorsnes
Agathe Torgilstveit Larsen
Ruben Opdahl Sandvik
Vilde Emilie Lyssand Molland
Rebekka Espeland
Cecilie Meinich
Martin Espevik Lien
Henrikke Johnsen
Ingrid Raaen
Pia Hope Vatle
Camilla Olsen
Markus Tufteland
Birgitte Evjen Berge
Kornelia Berven Bischof
Silje Marie Eriksen
Hege-Emilie Foldnes
Inga Vie Skeie

Konfirmasjoner i Fana menighet høsten 2009

Bergen kirkelige fellesråd v/
BKF Bygg, rådgivning har nå
engasjert entreprenør og ar-
kitekt til oppføring av Ytrebyg-
da nærkirke. Vestafjell AS og
ABO Plan og Arkitektur AS,
med sitt forslag Communio

Floralis (Blomstrende felles-
skap), er av juryen utropt som
vinnere.

Vi kommer tilbake med en
nærmere presentasjon av
prosjektet i et senere nummer
av God Helg. ●

Slik blir Ytrebygda nærkirke 

BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

Starter opp igjen torsdag 27. august.
Kl 1730-1900

 Sted. Krokeiedeveien 407 B, 

Møte annenhver uke i ulike uker fram til 
høstferien. Etter høstferien blir det i like uker. 

Bibelfortellinger, sang, lek, baking, m. m.
(program etter barnas alder)

Alle fra fire år og oppover er hjertelig 
vel-kommen. En voksen kan gjerne være 

med første gang.
Info:  Elisabeth M. Jonassen, 

tlf. 55 91 58 83 - mob. 901 59 126

Arr. Fana Menighet.
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Karl Johan
Kirkebø (59) er
lek kandidat til
Bispedømme-
rådet, og er den
eneste fra Fana

prosti som du kan stemme på
under valget 14. september.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Det var enighet i Fana prostiforum om å
samle seg om en kandidat, sier Kirkebø, og
forteller at han meldte seg selv som kandi-
dat. 

– Jeg har lyst til å være med, sier han.

Ny valgordning
Karl Johan Kirkebø arbeider som salgsdi-
rektør for Onsoft Computer Systems. I
2002 ble han valgt som leder i Bønes me-
nighetsråd, etter å ha vært aktiv der siden
1984. Han er glad for at Bjørgvin bispe-
dømme har endret reglene i mer demokra-
tisk retning foran årets valg. 

– Valgene til Bispedømmerådet har tidli-
gere vært svært udemokratiske, der alle
menighetene hadde like mange stemmer.

Dette betyr at en liten menighet i Sogn og

Fjordane har hatt like mange stemmer som
Fana menighet, med rundt 20.000 med-
lemmer. 

– Dette er nå endret, slik at hvert medlem
i menigheten har en stemme.

Folkekirkemann
Tre av de syv leke kandidatene skal velges
slik. Resten av kandidatene velges av de ny-
valgte menighetsrådene i november.

– Hvis alle i Fana prosti stemmer, blir jeg
valgt. Så det er viktig at folk nå stiller opp,
oppfordrer han, og minner om at Fana
prosti ikke tidligere har hatt en egen kandi-
dat i Bispedømmerådet.

– Hva går du til valg på?
– Jeg er en typisk folkekirkemann.  Dette

betyr at jeg ønsker meg en bred folkekirke,
med mangfold, respekt og mye kjærlighet. 

I en slik kirke skal det også være rom for
ulike syn.

– Vi er flinke til å slåss med hverandre.
Det lager barrierer, slik at folk føler seg ute-
stengt. Den brede folkekirken skal ha lav
terskel og stor takhøyde. 

Sokneprest Ivar Braut i Birkeland me-
nighet, geistlig kandidat til Bispedømme-
rådet, har markert seg som motstander av
kjønnsnøytralt ekteskap og homofilt sam-
levende i vigslede stillinger.  Kirkebø har et
annet syn i denne saken, men gir likevel
Braut honnør for respekten han viser sine
meningsmotstandere.

– Ivar Braut går foran som et glimrende
eksempel på hvordan det kan være. Dette
burde være en ikke-sak. Vi kan leve, og leve
godt, med ulike syn. 

– Du har selv det motsatte synet?
– Ja, men jeg vil heller ikke dytte homofi-

le prester på dem som ikke vil ha det. Men
om menigheten er klar for det, ser ikke jeg
noe stort problem med det. Det viktigste er
at så mange som mulig skal få møte Jesus. 

Kirkens kjerne
Kirkepolitisk betyr dette at han er tilhenger
av en åpen kirke med en sterk folkekirkelig
profil, som samtidig er tydelig i sin forkyn-
ning. Kirkebø tror at dette er enklere å få til
innenfor statskirkeordningen.

– Men jeg er redd for at det er en tapt
kamp.

– Hva er kirkens største utfordringer i ti-
den fremover?

– Å engasjere medlemsmassen, kommer
det spontant. 

– Et stikkord er samarbeid. Vi må gjøre
vårt for å styrke samspillet mellom frivilli-
ge og ansatte, samt inspirere og legge til ret-
te for det frivillige arbeidet. Noe av kjernen
i kirkens virksomhet ligger her. ●

14. september  kan du
stemme på Karl Johan Kirkebø 

dersom du er medlem av 
statskirken, men ikke ansatt der.    

Bispedømmerådkandidat Karl Johan Kirkebø: 

– Viktig med 
respekt for

ulike syn
STILLER TIL VALG: – Jeg oppfatter meg som 
trygt plassert på de vedtak som er gjeldende 

for Den norske kirke på alle sentrale 
områder, sier Karl Johan Kirkebø, 

som stiller til valg som lek kandidat 
ved årets bisperådsvalg.
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6 september 2009                  

Tre av de nominerte
kandidatene til
bispedømmeråds-
valget er hjemme-
hørende i Fana
prosti.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Listen over nominerte kandidater til bispe-
dømmerådsvalget i Bjørgvin er nå klar. To-
talt er det nominert 23 leke kandidater, fem
prester og fem kirkelig tilsatte.

Tredelt valg
De nominerte fra Fana prosti er menighets-
rådsleder i Bønes Karl Johan Kirkebø (59),
sokneprest i Birkeland Ivar Braut (53) og di-
akon i Birkeland Tone Therese Totland (52).
Selve valget er en rakett med tre trinn.  Første
del gjennomføres 14. september, samme dag
som stortingsvalget og menighetsrådsvalget.
Alle kirkemedlemmer over 15 år har her
stemmerett ved valget av leke kandidater til
Bispedømmerådet, der altså Karl Johan Kir-
kebø er nominert fra Fana prosti. 

