
SOMMERLEIR!
12.-15. august var 72 ungdommer fra Fana menighet samlet til sommer-
leir på Bømlo. I løpet av disse dagene fikk vi gjort utrolig mye; morgenbad,
turneringer i volleyball og fotball, show, underholdning, sol, venner,
nattløp, husmøter, konkurranser , andakter, nattverd og mye, mye mer.

Menighetsblad for Fana menighet nr. 4/10 – årgang 47 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

Bli med på PREP !
– Den som gjør som en
som elsker, blir en som
elsker, sier Anine Mil-
destveit. Sammen med
Arve Løvenholdt arran-
gerer hun samlivskurset
PREP i Bønes. Side 6-7

Hjelp Pakistan
Millioner er rammet av
flommen i Pakistan. Men
det ER mulig å hjelpe når
naturkreftene herjer. 

Side 8-9

Dvorak-dugnad 
på Skjold
Søndag 12. september
inviterer Fana kirkekor
og Kor é vi til å oppleve
Antonin Dvoraks messe i
D-dur i Skjold kirke. 

Side 10-11
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Marit Offerdal:
Ny daglig leder

AV  DAG VAULA 

9. august ble Marit Offerdal ansatt
som menighetskonsulent. Det
har lenge vært et sterkt ønske om
at Bergen kirkelige fellesråd skulle
gjeninnføre stillingen «daglig le-
der», som forsvant i 2006. Saken
er heldigvis kommet så langt at vi
våger å kalle den nye konsulenten
«daglig leder» fra starten av. Den-
ne stillingen har ansvaret for den
daglige driften av menigheten, og
innebærer både ansvar for ledelse
og fordeling av arbeid innad i sta-
ben. Ledelsen skjer i tett samar-
beid med leder av soknerådet og
prostileder i Fana. Daglig leder er
dessuten saksbehandler for sok-
nerådet og økonomiansvarlig.

Marit kommer til oss fra Skjold
menighet. Der har hun vært vikar
i barnehagen ett års tid, samtidig
som hun var frivillig medarbeider
i søndagsskolen. Som mor til to
døtre på 2½ og 6 år synes hun det-
te er en viktig og trivelig oppgave
som hun gjerne vil fortsette med. 

Marits bakgrunn er spennende.
Etter lærerskolen gikk hun inn i
jobb som flyvertinne. Der lærte
hun både å gå rett i ryggen og å ta-
kle uvante situasjoner. Etter noen
interessante år i SAS var tiden mo-
den for et mer familievennlig
yrke, så ved siden av jobben be-
gynte hun å studere ved Menig-
hetsfakultetet og tok eksamen i
KRL-faget. Når hun nå begynner i
Fana, er det på en måte noe ukjent
og utfordrende, men på en annen
måte er det som komme hjem til
noe kjent, sier hun. Hun vokste
nemlig opp som prestedatter,
først i Sjømannskirkene i Kobe og
Hamburg og deretter i Stavanger.

Marit er meget klar på at som
fersk stabsleder har hun mye å
lære, men det ser hun fram til
med glede og trygg forventning
om godt samarbeid. Hennes vik-
tigste oppgave mener hun er å
sørge for at det administrative ar-
beidet blir en effektiv støtte for
alle menighetens aktiviteter. Ma-
rit er imponert over hva Geir
Møller har gjort med sosiale me-
dier som websider og Facebook.
Dette er viktig for menighetens
ansikt utad, og Marit håper at
hun selv kan få tid til å bidra på
dette området og samtidig utvik-
le sin IT-kompetanse

I menigheten er det en litt spesi-
ell situasjon akkurat nå. De fleste
ansatte i staben er nemlig ganske
unge og ferske i menighetsarbeid.
Da er det særlig viktig at man kan
bruke og utvikle hverandres ster-
ke sider i et åpent og positivt sam-
arbeid, sier Marit. 

2 september 2010                   

God Helg nr 4, 2010 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 ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.

Stoffdeadline neste nummer: Mandag 27. september
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 12. oktober

Møtekalende, utgivelselplan og supplerende info:
Slå opp facebook-gruppen «Informasjon menighets-
blader Fana prosti», www.facebook.no

Hvor var du? 

REFLEKSJON

VED GUNNAR

NESSE

Det skjedde i

1982 under

Ski-VM i Oslo under inn-

spurten i skistafetten, Ale-

xander Savjalov og Oddvar

Brå gikk side om side – og så

brakk Oddvar Brå den ene

staven. «Historiens mest

dramatiske VM-stafett» blir

den gjerne kalt. Det tok alt-

for lang tid før Brå fikk en ny

stav. Hvor var de som skulle

vært der akkurat da? 

Siden er «hvor var du da

Brå brakk staven» blitt et

standarduttrykk når noen

ikke er til stede, slik de bur-

de. Mange av oss fortjener å

få samme spørsmålet – Hvor

var du da noen trengte deg?

Hvor var du da noe viktig gikk

deg hus forbi? 

Mange husker hvor de var

da Brå brakk staven. De fles-

te som husker det, satt nok

foran TV-apparatet. De kun-

ne uansett lite gjøre. Noen av

dem som ikke fulgte med,

skulle gjerne kjent spen-

ningen akkurat da det skjed-

de. Et opptak er ikke det

samme. 