Valg for kirkens ansatte
Andre valgrunde blir i november, da sokne-
rådene skal velge ytterligere fire leke med-
lemmer. Siste del av valget skal være avgjort
innen 1. desember, som er fristen prestene og

Kirkevalget er ikke som stortings-
valget, der forskjellen på de ulike
kandidatene er hjemlet i ideologi
og politiske partier.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

FOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

Organisasjonen Nordisk nettverk for ekte-
skapet har derfor gjort kirkevalget enklere
for deg, og delt kandidatene til alle landets
bispedømmeråd inn i fire fargekoder.

Gult eller rosa?
Nordisk nettverk for ekteskapet er en kam-
panjeorganisert aksjon med formål å hindre

at de skandinaviske landene innfører kjønns-
nøytrale ekteskapslover. I forkant av kirke-
valget har de derfor sendt ut et spørreskjema
til alle kandidatene, der de ber hver av dem
om å utdype sitt syn på kjønnsnøytral liturgi
i kirken. Kandidatenes svar ligger nå tilgjeng-
elig på nettet. Organisasjonen har tatt seg den
frihet å markere tilhengerne av dagens liturgi
med gul farge, mens de som vil åpne for
kjønnsnøytrale ekteskap har fått rosa farge.

Mangler rosa
I tillegg er det lagt en lyseblå fargetone over
de som er nøytrale eller uklare i sitt svar, og
en lysebrun sjattering på de som ikke har
svart på henvendelsen. For Bjørgvin bispe-
dømme sin del kan det se ut som om de gule

er i stort flertall, mens de rosa glimrer med
sitt fravær. En gjennomgang av presentasjo-
nen på bispedømmets egen side tyder på
samme resultat. Årsakene til dette kan være
mange. Kanskje oppleves det som vanskelig
å stå frem med synspunkter for kjønnsnøy-
tralt ekteskap innenfor kirkens vegger.

Ikke inkludert
Skal vi tro sokneprest Jens Linde i Ytre Sogn
prosti, er det heller omvendt. Han er mot-
stander av kjønnsnøytral ekteskapslov, og
oppsummerer sitt svar slik: «Jeg vil arbeide
for at vi som opplever det vanskelig å støtte
homofile i partnerskap sin rett til vigslede stil-
linger fortsatt kjenner oss inkluderte i kirkens
fellesskap». Etter resten av svarene å dømme,

Kjønnsnøytralt ekteskap:  Velg en farge 

Din stemme avgjør!

LEK KANDIDAT: – Jeg ønsker meg en tydelig

og modig kirke som verner om menneskets

verd lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier di-

akon Tone Therese Totland (51). Hun er en lek

kandidat du kan stemme på om du er kirkelig

tilsatt i minst 15 prosent  stilling. Totland er

opptatt av at utviklingshemmede skal finne sin

plass i menighetene, og at alle blir møtt med

respekt og likeverd uansett forutsetninger. 

– En åpen, lyttende kirke er viktig. Vi må våge å

være tydelige og ærlige når troen møter ånde-

lig lengsel og mange åndelige strømninger. 

GEISTLIG KANDIDAT: – Forkynningen skal

være riktig, klar og frimodig, sier Ivar Braut

(53), sokneprest i Birkeland menighet og

kandidat for geistlig ansatte. Han mener at

kirken skal holde fast på at bare ekteskapet

mellom mann og kvinne er gyldig i kirkelig i

kirkelig mening. – I  homofili-spørsmålet ar-

beider jeg for kompromiss og samhold, sier

han. – Selv vil jeg ikke stemme for tilsetting

av homofilt samlevende i bispedømmet. Og

jeg vil stemme mot alle forsøk på å lage en

velsigningsliturgi for likekjønnet samliv.
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skulle ikke akkurat det være noe stort pro-
blem i Bjørgvin bispedømme. ●

Mer informasjon:
www.bevarekteskapet.no/kirkevalget

www.kirkevalget.no

de kirkelig tilsatte har fått til å velge sine re-
presentanter.  Bispedømmerådet i Bjørgvin
har til sammen ti medlemmer, inkludert bis-
kopen (ikke valgbar). Størst spenning knyt-
ter det seg til valget av lekfolkplassene. Lek-
folket har majoritet i de norske bispedøm-
merådene, med totalt 77 av de 115 rådsmed-
lemmene som utgjør Kirkemøtet. 

Kandidatene skal rangeres
Valget til Bispedømmerådet/Kirkemøtet 14.
september foregår som preferansevalg. Dette

betyr at du skal velge og rang-
ere inntil fem kandidater på
stemmeseddelen. Du setter ett
kryss i kolonnen «mitt første-
valg», ett i «mitt andrevalg» og
så videre. Dersom stemme-
seddelen ikke skal forkastes,
må du rangere minst en kan-
didat. Også ved valg av menig-
hetsråd skal kandidatene
rangeres, men på en litt annen
måte. Kandidatene er her satt
opp i prioritert rekkefølge,
men du har mange mulighe-
ter til å endre på denne.

Kumulering og stryking
Når du setter et kryss eller
skriver «kum» ved et navn,
kalles dette for å kumulere.
Da får denne kandidaten en

ekstra stemme. Skal kumulering ha virkning,
må de kumulerte kandidater stå på den øver-
ste delen av listen. Du kan også føye nye navn
til listen, endre nummereringen på kandida-
tene eller stryke navn. Leveres listen urettet,
vil de 15 (eventuelt 13, 11 eller 9) første nav-
nene på listen telle med ved opptellingen.
Resten av navnene telles ikke med. Dersom
de fem første navnene på listen er kumulert,
utgjør disse ti stemmer. ●

Mer informasjon om valget finner du på
www.kirkevalget.no (bokmål) og

www.kyrkjevalet.no (nynorsk).

De fleste kandidatene i Bjørgvin bispedømme

sier klart nei til kjønnsnøytral ekteskapslov (gult).

Av de leke kandidatene, er det kun Cathrine Hal-

stensen, Karl Johan Kirkebø, Henny Koppen og

Ivar Ådnanes som har fått lyseblå farge (nøy-

tral/uklar), mens ingen av Bjørgvin-kandidater

har fått rosa (ja til kjønnsnøytral ekteskapslov).

Tre kandidater besvarte ikke spørsmålet.

STEMMESEDDEL: Husk å
rangere inntil fem kandidater
når du stemmer på leke med-
lemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet. Karl Johan Kirke-
bø er kandidat fra Fana prosti.

Bruk stemme-
retten dykkar!
Kyrkjevalet denne gongen skjer
etter ny ordning. Den nye ordninga
vart vedtekten av Stortinget i
tilknytning til det såkalla tverr-
politiske kyrkjeforliket i 2008.

AV PROST PER BARSNES

Stortinget si målsetjing var å auke opp-
slutninga om ulike kyrkjeval. Auka opp-
slutning er for Stortinget ein avgjerande
føresetnad for å gi Den norske kyrkje
større sjølvstende og fridom i forhold til
staten, t.d. ved å la kyrkja sjølv få utnemne
sine prostar og biskopar. Det er sjølvsagt
ikkje å vente at målsettinga til fulle blir
nådd dette året. Men eg håpar at oppslut-
ninga om kyrkjevalet blir så god, at den
retning utviklinga no har, vil forsterke
seg. Difor oppmodar eg alle kyrkjemedle-
mer om å bruke stemmeretten, både i
kyrkjeval og i Stortingsval 14. september. 

Godt val! ●

Prost Per Barsnes.
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Oxford-bevegelsen:

Høymesse
for sansene
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Når menighetsbladet treffer ham, er han net-
topp kommet hjem fra Oxford - etter å ha
brukt en del av sommerferien til å studere en
viktig del av den anglikanske kirkehistorien.

– Forbindelsen mellom kirken og histori-
en er sterkere i England, sier han, og mener
at dette avspeiles gjennom vakre og poetiske
kirkenavn.

– Vi har noen hederlige unntak her i Ber-
gen, som Mariakirken, Johanneskirken, St.
Jacobs kirke og St. Markus kirke, men det er
jo gamle kirker.  

- Ønsker du å få snudd denne tradisjonen?
– Det hadde vært helt fantastisk. Men den

norske tradisjonen har nok en begrunnelse
som jeg ikke er helt innforstått med.

Tractarians
Hjertnes er lærer ved Bergen tekniske fag-
skole. Sommerkurset i Oxford meldte han
seg på etter en helgetur til byen tidligere i år.

– Jeg ble fascinert av det jeg fikk høre om
Oxford-bevegelsen, forteller han. 

Denne høykirkelige bevegelsen reagerte
på det de mente var en tiltagende sekularise-
ring av den anglikanske kirken.

– Da jeg kom hjem, gikk jeg inn på nettsi-
den til Universitetet i Oxford. Der fant jeg et
sommerkurs om Oxford-bevegelsen, og da
var veien kort til å trykke «bestill».

Oxford-bevegelsen sprang ut fra byens
universitetsmiljø, der de begynte å gjøre seg
gjeldende i 1830-årene. De ble også kalt The
Tractarians, et navn de fikk etter å ha publi-
sert en rekke teologiske artikler («tracts»),
der de utdypet sitt syn. 

Kraftsenter
Sentrale navn i bevegelsen var John Henry
Newman, John Keble og Edward Pusey. De
mente at både den anglikanske, romersk-ka-

tolske og ortodokse kirken «nedstammet»
direkte fra den opprinnelige kirken, slik den
ble grunnlagt av apostlene.

– I artiklene sine hevdet de at liturgien, se-
remoniene og ritualene i den anglikanske
kirken hadde fjernet seg fra den opprinneli-
ge kirken. Oxford-bevegelsen ønsket seg til-
bake til røttene, for å si det slik.

Oxford var den gang som nå et intellektu-
elt, teologisk og akademisk kraftsenter
innenfor den anglikanske kirken. Oxford-
bevegelsen ble derfor regnet som toneangi-
vende, og ble lyttet til. 

Men de hadde også mektige motstandere. 

Evangelikerne
Den anglikanske kirken på 1800-tallet var
dominert av «The Evangelicals», en mer lav-
kirkelig og folkelig retning. Etter reformasjo-
nen hadde kirken gått i en veldig anti-katolsk
retning. Roma var suspekt. Dette preget både
liturgi, arkitektur og interiør i kirkene. Hjert-
nes mener dette minner om konflikter kon-
flikter han ser i dagens norske kirke. 

– Avstanden mellom bedehuskulturen og
de mer høykirkelige delene av statskirken er
jo ganske stor.

– Går dette også på lære?
– Det vet jeg for lite om. Jeg tenker mer på

skillet mellom liberal og konservativ teologi.
Det har påvirket konfliktnivået i Den norske
kirke, for å si det litt forsiktig.

Ytterpunkter
Oxford-bevegelsen er ikke lenger aktiv, men
hadde stor innflytelse på utviklingen og
bredden i dagens anglikanske kirke.

– Både arkitektonisk og teologisk er det et
stort spenn innenfor den anglikanske kir-
ken, sier han, og forteller om to svært for-
skjellige kirker han besøkte i Oxford under
sommerens studieopphold.

– Den spartansk utstyrte St. Alldates og

den rikt utsmykkede St. Barnabas represen-
terer ytterpunktene i Oxford. 

– Hvilken av dem foretrekker du?
– Jeg må innrømme at det gir en helt an-

nen følelse av høytid å tre inn i St. Barnabas.
Denne kirken appellerer åpenbart til mange,
siden bare en tredel av dem som går til guds-
tjeneste der kommer fra selve menigheten.
Resten kommer fra andre deler av Oxford.

– Jeg har aldri forstått hvorfor kirker må kalles opp etter
stedet der er bygget, sier Frode Hjertnes (49), redaktør i
Slettebakken menighetsblad.

CHRIST CHURCH COLLEGE: – Jeg traff nok ikke
Humlesnurr, sier Hjertnes etter studieoppholdet.
Deler av Harry Potter-filmene ble spilt inn her. 
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Oxford-bevegelsen
– Hadde sitt utspring blant høykir-
kelige anglikanere, de fleste av dem
tilknyttet Universitetet i Oxford. 

– Var også kjent som «Tractarian-
bevegelsen», siden bevegelsen
gjorde seg kjent gjennom en rekke
«tracts» eller artikler de publiserte
i perioden 1833-1845.

– De mest fremstående personene
var prestene John Keble og John
Henry Newman og professor i he-
braisk Edward Bouverie Pusey.

– Bevegelsen søkte tilbake til kato-
lisismen, og mente at både den an-
glikanske, romersk-katolske og or-
todokse kirken var direkte etter-
kommere etter den tidligste kirken.

– De reagerte også på verdsliggjø-
ringen av kirken, og polemiserte
mot liberal teologi.

– I bevegelsens 90. og siste «tract»
argumenterte John Henry Newman
for at den romersk-katolske kir-
kens doktriner var sammenfal-
lende med den opprinnelige læren i
den anglikanske kirken. Like etter
konverterte han til katolisismen. 

– Mange biskoper nektet å gi stil-
linger til Oxford-prester, og flere av
dem endte derfor opp som prester i
slummen. Dette gjorde at de etter
hvert ble sterkt kritiske til britisk
sosialpolitikk, som de nå fikk se
konsekvensene av på nært hold.