Hvor var du da noen trengte

deg? 

Det var kanskje en drama-

tisk hendelse for dem som

trengte hjelp. Mange slike

hendelser går fort i glem-

meboken – noen blir stå-

ende som katastrofer ver-

den aldri vil glemme. Det har

vært mange slike de siste

årene. Tsunamien i Asia an-

dre juledag 2006, jordskjel-

vet på Haiti i januar i år,

flomkatastrofen i Pakistan

akkurat nå … 

Hvor var du? Ikke akkurat

der det skjedde – men hen-

delsene fikk vi vite om. Nyhe-

tene brakte dem til oss. Det

var uhyggelig, sterkt, gru-

somt. Vi var der, like mye

som vi var i Oslo da Brå brakk

staven. Ingen av oss kunne gi

ham en ny stav. Men alle kan

vi gjøre noe for å lindre nød i

verden når hjelpen trenges. 

Hvor var du da Gud trengte

deg? 

Det er kanskje aller vanske-

ligst å oppdage at og når Gud

trenger oss. Han har ikke en

brukket skistav som hindrer

ham. Han er allmektig og

klarer seg. Men likevel

trenger han oss. Han treng-

er oss for vår skyld – fordi vi

trenger noen som Gud bru-

ker. 

«Det dere gjorde mot en av

disse mine minste, gjorde

dere mot meg», sa Jesus.

Mens de han sa det til, sa:

Når så vi deg? 

Egentlig er vi alltid der når

Gud trenger oss. Gud treng-

er oss ikke bare i et drama-

tisk øyeblikk der sekundene

teller. Gud trenger oss hele

tiden. 

Da Adam og Eva hadde

syndet, gjemte de seg i ha-

gen. Gud fant skjulestedet

deres og sa: Hvor er du men-

neske? 

Gud trenger egentlig ikke å

spørre oss hvor vi er – han

vet det jo! 

Men vi må gjerne spørre

oss selv hvor vi er når han

spør etter oss. Eller gikk det

oss hus forbi at Gud var der

og trengte oss? 

Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? 
En som går og
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og to som kommer 

Anne Marit F. Dahle:
Ny barne- og ung-
domsmusiker
At mange i staben er unge og
ferske er nok Anne Marit
Dahle fullstendig enig i. Hun
begynte i sin stilling som
menighetens barne- og ung-
domsmusiker bare en uke
før Marit. Denne stillingen
er helt ny og lønnes av de
midlene menigheten har fått
til trosopplæring. Sammen
med flere andre i staben, der-
iblant vår unge kateket, Jaga-
na Olsen, skal Anne Marit
utarbeide en helhetlig plan
for trosopplæringen og bi-
dra til å gjennomføre denne
planen. 

Som en konkret del av det-
te vil hun i høst lede den po-
pulære babysangen hver
mandag.

Anne Marit har 4 års mu-
sikkutdannelse fra Høgsko-
len i Staffeldtsgate i Oslo.
Hun har også studert ELR
(tidligere kalt KRL) ved Me-
nighetsfakultetet og tatt
praktisk pedagogikk. Etter-
på har hun arbeidet to år
som hjelpelærer i spesial-
klasser i barneskolen og ung-
domskolen, et arbeid som
hun synes var givende og læ-
rerikt. 

Nå gleder hun seg både
over å ha kommet tilbake til
Vestlandet – hun vokste opp
på Frekhaug og bor nå på
Bildøy – og over å ha fått en
spennende jobb som er nes-
ten skreddersydd for hennes
bakgrunn og interesser. Vi
ønsker både Anne Marit og
Marit velkommen og gleder
oss til å bli bedre kjent med
dem. 

Geir Møller, som har
vært menighets-
konsulent i Fana de
siste to årene, har
nylig gått over i en ny
stilling i Bergen
kirkelige fellesråd.

Vi takker Geir Møller for

innsatsen i de to årene han

jobbet i Fana menighet.

Spesielt vil vi rose ham for

det gode informasjonsar-

beidet han har utført, med

flotte nettsider, nyhets-

brev og Facebook-side for

menigheten. Dette ble tatt

meget godt imot, og vi vil

forsøke å følge opp dette

arbeidet så godt vi kan. Vi

vil også huske Geir for det

gode smilet hans og for ev-

nen til å ha humor i alvoret

og alvor i humoren. 

Utleie i Fana
menighets-

senter
Vi leier ut lokaler til dåpssel-

skap, konfirmasjonsselskap,

minnesamvær, åremålsdager

og andre sammenkomster. 

Kontakt menighetskontoret,

tlf. 55 59 32 51 for bestilling/pris.

FANA MENIGHET

Fana menighet ønsker velkommen til babysang

For babyer og foreldre eller andre omsorgspersoner.

Fana menighetssenter, ungdomslokalet (kjelleren)

Vi starter opp mandag 23. august, kl 11.00-11.30, og fortset-

ter hver mandag utover høsten. Etter sangen blir det felles

lunsj for store og små. Gratis adgang. Velkommen!!

Barne- og ungdomsmusiker i Fana menighet - 55 59 32 54

Geir
Møller
skifter
jobb

Tro og nærhet
Du har gitt meg glede

du har også gitt meg ro
du alltid er til stede

og styrket har min tro

Livet kan gi roller
som gir uro og besvær
når troen jeg beholder
du alltid er meg nær

GUSTAV GUNDERSEN
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2010
4. september kl 10.00

Silje Marie Hyldmo Olsen
Eirik Holthe Skibenes
Joakim Strande Birkeland
Mats Meidell
Amanda Bjorheim
Astrid Didriksen
Mathias Kårstad Berge
Skjalg Aarbakke
Patrick Opoku Lilletvedt
Annelin Jensen
Håkon Bjørnerud
Robert Haugen Hansen
Caroline Denise Frøysa
Yvonne Helland
Regine Birkeland
Christer Ervik Mjøs

4. september kl 12.00

Alette Engelsen Milde
Frida Nord Arnesen
Kari Renslo Instefjord
Emelie Larsen
Kristiane Melingen
Amalie Vevle Eikeland
Markus Johansen
Andreas Johansen
Adrian Kronheim Sommer
Håkon Småbrekke
Mikael Nesse Persson
Mari Berntsen Steinslid
Erik Olav Kjennbakken Schick
Lars Henrik Hjellestad
Julie Ravn Johnsen

Victoria Lillestrøm
Patrick Skevik Field
Camilla Toppe Liland
Casper Garvik Larssen
Joakim Egge Teigen
Daniel Heggernes Olsen
Helene Karlsson
Florian Georg Grob
Stian Skage
Ingrid Beate Skulstad
Yvonne Borge Midtbø

4. september kl 14.00

Lill Iren Gudvangen 
Kleivedalen
Tale Birkeland Theis
Sara Dalseid Mykkeltvedt
Marte Vågenes Sekse
Karianne Christine Osen
Aurora Aadland Sætre
Cecilie Krohn Madsen
Stine Henriette Johansen
Stine Marie Torsvik
Julie Johanne Uv
Monica Christin Thune
Kristine Stensland
Merete Falch
Hanna Torsteinsen
Miriam Opdahl Sandvik
Daniella Rodrigues
Kine Helen Gåsvær
Mariela Saettone Johansen
Rebecka Friis
Stian Aleksander Lie Sannes

5. september kl 11.00

Selma Marie Olaussen 
Flatvoll
Eilert Skram
Tor Magne Johansen 
Antoniazzi
Geir Martin Jacobsen
Carina Marlene Bauge
Martine Heimdal
Helene Storli
Joachim Askeland
Daniel Smedsvik
Kristin Myklestad
Caroline Bruem Birkeland
Benedicte Aspeseter Mørner
Lise Sørbøe Voraa
Aleksandra Mosti
Mailen Kjellevold
Aleksander Aandahl Larsen
Helene Hodder
Christina Sagstad Midthun

5. september kl 13.00

Glenn Richard Grønli Pedersen
Thomas Guldbrandsen
Silje Christine Fløgstad Økland
Simen Arntzen
Jakob Holst
Daniel Jung Dalseide
Sondre Karlsen
Gina Flesland
Sondre Totland
Marcus Høivik Sandnes
Carl Fredrik Paasche Søfteland
Gerd-Helene Steen
Kristoffer Aasheim
André Dyrstad
Henrik Vågenes
Fiona Øijordsbakken Fredheim
Benjamin Søviknes Halsli
André Jørgensen
Henrik Søfteland
Nicolai Andenes

11. september kl 11.00

Timothy Sean Harris Cole
Olav Parelius Folkvord
Malin Ekerhovd Sætevik
Christer Brandshaug Haga
Maren Nordvik Norheim
Katrine Wold Lund
Lars-Håkon Ytre-Arne Fjelltveit
Helena Elise Kjeilen
Morten Hønsi Følling
Gunn-Elise Jonassen
Håkon Lorentzen
Martin Kaland Øvrehus
Julian Carlos Addington
Helene Godøy Steffensen
Truls Henneli
Martin Breivik
Caroline Collèen Krebs

11. september kl 13.00

Lars Lid Nordø
Christel Louise Martinsen
Jon Ivar Ringset Heltne
Jane Kalleklev
Nadia Arleen Nilsen
Didrik Gjelsvik
Martin Asphaug
Ole-Håkon Herfindal
Helene Garfjeld Magnussen
Cathrine Søfteland
Henrik Våge Aasen
Mari Sæbø Fagnastøl
Sebastian Wiik Sande

Simen Haugland Lohne
Kenan Bayrak
Andreas Ekerhovd
Robin René Hextall-Schjelderup
Bård Smedsvik
Marion Herfindal Bergesen
Helene Eikaas Stalheim
Henry Svensk
Marthe Bakke Rostrup

12. september kl 11.00

Sigrid Skåre Lund
Grete Sekkingstad
Synne Marie Sønstabø Heggertveit
Annika Marie Mareliussen Sande
Benedikte Amalie Steindal
Stian Lund Bjånesøy
Stine Lanesskog
Lisbeth Haraldsen Thomassen
Nathalie Steenseth Lysvold
Edel Kristin Haugland
Malin Marie Strønen Bjørnarøy
Silje Ingebrigtsen Sverdrup
Johanne Lie
Siri Katharina Van Dam Lie
Mariann Stuberg Landro
Hanne Myhre
Lea Martine Nilsen
Cecilie May Krokli
Alysen Lemoine
Marthe Tungodden
Ellinor Molvik Haga Rundhovde
Anne Lise Ackenhausen