– Mer informasjon:
www.anglicanhistory.org,
www.ccel.org,
www.anglocatholicsocialism.org og
www.chch.ox.ac.uk 

En engel gikk forbi
– Er du selv litt katolsk i din legning?

– Det kan man ikke være som redaktør i et
luthersk menighetsblad, smiler han.

– Men du kan godt skrive at arkitektur, ut-
smykking og liturgi i mange katolske kirker ap-
pellerer mer til sanseapparatet og representerer
en større kontrast til verden utenfor kirkerom-
met. Det gjør inntrykk.

– Hvordan er din Jesus?
Hjertnes tar seg til haken, ser opp mot taket

og blir stille en stund. «En engel gikk forbi»,
tenker jeg.

– Jesus er mild, rettferdig og kompromissløs.
Det ligger imidlertid ikke for meg å snakke om
Jesus i slike hverdagslige termer. For meg er
Han en veldig opphøyet skikkelse, og et stort
mysterium.  ●

IDEOLOG: Presten John Henry New-
man var en sentral figur i utviklingen
av Oxford-bevegelsen. Senere kon-
verterte han til katolisismen. Portrett
malt av John Everett Millais i 1881.

ORD IKKE NOK: – Høykirkelig musikk, arkitektur og ut-
smykking gir en følelse av noe større bak, spesielt når

du opplever dette i fellesskap med andre, sier Frode
Hjertnes. – Ord kommer ikke like langt alene.

HØYKIRKELIG: Utsmykking fra 
St. Barnabas-kirken i bydelen Jericho. 

LAVKIRKELIG: : Langt mer spartansk innredning i St. 
Katherine's, en annen evangelisk kirke litt utenfor Oxford.

FOTO FRA OXFORD: FRODE HJERTNES.
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De senere år har menighetsbla-
det hatt flere artikler knyttet til
Midtøsten-problematikken og
med dette berørt ømtålige
tema. I nr. 3/09 ble det gitt en
presentasjon av den arabiske
biskopen i den gresk-melkittis-
ke kirke i Midtøsten, Elias Cha-
cour. Han ser for seg opphør av
staten Israels eksistens og jø-
diske karakter. I stedet skal
denne omformes til en multi-
kulturell sammenslutning. Slik
setter man en strek over det
svært mange oppfatter som
kjernen i saken, nemlig at eta-
bleringen av jødestaten i 1948
for internasjonal jødedom inne-
bar oppfyllelsen av drømmen
om tilbakevendelse til «Eretz
Israel» og Jerusalem. 

Helt siden jødenes fordrivelse
fra Palestina i år 70 e. Kr. har det
kontinuerlig eksistert lommer
av jødiske samfunn over hele
Midtøsten. Statsdannelsen i
1948 innebar den endelige slut-
ten på nær 1300 år med jødisk
«dhimii»-status (beskyttet)
under islamsk styre. For etter
arabiske erobringer fra det 7.
århundre ble både jøder og
kristne underlagt «dar al-Is-
lam» – verden som adlyder Al-
lah. Disse ble kun under strenge
vilkår tillatt å praktisere sin tro. 

Under muslimsk styre hvilte
en pakt, en «dhimma», over
«Bokens folk», som araberne
kalte dem, og som tilsa at deres
tro ble erkjent som mindrever-
dig. Den langvarige undertryk-

kelsen var imidlertid av en slik
art at store deler av levende og
åpne samfunn av kristne og jø-
der over tiden forsvant.

Det var derfor bemerkelses-
verdig at det fremdeles var min-
dre jødiske og kristne samfunn
ved inngangen til det 19. århun-
dre – da europeiske staters
sterkere tilstedeværelse i Midt-
østen for første gang tilbød dis-
se samfunn en form for reell be-
skyttelse. Å skape et inntrykk av
en uavbrutt gullalder av tole-
ranse under muslimske her-
skere, er derfor helt uriktig.

Chacour og arabiske kirker
kaller seg «levende steiner»,
som kontrast til den døde arke-
ologi – jødenes historie – som
de søker å unndra seg. I tillegg
mener de seg å være rette
etterkommere etter de første
kristne – med den viktige for-

skjell at dagens arabiske krist-
ne er ytterst selektive ved bruk
av Det gamle testamentets
skrifter. 

Vestlige kirker blir forledet til
å mene at Israel av i dag forføl-
ger både disse «levende stei-
ner» og muslimske arabere, og
at «Det Hellige Land» (Israel
må ikke nevnes) således blir
tømt for kristne. Slike utsagn
fra Chacour er også uttrykk for
de kristne araberes ettergivelse
overfor den arabiske majori-
tetskulturen. De ser dermed
ikke at den anti-sionisme de
forfekter i sin basis er anti-kris-
ten og vil kunne slå tilbake på
dem selv.

Av en like alvorlig karakter er
det faktum at biskopen og hans
likesinnede får Vestens kirkele-
dere med på en stadig fordøm-
melse av Israel. Sjelden opple-
ver man identifikasjon med de
mange nasjonaliteter underlagt
arabisk og muslimsk styre –
også kristne – som forgjeves
har aspirert for uavhengighet.
At jødene skulle oppnå sitt
hjemland er dermed et viktig
signal til andre undertrykte folk
i regionen.

Kristne medier i vest må utvi-
se åpenhet og ærlighet ved be-
handlingen av ulike samfunns-
forhold i Midtøsten – især de re-
ligiøse. Det skylder vi vårt jødis-
ke «stebroderfolk» – som Hen-
rik Wergeland kalte dem! ●

ARVID DAASTØL HØY, SØREIDE

Spørsmålet i tittelen har kun ett
og entydig svar: JA. Det er derfor
en forbrytelse mot GUD og Nor-
ge å gjøre endringer i grunnlo-
ven. Gå inn i ditt hjerte. Spør
hvorfor du vil ha endring? Jeg vet
at det svaret du finner er hunger
etter makt og dominans.

La makten være der den skal
være, nemlig hos GUD. Dersom
du er sannferdig når du går inn i
ditt indre for å finne svaret, la
deg da heller ikke påvirke av
verslige argumenter, men følg
dine ekte følelser. Du vil da
finne svaret! La STATSKIRKA

BESTÅ slik grunnloven av 1814
sier. 

Den endring av grunnloven
det skal stemmes over etter val-
get, er en endring gjort med
hjertet og Gud har vært med og
styrt de menneskene som har
laget forslaget. Den føles derfor
god. Det er bare Gud og Jesu

lære som gir oss den riktige ret-
ningen. Vær særlig aktsom
overfor makt. Vi er disipler som
må søke det mesteren vil, ikke
det vi selv vil. Dersom statskir-
ken forsvinner er vårt NORGE
åpen for islam. Statskirken er
vårt eneste og sterkeste forsvar
for å beholde et kristent NORGE. 