12. september kl 13.00

Marcus Arvid Oma Tønjum
Magnus Higdem Salbu
Tor Arne Teigen Skavhellen
Håkon Lysen
Hilde Karin Grasdal
Ingvild Sandven
Charlotte Steen Morstøl
Daniel Minde
Joachim Jordal Moe
Brede Bleiklie Thomassen
Ole Kristian Dale
Marita Louise Olset Sellevåg
Hanne Camilla Dolvik
Sondre Drevdal Borge
Hanne Sofie Skogland Storebø
Tonje Trætteberg
Ingrid Eknes Blom
Brita Sætrevik Roaldsøy
Thomas Wold Nordstrøm
Esben Botnevik
Signe Kyrkjebø

september 2010                   4 september 2010                   

Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1

Trenger du 
hjelp til tak og 
ventilasjon?

Ta kontakt med oss

tlf 55 11 69 69

Fanaveien 39 - 5221 Nesttun
Nettbutikk: www.fanablikk.no

Fana-konfirmantene 2010
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TEKST OG FOTO: SØLVI DAMM

Det har vært en rekke pile-
grimsvandringer denne som-
meren, også her til lands. I avi-
ser og blader har vi lest om pile-
grimer som har vandret til Røl-
dal, over Dovre og selvsagt til
Nidaros. 

St. Sunniva
Kronprinsparets todagersvan-
dring i forbindelse med olsok
er kanskje den mest omtalte.
En pilegrimsvandring her på
Vestlandet er derimot lite om-
talt. Den går i Nordfjord til
klosterruinene på øyen Selja,
der den irske kongsdatteren
Sunniva i følge legenden søkte
ly fra sine forfølgere. I sommer
var det organisert to vandring-
er dit, en som gikk via Kinn og
en som gikk fra Holmely i
Bryggja. Vandringene ble 
avsluttet med  en fantastisk

Seljumannamesse i klosterrui-
nene søndag 4. juli. 

Pilegrimsvandring
På denne gudstjenesten deltok
Sølvguttene fra Oslo, fire pres-
ter fra Nordfjord og «gamlebis-
pen» i Bjørgvin, Ole D. Hage-
sæther. Folk fra distriktene
rundt Selje strømmet og til, og
det ble en flott opplevelse helt
ute ved havet i nesten vindstille.
Men det skjedde også noe helt
spesielt for den ene gruppen på
vandringens nest siste dag. Da
ble vi fraktet med klosterbåten
over til øya Selja om morgenen.
Så skulle vi vandre langs kysten
rundt hele øya. 

Munk i hvitt
Innlagt i vandringen rastet vi i
klosterruinene, drakk av Sun-
nivakilden og klatret opp i fjel-
let til Sunnivahulen. Inne i hu-
len hadde vi en enkel og stem-

ningsfull nattverdsmesse med
sang og bønn. På klatringen
ned igjen skjedde det noe uven-
tet - og helt spesielt. Sammen
med vandringspresten vår, Si-
gurd Vengen, og biskop Hage-
sæther, som vandret sammen
med oss den dagen, traff vi på et
lite følge som var på vei opp-
over. Den første i følget var
kledd i hvit munkekappe og
sandaler! 

Biskop møtte biskop
Den hvitkledde munken var
Arnfinn Haram, tidligere stats-
kirkeprest i Loddefjord, nå vas-
keekte katolsk dominikaner-
munk. 

Litt bak ham, ikke så lettbe-
int, kom en mann kledd i svart
bukse og jakke og skjorte med
rundsnipp og svarte bestesko.
Det var Berndt Eidsvig, katolsk
biskop i Norge. De to var på
privat omvisning. Her, midt-
veis i fjellet, møttes altså den
lutherske og katolske kirke helt
tilfeldig. 

Dette ble et muntert og utra-
disjonelt møte på et meget tra-
disjonelt sted. ●

Skjold kyrkje, søndag 
12.september kl 19.00:
Kor é Vi & Fana kyrkjekor fram-
fører Dvoraks messe i D-dur.
Solister: Rannveig Lægreid (so-
pran), Åsne Kvamme (alt), Ma-
rius Dale Romslo (tenor) og

Bjørn Lien (baryton). Orgel: Jo-
stein Aarvik. Dir: Roald Sangolt.
Billettar kr 125,- ved inngangen

Bønes kirke, 3. oktober kl.18.00:
«Et liv i ledelse og tjeneste» ved
Kjell Grønner.

Bønes kirke, 5.oktober kl.21.00:
Tirsdagskonsert. Carsten Dynge-
land og Ricardo Odriozola (fiolin)

Storetveit 6. oktober kl.1900:
Kveldstoner i åpen kirke og fore-

drag. Gjester: Den unge cellisten
Herman Henrii spiller blant an-
net Max Bruchs «Kol Nidrei», og
under det  etterfølgende, enkle
kveldsmåltidet i menighetshuset
foredrar Inge Lønning over emnet
«Når statskirken forsvinner.»

Søreide kirke, 17. oktober kl
11.00: Eldres kirkesøndag i
2009 ble svært vellykket og vi
gleder oss til å gjenta sukses-
sen. Gudstjeneste til vanlig tid
etterfulgt av samling i menig-

hetssalen med et varmt måltid,
litt underholdning og god tid til
hyggelig prat.

Fana kyrkje, søndag 24.oktober
kl 19.00: Hausttakkekonsert m/
Fana kyrkjekor, gjester og solistar.
Andakt. Gratis adgang – kollekt.

Slettebakken kirke, 6. november:
Menighetens dag. En hel lørdag
samles store og små i kirken for å
oppleve konsert, mat og prat, ba-
sar og aktiviteter for store og små. 

Kultur-
kalender

Biskopmøte 
ved klosteret
Et uventet og overraskende møte i god økumenisk
ånd ble resultatet da avtroppet biskop Hagesæther
reiste på pilegrimsferd til Selja. 

 

VIL DU BLI MEDARBEIDER PÅ KIRKENS SOS KRISETENESTE? 
DInnføringskurs for nye frivillige medarbeidere på telefon eller SOS-chat begynner i slutten av september!

Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det vanskelig. Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen 
med den som tar kontakt. Du skal ikkje gi råd eller løse den andres problemer. Du får innføringskurs, veiledning og 
videre faglig oppfølging så lenge du er med i tjenesten.  Vanlig vaktturnus er ca. hver 12. dag, tilpasset din hverdag. 
Kirkens SOS er en døgnåpen krisetelefon, tilgjengelig via telefon og internett. Du må være mellom 20 og 80 år, og du 
må ha avstand til egne kriser.

Kursstart 27. september 2010. 
Kontakt oss på 55 32 58 45 / 941 83 654, bjorgvin@kirkens-sos.no eller www.kirkens-sos.no 

BISKOPMØTE: Ved Klosterruinene på Selja møttes Ole D. Hagesæther

og den katolske biskopen i Norge, Berndt Eidsvig. Under: Pilegrimsvan-

dringene ble avsluttet med Seljumannamesse søndag 4. juli.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

De to har holdt flere PREP-kurs sammen de
siste to årene, og har bakgrunn fra veiledning
og sjelesorg. Mange husker nok Løvenholdt
fra årene han var prest i Storetveit og Bønes
menigheter. Nå jobber han som gravferds-
konsulent og feltprest.

PREP er en forkortelse av den amerikan-
ske betegnelsen «Prevention and Relations-
hip Enhancement Program», eller på norsk:
«Et forebyggende program som styrker
samlivet». PREP ble skapt i USA rundt 1980,
og er oversatt og bearbeidet for norske for-
hold av Senter for familie og samliv
(www.samlivssenteret.no) ved Modum bad. 

– For meg handler PREP om å se det gode i
parforholdet, forklarer Mildestveit.

– Det gjelder å finne de punktene i et sam-
liv som hjelper paret til å bygge videre på for-
holdet.

Par-service
– Dessuten er det morsomt, legger Løven-
holdt til.

– Latteren sitter løst på disse kursene.
– Vi prøver å ta et fugleperspektiv på samli-

vet. Det blir det lett humor av, smiler Mil-
destveit.

Begge understreker at kurset ikke passer
for de som sliter i samlivet.

– Dette er mer service enn reparasjon, sier
Løvenholdt, med et bilde hentet fra vedlike-
hold av bil.

– Og alle bileiere vet at man unn-
går mange problemer med regel-
messig vedlikehold.

Lytteteknikk
Et PREP-kurs handler mye om dia-
log og kommunikasjon. Parene ut-
fordres til å snakke sammen om te-
maer som de kanskje ikke går i dyb-
den på til vanlig. I løpet av kursda-
gene skal deltagerne gjennom 14 slike 
temaer eller økter. 

– Vi begynner med å be parene om å tenke
over hva det var som gjorde at de fant frem til
hverandre, og hva hver av dem hadde med
seg inn i forholdet, forteller Mildestveit.

– Deretter ser vi på hvordan de kommuni-
serer, og lar dem trene på en god tale- og lyt-
teteknikk. Det er et godt verktøy for å kunne
snakke sammen på en mer hensiktsmessig
måte. 

Hengivelse og forpliktelse
Noe av nøkkelen til et godt samliv ligger net-
topp her, siden kjærlighet handler mer om å
forstå hverandre enn om å vinne en disku-
sjon.

– Skal vi få tak i hva den andre faktisk sier,
må vi lære å lytte med litt mer enn ørene, sier
Mildestveit.

Kurset avrundes med noen økter om å
drømme og å se fremover. Da må parene ten-
ke over hva de vil med forholdet, og hvor
veien går videre. 

– Her tørker vi støv av gamle begreper som
hengivenhet og forpliktelse, sier Løvenholdt.

Du og jeg
Han ser opp i luften et øyeblikk.

– Tenk så fantastisk at et annet menneske
har forpliktet seg til å stå der sammen med
meg, filosoferer han.

Mildestveit plukker frem iPhone-mobilen
sin.

– Det minner meg om en ny sang jeg har
hørt på nå i sommer, sier hun.

Sangen heter «Oss to», og er hentet fra den
nye platen til St. Morritz, Tusenvis av ting.
Hun trykker «play», og vi overraskes av den
klare lyden fra den lille innebygde høyttale-
ren. Mildestveit kan sangen utenat, og synger
med: «Det er bare oss to som kan hente fram
de drømmene som vi løpte i fra, bare oss to
som kan neste vers».