Vi må heller ikke godta det
spill som humanetikerne driver.
Den humanetiske lære er men-
neskeskapt og et frø fra djevelen
er dens opphav. ●

BJØRN AKSEL JOHANNESSEN, RÅDAL

Menighetsbladet og Midtøsten

Var Gud tilstede på Eidsvoll i 1814?

�
leserbrev

SEMINAR: Sogneprest Bjarte
Holme er foredragsholder.

SORGSEMINAR
FOR ETTERLATTE
Fana Prosti inviterer til et 
seminar om sorg.

Sorgen berører oss på mange
måter, og du er velkommen
enten det er kort eller lengre
tid siden dødsfallet.

Tid: Lørdag  31 oktober 
kl. 10- 14. SSted: Birkeland
menighetshus, Øvsttunv. 29.

Program:
• Hva er sorg og hva gjør sor-
gen med oss . Ved sokneprest
i Storetveit, Bjarte Holme
• Lunch
• Samtale/ spørsmål
• Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana prosti.

Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf.  55 36 22 85 / 915 32323
E-post: tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E-post: linda.bardsen@bkf.no

VELKOMMEN  -   også om du
ikke har fått meldt deg på.

Erkebiskop Elias Chacour ser for
seg en felles stat der kristne, jø-
der og muslimer kan leve sam-
men. For vår leser betyr dette
opphør av staten Israels eksis-
tens. FOTO: JENS OLAV MÆLAND

Kultur

•  Storetveit kirke hver 
onsdag kl 1900 – 1945:
Kveldstoner i åpen kirke.
V/Barbro Husdal og Carsten
Dyngeland. Gjester, onsdag 7
oktober: Ruth Bakke og Randi
Harila.

•  Fana kirke, søndag 13.sep-
tember kl 18.00: Innvielse av det
nye flygelet. Konsert ved Håvard
Gimse. Bill: kr 100,- ved inng.
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VIL DU VÆRE FRIVILLIG PÅ KIRKENS SOS?
Det hjelper å snakke - når en har noen som vil lytte! 
Vi trenger flere som vil prate med et medmenneske som har det vanskelig. Din oppgave er å lytte og tenke høyt sammen 
med den som ringer eller skriver til Kirkens SOS. Du skal ikke gi råd eller løse den andres problemer. Du får 
innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med som frivillig. Du går inn en ordnet 
vaktturnus, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Du må være mellom 20 og 80 år, og du 
må ha avstand til egne kriser.

Kursstart er 29. september. Interessert? Kontakt oss på 55 32 58 45/ 941 83 654, 
bjorgvin@kirkens-sos.no eller www.kirkens-sos.no Velkommen til et lærerikt og givende felleskap!

AV DAGLIG LEDER KIRKENS SOS,

GRETA GRAMSTAD 

Så kan vi få mange svar. Tan-
ker, følelser, behov, kropp.
Noen ganger er det gode
ting som dukker opp. Tak-
knemlighet, glede, latter, de
gode verdiene, håp. Andre
ganger er det de vonde fø-
lelsene, de udekkede beho-
vene, sykdom og bekymring
som først dukker opp. 

Alle opplever begge deler
i livet sitt. Det gode og det
vanskelige.  Vi som tar tele-
foner og svarer på SOSmel-
dinger tåler å høre det van-
skelige, vi tåler å være sam-
men med inn i det mørkes-
te. Vi tror på verdien av å
være sammen, sette ord på
og erkjenne det som er. Fø-
lelsesmessig førstehjelp
kalles det gjerne. 

Heldigvis er det ikke bare
på Kirkens SOS at det gis fø-
lelsesmessig førstehjelp. 

De gode samtalene er li-
met som gjør samfunnet
vårt godt å være i. De skjer
hver dag, mellom vanlige
mennesker. Dersom vi slut-
ter å dele følelser får vi et
kaldt og ugjestmildt sam-
funn. Vi trenger fellesskap,
vi trenger respekt, vi treng-
er å bli lyttet til, at noen prø-
ver å forstå oss. Samtidig
trenger vi også selv å prøve
å forstå andre, vi trenger å
føle at vi betyr noe for andre,
vi trenger gleden av dele det
som er viktig, både det gode
og det vanskelige. 

Det er godt å ha noen å
dele med når livet er tungt.
Og det er deilig å ha noen å
dele det glade med. Sam-
men kan vi oppnå at det

«halvtomme» glasset en-
dres til et «halvfullt» glass. 

Å hjelpe er noe annet enn
å overta. Når vi lytter og de-
ler med hverandre så bærer
vi fortsatt våre egne proble-
mer. Den gode samtalen
skaper rom for refleksjon
og undring. Noen ganger
finnes ingen løsninger eller
svar. Men det kan være let-
tere å bære det vanskelige
når vi har delt tanker og fø-
lelser med den annen. 

På Kirkens SOS sier vi ofte
at det er viktig og riktig å
snakke sant om seg selv. Vi
sier også at vi ønsker å lytte
til akkurat det – uten å for-
dømme eller justere. 

Pust! Kjenn etter. Del
gjerne med en du stoler på.
Kanskje opplever du at det
halvtomme glasset er blitt
halvfullt.  ●

Hvordan har jeg det – egentlig?
«Egentlig, hva betyr det?» Spørsmålet utfordrer til å kjenne etter. Til å
stoppe opp, puste, ha fokus på seg selv. Hvordan er det å være meg
akkurat nå?

• Fana kirke søndag 20.sept. 
kl 19.00: Konsert med Fana
Mannskor, Stemmene fra Stend
og Susanne Blindheim Heldal
(sang). Program: Norsk og rus-
sisk kirkemusikk, ballader mm.
Billetter kr 120-, ved inngangen
eller fra kormedlemmene.

• Fana kirke søndag 27.sept. 
kl 19.00: Konsert med kantorene
Ruth Bakke Haug, Gjermund 
Mildestveit og Jostein Aarvik, 
korgruppe. Orgel- og vokalmu-
sikk av 200-årsjubilanten Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. 
Gratis adgang. Kollekt ved ut-
gangen.

• Landås kirke søndag 27. sep-
tember kl. 19.00: I forbindelse
med kulturdagene i Årstad bydel
holder kirkekorene i bydelen og
Bergens Turnforenings 
orkester konsert i Landås kirke.

• Fana kirke Søndag 11.oktober
kl 19.00: Konsert med Kor é Vi og
gjester. Koret presenterer sitt
program for konsertereisen til
York. Bill. kr 100,- ved inngangen.