– Ofte blir det ikke noe neste vers?
– Det er litt av cluet, sier hun.
– Vi må spørre oss om hvordan vi egentlig

Inviterer til samlivskurs:

Bli en som elsker!

• PREP er et kurs både for par som holder på å etablere seg og for par som ønsker å få nye perspektiver på samlivet.

• PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir paret et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. 

• PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. Studier viser at par som har gått på PREP-kurs har opptil 50 prosent større 

sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

• På et PREP-kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede moro og vennskap, men aller mest

om god kommunikasjon.

• På kursene jobber parene hver for seg. Ikke noe fra deres privatliv skal deles med de andre på kurset. 

• Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre 

kommunikasjonen og til å løse problemer.

• PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. 

• PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum bads senter for familie og samliv. De gir også opplæring av kursledere.

• Mer informasjon: www.prep.no og www.samlivssenteret.no. Der finner du også informasjon om hvor det arrangeres kurs.

KJÆRLIGHETENS BY:

Paris, jeg elsker deg

(2006) består av 18 kor-

te novellefilmer, hver

med forskjellig regissør

og skuespillere. På rol-

lelisten står kjente navn

som Juliette Binoche,

Steve Buscemi, Willem

Dafoe, Nathalie Port-

man, Gérard Depardieu

- og et kort glimt av Mi-

randa Richardson (som

damen med rød frakk).

– Den som gjør som en som elsker, blir en som elsker,
sier kursleder Anine Mildestveit, som sammen med Arve
Løvenholdt nå inviterer til PREP-kurs i Bønes kirke.
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vil ha det sammen. Det er bare
«oss to» som kan gjøre det. Ellers
blir det med en annen - eller ing-
en. Og hva vinner vi på det?

– Generelt vil alle parforhold
før eller siden møte på utfor-
dringer knyttet til kommunika-
sjon, mener Løvenholdt.

– Vi vet stort sett hva som ska-
per støy hos hverandre. Likevel
klarer vi ikke unngå å tråkke i de
samme bedene.

– Hvorfor blir det slik?
– Jeg tror at vi i vårt samfunn

er blitt så opptatt av å dekke egne
behov at vi glemmer å se helheten, mener
Mildestveit. 

– Vi må være villige til å sette oss selv til si-
den. Mine behov henger sammen med mine
nærmeste sine behov. Hvis jeg bare tenker på
meg selv, ender det lett i krangel og beskyld-
ninger.

Hun blir stille noen sekunder.
– Jeg kom til å tenke på filmen Paris, je t’ai-

me (Paris, jeg elsker deg), sier hun.
– En av fortellingene der gir en ganske god

beskrivelse av hva dette handler om.

Rød jakke
Denne filmen er fra 2006, og består av 18
korte novellefilmer - alle med forskjellige
skuespillere. I en av disse møter vi en mann
som sitter på en kafe. Han har bestemt seg for

å fortelle sin kone at han vil forlate henne for
en annen. 

Konen kommer, i den røde frakken som
hun alltid bruker, og som han ikke kan utstå.
Det gjør det hele enklere. Hun setter seg, og
begynner straks å gråte. Han tror først at hun
vet noe om affæren hans, men så trekker hun
frem noen sykehuspapirer fra vesken sin.
Der står det at hun er rammet av uhelbrede-
lig leukemi. Han bestemmer seg der og da for
å bryte med elskerinnen, og blir med konen
hjem. 

Elskede Sputnik
Der rer han på med det beste sengetøyet, la-
ger den maten hun liker, og leser høyt til hen-
ne fra «Elskede Sputnik» av den japanske

forfatteren Haruki Murakami. Denne ro-
manens tittel viser til den rastløsheten som
mange kjenner på i vår tid. Vi kretser rundt
hverandre som satellitter, uten evne til å nå
frem til hverandre. Det blir det mye ensom-
het og fremmedgjøring av, selv i forholdet til
de nærmeste. I filmen får alt likevel en annen
farge og glød nå som mannen vet at han aldri
får noen ny sjanse.

Kjærligheten deres er på lånt tid. Mannen
gjør derfor alt for at det siste året konen lever
skal bli så godt som mulig. Når hun til slutt
dør i armene hans, er han utrøstelig. Ved å
gjøre som en som elsker, har han blitt en som
elsker. Han var ikke hengiven mot henne i
begynnelsen av fortellingen, men ble det. Fil-
men slutter med at vi ser mannen alene ute i
byen. Synet av en dame i rød frakk får ham til
å stivne. Han blir stående lenge og se etter
henne. ●

Det er fortsatt ledige plasser til PREP-
kurset, som arrangeres som tre samlinger 
22.-24.oktober  i  kirkestuen i Bønes kirke:

• Fredag 22. oktober kl.18.00-22.00
• Lørdag 23. oktober kl.10.00-16 .00
• Søndag 24.oktober kl. 13.00-17.30
• Pris: kr. 1500,- pr. par inkludert

materiell og bevertning
• Påmelding: Telefon 55 30 81 02 eller 

e-post: bones.menighet@bkf.no

ÅRLIG SJEKK: Anine Mildestveit og Arve Løvenholdt understreker at et PREP-kurs ikke passer for de som sliter i samlivet. – Dette er mer service

enn reparasjon, sier Løvenholdt. – Og alle bileiere vet at man unngår mange problemer med regelmessig vedlikehold.

KJÆRLIGHETENS SATE-
LITTER: Elskede Sputnik er
ikke en kjærlighetserklæ-
ring til en syngende laste-
bilsjåfør fra Drangedal,
men en eksistensialistisk
roman fra den japanske for-
fatteren Haruki Murakami.
«Vi var uendelig nær null -
to ubetydelige skapninger i
drift fra ett intet til det an-
dre», filosoferer fortelleren
K om Sumire, den unge
kvinnelige studenten han
har forelsket seg i. 
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Ifølge FN er mer enn 14,8
millioner mennesker berørt av
flommen i Pakistan. Behovet for
nødhjelp er enormt.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR/

KIRKENS NØDHJELP

Flommen begynte i juli måned, etter at det
falt store mengder monsunregn nordvest i
landet. Rundt 1600 mennesker har så langt
omkommet, og hundretusener er drevet på
flukt. Seks millioner av landets nær 180 mil-
lioner mennesker trenger nå nødhjelp for å
komme tilbake til et normalt liv. 

Eget katastrofefond
– Bare halvparten av disse får hjelp, sier Arne
Sæverås, mangeårig Pakistan-ekspert for
Kirkens nødhjelp. I skrivende stund er han
tilbake i Norge, etter å ha besøkt den flom-
rammede delen av Pakistan. Kirkens nød-
hjelp er via sine lokale partnere i gang med
arbeidet for flomofrene, og har bevilget
600.000 kroner fra eget katastrofefond. I til-
legg har de mottatt midler fra sine givere,
andre organisasjoner samt svenske og finske
myndigheter. 

Kritisk vannsituasjon
Til sammen utgjør dette 4,5 millioner kro-

ner, som nå går direkte til katastrofearbeidet 
i Pakistan. Dette foregår ved at midlene
overføres til tre lokale partnere som allerede
er i gang med arbeidet med å hjelpe flomo-
frene. 

– Våre partnere har betydelig nødhjelpser-
faring, og har jobbet med Kirkens nødhjelp
gjennom flere år, understreker Sæverås.

Situasjonen i Pakistan er en overveldende
katastrofe, som bare fortsetter å utvikle seg.
Nye områder kan bli rammet, og det regner
ennå. 

Mangler rent vann
Det er mye frykt og usikkerhet blant folk.
Overalt stinker det av kloakk, og mange ser
ingen annen utvei enn å drikke det skitne
flomvannet. I det siste har det derfor ek-
splodert med meldinger om diaré på grunn
av forurenset vann. Tilgangen på vann som
er trygt å drikke er derfor det aller mest
presserende behovet. 80 prosent av vann-
forsyningssystemene i den hardt rammede
Khyber Pakhtoonkhwa-provinsen er øde-
lagte. Kirkens Nødhjelp har derfor sendt to
renseanlegg for vann til Pakistan, og det
planlegges å sende ytterligere to slike an-
legg.

Hjelpen kommer frem 
Til sammen vil disse fire renseanleggene
kunne gi nok vann til 15.000 mennesker i
døgnet. Med nok vann menes 15 liter vann i

døgnet per person. Dersom det kun skal
brukes til drikkevann, vil det kunne forsyne
42.000 mennesker i døgnet. 

– Kirkens Nødhjelp hjelper nå 5000 men-
nesker hver dag med matvarer, rent vann og
basisutstyr som tepper og enkle kjøkken-
redskaper, forteller Sæverås.

– Utdelingen av denne nødhjelpen foregår
veldig ryddig, rolig og velorganisert, og sam-
arbeidet med våre lokale partnere fungerer
godt.

På plass siden 1979
Samtidig er behovene helt enorme, og det er
fortsatt mange som trenger hjelp. Infra-
strukturen er ødelagt, og kapasiteten
sprengt. I Swat-dalen, for eksempel, har
man i skrivende stund ennå ikke fått vurdert
behovene og anslått skadeomfanget. 

Kirkens nødhjelp har arbeidet i Pakistan
siden 1979, og er godt kjent i området.
Arbeidet deres startet med støtte til af-
ghanske flyktninger og kirkenes diakonale
arbeid i landet. Da jordskjelvkatastrofen
rammet landet i oktober 2005, var Kirkens
nødhjelp raskt på plass med nødhjelp og
støtte til gjenoppbygging. I januar 2007 åp-
net Kirkens nødhjelp et eget landkontor i
Pakistan. 

Siden har de jobbet med flere langsiktige
programområder, og bistått internt for-
drevne i den humanitære krisen som opp-
stod i fjor. ●

Flomkatastrofen i Pakistan:

Enormt behov for hjelp
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Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sen-
tralbordtjeneste for menig-
hetene, samt kirkebokføring
administrasjon av dåp, vigsel
og gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 
per.barsnes@bkf.no

Prostileder 
Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-
konsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 
Kari Rydland
55 59 71 82 
kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

OLSOKFEIRING I FANA:
Sverre Trætteberg under-
heldt med saksofonspel og
muntert kåseri i det vakre
sommarveret på olsokafta. 
Rundt hundre campingut-
styrte tilhøyrarar koste seg
med allsong, mat  og kaffi,
men også med ein svingom
til toradarmusikken frå Fa-
naduren.Utpå kvelden blei
bålet tent, og lyste vakkert
opp i sommarnatta.  ●

MISTET ALT: Mange har søkt midlertidig tilflukt på små jordvoller omkranset av det stigende

flomvannet. BEGGE FOTO: ARNE SÆVERÅS

Flaumkatastrofen i
Pakistan gjer djupt
inntrykk. For vi er ikkje
laga av stein. Ulukkes-
bileta rullar over
fjernsynsskjermen, og vi
reagerar sterkt! Kvifor
skulle dette hende? 