• Søreide kirke, 11. oktober kl
11.00: Eldres kirkesøndag 

• Fana kirke Søndag 18.oktober
kl 19.00: Høsttakkekonsert med

Fana Kyrkjekor, Fana Mannskor
og «Golden Accolade» (Moskva).
Kormusikk, sang og klavér. Gratis
adgang. Kollekt ved utgangen

• Storetveit kirke, 24 oktober kl
19.00: Konsert med Elverum da-
mekor, jazztrioen Terz og gjester.

• Fana kirke, søndag 25.oktober
kl 19.00 «Lyset fra et annet hjer-
te».

• Skjold kirke, søndag 25. oktober
kl. 19.00:Foredrag med etterføl-
gende samtale. Tidligere sjefsre-
daktør i Stavanger Aftenblad,
Sven Egil Omdal drøfter religio-

nens plass og rolle i det offentlige
rom. Enkel bevertning

• Skjold kirke, mandag 2. no-
vember kl. 19.00: Fotball, Gud og
humor …eller var det omvendt?
En samtale med biskopen og
mannen Halvor Nordhaug om de
store spørsmål i livet, samt litt om
de mange små. Enkel bevertning. 

Skjold kirke, søndag 8. november
kl 19.00: Vi feirer at Skjold kirkes
flygel er ferdig finansiert med en
festkonsert. Pianist Knut Chr.
Jansson m/musikervenner.
Enkel bevertning. Billetter, kr 100
ved inngangen.

Greta Gramstad , daglig leder i Kirkens sos.
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

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

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

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

Prostisekretær 

Kari Rydland

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

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fanaprosti@bkf.no

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

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

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.

Prostikontoret har personalansvaret for dem som job-

ber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjo-

ner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentral-

bordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kir-

kebokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Hjelp oss 
med skyss!
Kjære born og borneborn av 
aldrande foreldre og beste-
foreldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomst-
middel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei dårleg
samvit. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butik-
ken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!

PER BARSNES, PROST 
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Prost Per Barsnes
telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
priv. 55 91 56 56/mob. 415 52 570

Sokneprest Gunnar Nesse
telefon 55 59 32 56
e-post gunnar.nesse@bkf.no
telefon, privat 901 70 380

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

Kapellan
Telefon 55 59 32 53  

Kateket (vikar) 
Synnøve W. Haakonseth
telefon 55 59 32 63
mobil 400 70 984
synnove.haakonseth@bkf.no

Ungdomsprest/KM-sekretær
Maren Flotve Tischendorf
telefon 55 59 32 60
maren.flotve.tischendorf@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 liv.marit.k.evjen@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 Besøk vår hjemmeside: www.fana-menighet.no

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

tlf.  55 22 00 20

God Helg søker medarbeidere
Har du en journalist 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 Gyri Skre: 
gyriskre@broadpark.no - 55 91 51 53/917 39 950 
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AV KARI OG ARVID GROSTØL

Bjørgvin Kirkesangforbund valgte
denne dagen å presentere kirkesang
over store deler av bispedømmet.

I den anledning deltok Fana Kyrkje-
kor med sang under høymessen i
Domkirken kl.11 og med konsert i Fed-
je kirke kl. 18. Vi skjønte tidlig at dette
kunne bli en flott kombinasjon av mu-
sikalsk utfoldelse og trivelig sommer-
tur som avslutning på vårsemesteret.

Forberedelser
Forberedelse er viktig, både musikalsk
og praktisk. I år er det 200 år siden
komponisten Felix Mendelssohn Bar-
toldy ble født. Dette er markert i koret
ved at vi har arbeidet med utdrag fra
oratoriet «Paulus» som var med i pro-
grammet vårt på turen.

Dessverre måtte vi forlate Domkir-
ken litt før gudstjenesten var slutt.  Så
stille vi kan, forlater vi kirkerommet og
får smil og hviskende takk med oss i det
vi iler ut i det vakre sommerværet. Sjå-
før og kormedlem Paul er på plass med
bussen, og vi fyller den på rekordtid.

Westland på Mongstad
Nå er sommerturen i gang. Stemning-
en er høy. Prat og latter. Sola skinner.
Bergen er vakker. Vågen kruser seg så
vidt. Vestlandet venter ...

Og «Westland» venter…!! Hotell
«Westland» på Mongstad venter med
nydelig koldtbord. Det er bare å kom-

me. Ferjetidene fra Sævrøy til Fedje vil
bestemme hvor lenge vi får nyte maten.

Vemund er en glimrende guide. Med
sin solide kjennskap til samfunnsut-
viklingen i området vi reiser gjennom,
gir han oss mange interessante opplys-
ninger underveis. Han krydrer det hele
med «sannsoger» i velkjent stil.

Vi kjører «nyeveien» rett fram til
Mongstad og konstaterer at «Norge
gror igjen», men dveler ikke ved det i
dag. Derimot gleder vi oss ekstra over
glimt av grønne sauebakker som lyser
som smykker i landskapet. Og vi syng-
er  «Vi vandrer med freidig mot». Ar-
vid er straks i gang med «Den glade
vandrer»… Flere følger. Allsangheftet
er kommet for å bli. Et kor på tur uten
sang? En selvmotsigelse !!

Så dukker Westland opp. Det ligger
høyt og fritt med vakker utsikt over
fjordene og landet på den andre siden.
Vi kjenner vi er sultne. Nestleder Aud
forteller at vi kan spise alt vi orker i 45
minutter!!! Da går nemlig bussen…og
«den som vil være med, må henge
på»… Og det vil vi!

Kan være ruskete 
Sævrøy ferjekai er neste stopp. Veien er
smalere nå og mer svingete. Paul er
dyktig sjåfør. Vi slapper av og overlater
alt til han. Så deilig! Vi ser viker og nes,
sjø og naust, flate bøer og utmark med
beite og med skog…. Og så er vi der. På
kaien. På Sævrøy.

«Fedjefjord» legger til. Noen biler
kjører i land. Så går vi om bord.

Kyrkjekorets
tur til Fedje 
Fana Kyrkjekor på tur 7. juni: «Å, Vestland, Westland, når eg
ser deg slik».

Vennlig vekomst ved innseglingen til Fedje. Noen tok en rusletur for å få havutsikt.

VOKSENLAGET
FANA KFUK/KFUM
2009-2010

Torsdag 17 september • Hva forteller
sex oss om Gud og mennesket? Pave Johannes
Paul ll bearbeidet spørsmålet i «Kroppens evan-
gelium». Erik Andvik gir oss en innledning til et
spennende stykke teologi. • Informasjon om ar-
beidet som sekretær i Fana KFUK/KFIUM v/ Ma-
ren F. Tischendorf

Torsdag 15 oktober • Jesus i Litteraturen
v/ Joakim Tischendorf

Torsdag 26 november • Adventssamling

Datoer i 2010:
• 4. februar • 4. mars • 25. april, (søndagstur)

Sett av datoene allerede nå, ta med deg en venn
og KOM til hyggelige samvær!

Samlingene starter med en liturgisk samling i
kirken kl. 19.30, deretter samles vi i Sakrestiet.

Bergen kirkelige fellesråd har ansatt
Yagana Olsen (37) som kateket i Fana. 

TEKST: GEIR MØLLER. FOTO: PRIVAT.

Den nye kateketen begynner 1. oktober og er utdan-
net ved Norsk Lærerakademi. Hun kommer opp-
rinnelig fra Mongolia, men har bodd i Norge i 8 år.

- Jeg gleder meg til å begynne, sier hun til God
Helg. Navnet hennes er vanskelig å uttale: Yagaant-
setseg, så hun bruker helst Jagana i daglig tale. 

I Mongolia er hun utdannet som barneskolelærer.
Hun studerte språk i to år i Japan før hun i 2001 kom
til Hurdal verk folkehøgskole. Etter dette gikk hun på
Høgskolen i Telemark der hun tok studier i norsk og
samfunnsfag. På Norsk lærarakademi tok hun en ba-
chleror i pedagogikk og en master i kristendom.  

Jagana forteller at hun ble kjent med mannen Ståle
på NLA. De giftet seg i 2006. Ståle er nå ansatt som
kateket i Askøy. Også han starter opp 1. oktober.   

Hun liker å jobbe med mennesker:  – Det er viktig å
gi mennesker opplevelser med Gud og Jesus. Jeg er
opptatt av å dele min tro. 

Av arbeidspraksis har hun jobbet som barneskole-
lærer i ett år. Hun har også jobbet sammen med Sør-
koreanske misjonærer. Dessuten har hun reist som
evangelist og har vært søndagskolelærer, tolk, pro-
sjektmedarbeider og lærer i Norsk Luthersk Mi-
sjonssambands misjonsarbeid i Mongolia.  ●

Vår nye 
kateket:

Jagana
Olsen 

fana  4-09.qxp:fana.qxp  27-08-09  11:48  Side 14



15                september 2009

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48
Mange har sterke minner fra tidligere turer

til Fedje. Stiv kuling eller liten storm er ikke å
spøke med. Vi forteller og prøver å overgå
hverandre i tidligere prøvelser på denne strek-
ningen, mens vi i dag seiler trygt over nesten
blank sjø. Så heldige vi er!

Tar det en halv time? Sånn cirka….
På kaien blir vi tatt imot av ei smilende Gre-

te Algrøy, leder av menighetsrådet på Fedje.
Hun viser oss til kirken som ligger bare et
steinkast fra kaien. Så får vi en interessant ori-
entering om Fedje, den nest minste kommu-
nen i landet, bestående av 125 øyer. Hun for-
teller om et samfunn som nå har 600 innbyg-
gere og som fortsatt har det meste av sin virk-
somhet rettet mot havet: Overvåkingsstasjo-
nen, lostjenesten, supplybåt-virksomhet, litt
hvalfangst m.m. i tillegg til offentlig virksom-
het. Et livskraftig samfunn som ønsker seg
flere innbyggere og mer næringsvirksomhet.

En opplevelse!
Vi rusler en tur langs hovedveien i den varme
sola. Plutselig kommer et rødt dollarglisfra
50-tallet glidende langsomt nedover veien.
Det er en cabrioletutgave av en  Chevrolet Im-
pala. Sjåfør og passasjerer vinker til turistene
som tror de eier veien.

Vi vinker tilbake og finner oss en høyde der
vi får litt oversikt. Ikke tid nok til å gå til Tra-
fikkstasjonen. Det blir neste gang. Tilbake for
å øve - og drikke kaffe før konserten.

Skal tro om det kommer noen? Bra at vi har
med oss våre egne trofaste tilhørere i hvert
fall. Men mens vi sitter i solveggen ved kirken,
med kaffikoppen i hånden, begynner folk å
komme. De hilser og smiler. «Så kjekt at dere
kom! Og så mange dere er!» Vi føler oss vel-
kommen!!

Det blir en opplevelse! Folk fyller opp kirke-
benkene og sitter forventningsfulle.

Programmet er variert og nydelig, fra det
mektige til det helt enkle. Det er noe til alle –
fiolinen, orgelet, solosangen og så selve kor-
sangen!! Helhetsinntrykket sitter i oss lenge.

Stående applaus… Mange blir igjen for å
takke: «Å, dere skulle ha sunget mer!»

Nå har vi god tid. En time til ferja går. Sola
skinner og det er stille.

Kl. 20.30 går vi i land på andre siden. Vi kjø-
rer over Radøy hjem. Smal vei. Glad for at
Paul kan rygge. Vi synger  «Å. Vestland, Vest-
land, når eg ser deg slik …» 

Sola står ennå høyt på himmelen når vi
nærmer oss byen og ender opp ved Fana kir-
ke.  Vi takker for en fantastisk sommertur! ●

Utleie i Fana 
menighets-

senter
Vi leier ut lokaler til dåps-
selskap, konfirmasjons-
selskap, minnesamvær, 
åremålsdager og andre

sammenkomster. 

Kontakt menighetskontoret,
tlf. 55 59 32 51 

for bestilling og pris.

FANA MENIGHET

Fana kyrkjekor «in concert».

Pause i ettermiddagssola. Fotomotiver var det rikelig av.
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10.05. Charlotte S.Bakka
Tuva Åsgard
Lukas Skaarud Vedå
Sebastian Maritz

21.05. Sigrid V. Halvorsen
Theodor Brekke Iversen
Ingrid Meling Arnesen
Lasse N. Høgmo Breivik
Aurora E. Nyegaard

24.05. Ingeborg K. Hystad
Leon Alexander R. Takle
Mathias H. Birkeland
Maja Bentzon Welde
Ingrid S. Angell-Hansen
Aksel S. Angell-Hansen
Marius L. Christensen
Lilly Charlotte Larsen
Lukas Bjorøy Sørheim
Hannah Hope Fedje
Sofie Sagen
Kristin Hesthamar

31.05. Sebastian Birkenes
Marie Kaland-Lavik
Tim Nikolas Hestad
Mikkel B. Holmsen
Ina Reikvam Vikhagen
Christine Louise Leira

06.06. Marin Haukeland Bakke
07.06. Linnéa Haugen Vågene

Didrik A. Strønen Damm
Benjamin E. S. Damm

13.06. Daniel Vatnøy Bergesen
Marius Samsonsen
Niljas Hansen Blomberg
Marion Bauge Telle
Signe Ellefsen Hauge
Halvar Søvik Mørkved

14.06. Synne Baunø Tufteland
21.06. Mikal Lekven Bruvik
28.06. Maren N. Eidsheim

Sanna Lygre Teigen
Veronica Borlaug
Sebastian Opheim
Emma E. Børsheim

12.07. Oddmund J. M. Skeide
Amalie Daltveit Skauby
Isak Kroge Tjøtta
Iben Marie Økland
Karoline S. Svendsen

26.07. Demi Louise E. Eriksen
Elias Øijordsbakken
Sander Bore Sandal
Tobias Bore Sandal

02.08. Colin Yndestad Bontveit
09.08. Aleksander Ø. Andersen

Emma M. N. Nordnæs
Thomas Sørheim-Stokvik

Leon A. Halvorsen Eberg
Norah Marie Legreid
Leon Mikal S. Haugsvær
Ariana Eidebakken Salmo

15.08. Aleksander Aamyri

09.05. Lill Kristin Karlsen og 
Patrik Matias Edfors

09.05. Monica Hornes og 
Jan- Ove Nordvik

09.05. Ann-Mari Løberg og 
Kristian H. Knudsen

09.05. Linda Ekerhovd og 
Jan Åge Helle

15.05. Tone Vatle og 
Stein Arve Nilsen

23.05. Anne Daae Nordvang og
Cato Sæle

23.05. Edel Løvaas og 
Odd Arild Jakobsen

23.05. Anita Haugland og
Åsmund Skre

23.05. Siren Marie Steindal 
og Roger Botnedal

30.05. Mona Førde og 
Kjetil Håvardstun

30.05. Linda Helene Veland 
og Arild Kallestad

30.05. Elizabeth Houge og
Morten Morland Andresen

12.06. Chantal Couillault 
og Henning Nilsen

13.06. Marianne Davanger og 
Øystein Haugland

13.06. Nina Hansen og 
Trond Blomberg

13.06. Linn-Cecilie Johansen 
og Sondre Romundset

27.06. Christina Rønhovde 
og Benjamin Flåten

27.06. Karina Vaktskjold og 
Espen Andreas Aam

27.06. Tonje Mjanger og 
Kenneth G. Øvretvedt

03.07. Rebekka Aadland og 
Tor-Erik Pakusch Olsen

11.07. Iselin Holst og Morten 
Takvam Hansen

11.07. Tanja Borge og 
Fredrik Mattsson

11.07. Synnøve Botnedal og 
Stian Andreassen

11.07. Jill Anette Vognstølen og 
Lionel Rembliere

17.07. Therese Bønes og 
Kjell Einar Milde

25.07. Margrethe Nordvik og 
Michaelakis Kytiri

25.07. Linn-Katrin Edtem og 
Marius Nygaard

25.07. Marianne Brynjulfsen 
og Hogne Overå

25.07. Dagrun Daltveit og 
Thomas Ewen Slettebø

08.08. Stine Østensen Haugs-
eng og Christan Smebye

08.08. Vibeke Mikkelsen og 
Robin Dale Oen

08.08. Ann Siri Carlsen og 
Gunnar Nesse

08.08. Diana Suarez og
Frank Birkeland

15.08. Charlotte Milde og 
Roy Helgesen

15.08. Jeanette Eik og 
Knut Førde

John Fredheim (f.1923)
Hildur Sandve (f.1926)
Walborg Heglandf. (f.1929)
Rolv William Milde (f.1930)
Birger Sekkingstad (f.1925)
Gunvor Elida Håkonsen (f.1923)
Rune Michelsen (f.1954)
Kåre Hjelmeland (f.1932)
Olav Austevoll (f.1944)
Esther Bergitte Nesse (f.1926)
Olav Severin Bjørndal (f.1918)
Sigurd Elias Botnedal (f.1923)
Oddny Nilsen (f.1925)
Sigmund Lønningen (f.1944)

5. september lørdag 
10.00, 12.00 og 14.00. Fana. 
Konfirmasjonsgudstjenester v/G.
Nesse. Offer: Ungdomsarb. Fana
menighet/Fana KFUK KFUM. 

6. sept. 14. søndag etter pinse 
10.30 og 13.00.  Fana. Konfirma-
sjonsgudstj. ved Gunnar Nesse.  

12. september - lørdag
10.00 - 12.00 - 14.00. Fana.  Kon-
firmasjonsgudstj. ved Maren 
Tischendorf.  Offer:  Ungdomsarb.
i Fana menighet/KFUK-KFUM.

13. sept. 15. søndag etter pinse 
10.30 og 13.00. Fana. Konfirma-
sjonsgudstjeneste ved Maren
Tishcndorf.  Offer: Ungdomsarb. i
Fana men./Fana KFUK/KFUM.

11.00 Blomsterdalen. Gudstjenes-
te ved Per Barnes. Nattverd.
18.00. Fana. Innvielse av det nye
flygelet. (se side 2-3)

19. september - lørdag. 
15.00 Dåpgudstj. ved Gunnar Nes-
se. Offer: Dåpsopplæringen

20. sept. 16. søndag etter pinse
11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Dåp og Nattverd. 
19.00 Fana. Konsert, se side 2-3

27. sept. 17. søndag etter pinse 
11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Rune Kysnes. Dåp. Takkoffer 
19.00 Blomsterdalen. Gudstjenes-
te ved Audun Helleman. Nattverd.
19.00 Fana. Konsert, se side 2-3

4. oktober 18. søndag etter pinse 
11.00 Fana. Dåpsgudstj. v/Gunnar
Nesse. Offer: Dåpsopplæringen
20.00 Fana. Tomasmesse
v/Gunnar Nesse og Ronny Søvik.  

11. okt. 19. søndag etter pinse
11.00 Fana. Gudstjeneste ved Per
Barsnes. Dåp og Nattverd.  
11.00 Blomsterdalen. Gudstj.
v/Anne Marthe Ulvik. Nattverd.
16.00 Kristborg ved Per Barsnes 
19.00 Fana. Konsert, se side 2-3

17. oktober - lørdag  
15.00 og 17.30: Fana. Konfirmant-
presentasjonsgudstjeneste. Tak-
koffer til ungdomsarbeidet i me-
nigheten ved Maren Flotve Tis-
hendorf, Yogane Olsen og Per
Barsnes.

18. okt. - 20. søndag etter pinse
11.00 Fana. Høsttakke-familie-
gudstj. v/Per Barsnes og Maren F.
Tischendorf. Takkoffer Nattverd.
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste v/
P. Barsnes. Offer: Dåpsoppl.
19.00 Fana. Konsert, se side 2-3
Andakt ved Per Barsnes. 

døde

 vigde

gudstjenester

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1

KIRKEBUSS
Nå går det «kirkebuss» fra
Krokeide kl. 10.20 på sønda-
ger. Det går buss tilbake til
Krokeide fra kirken kl. 12.49
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