AV PROST PER BARSNES

Jamvel om vi veit at

svar på vårt fortvila

spørsmål uteblir, så er det godt

å få spørje, for gjennom spørs-

målet får heilt naudsynte

kjenslereaksjonar utløp. Kjen-

sla av fortvila avmakt kan til ti-

der opplevast som eit kvelar-

tak. Det er ikkje lett å finne ord

for det vi gjerne ville ha sagt. I

den ulukkelege situasjonen som

har oppstått er det difor nærlig-

gjande å gjere desse bibelorda til

våre: «Tanken på mi naud og

heimløyse er som malurt og gift»

(Klagesongane 3:19). 

Tankane går til alle som er

hardt skadde både fysisk og

psykisk, og som har mist kjære

familiemedlemer, vener og

veninner. Likeeins føler vi sterk

medkjensle med alle som lever

i uvisse fordi dei ikkje har fått

kontakt med sine kjære, og vi

deler det håp dei framleis har

om at den/dei som er sakna

har overlevd. Alle som no er

engasjerte i hjelpearbeidet

treng også vår solide støtte og

merksemd, til dømes Kirkens

nødhjelp, Røde kors og Leger

uten grenser. 

Men kva kan vi gjere? Vi kan

gi pengegåver til å finansiere

hjelpearbeidet! I vår hjelpeløy-

se kan vi også be for alle som er

skadde, alle som syrgjer, alle

som er i uvisse og alle som del-

tek i hjelpearbeidet: «Men legg

alt de har på hjarta, fram for

Gud i bøn og påkalling med

takkseiing» (Fil. 4:6). Takk-

seiinga i denne samanhengen

er retta mot det forhold at Gud

vil vere nær midt i tragedien.

Jesus sjølv opplevde seg å vere

i eit gudsforlatt mørke når han

ropte ut på krossen: «Min Gud,

min Gud kvifor har du forlate

meg!» (Matt 27:46). 

Når vi vender oss til han, kon-

taktar vi difor ein som forstår

oss. Då Gud vart menneske ved

Jesus Kristus, gjekk han inn i

våre livsvilkår, og vart like sår-

bar som oss. Han er prøvd i alt

til liks med oss. «For vi har

ikkje ein øvsteprest som ikkje

kan ha medynk med oss i vår

vesaldom, men ein som er

prøvd i alt på same måten som

vi» skriv Paulus

(Hebr. 4.15). Lat oss

be med stort frimod!

Vi kan be kvar for oss

der vi går og står, vi

kan gjere det i lag

med andre, og under

gudstjenestene i kyr-

kjene våre må forbøn

for det flaumråka fol-

ket i Pakistan ha sin

naturlege plass. 

Jesus seier: «Eit

nytt bod gjev eg dykk:

De skal elska kvaran-

dre. Som eg har elska

dykk, skal de elska kvarandre.

På det skal alle skjøna at de er

mine disiplar: at de har kjær-

leik til kvarandre» (Joh 13:34-

35). Når handling fylgjer ord,

understrekar handlinga at

orda var alvorleg meinte! Det

tyder, at om den rike delen av

verda samla set seg føre å

koma folket i Pakistan til hjelp,

med offentlege og private mid-

lar, så vil det merkast positivt

av mange naudlidande pakis-

tanarar. Lat oss be:

Herre Jesus Kristus, 

Guds Son;

Du høyrer våre skrik, 

du merkar våre tause rop,

Du ser våre gråtande sjeler.

Møt oss ved grensene 

for vår forstand,

Møt oss i vår djupe avmakt.

Lat din kjærleik vere bandet til

verda slik ho er.

Hald oss fast i di djupe omsorg

Og fyll oss med mot nok

Til å møte livet. 

Amen.

Hjarteskjerande!

FOTO: 

ODDVAR SKRE 
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I vår påskeutgave skreiv
me om Antonin Dvorak sitt
gripande korverk Stabat
Matar. Messe i D-dur
loddar ikkje like djupt, og
her ligg det heller ikkje
noko dramatisk historie i
botnen av korleis verket
blei til.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Tvert imot er dette ei jublande

feiring av mysteriet rundt Jesu

liv, død og gjenoppståing. Den

latinske teksten er henta frå

den opphavlege katolske guds-

tjenesta eller messa, slik den

også delvis blir brukt i vår lut-

herske tradisjon, og avsluttar

med «dona nobis pacem» («gå i

fred»). 

Mindre format
Mange komponistar har tone-

sett denne teksten, blant andre

Palestrina, Biber, Bach, Haydn,

Mozart, Beethoven, Schubert,

Rossini og Bruckner. Dvorak

skreiv si messe i 1887 på opp-

drag frå arkitekten Josef Hláv-

ka, som ynskte seg ny musikk

til vigslinga av eit kapell han

hadde bygd. 

Verket er skrive for fire sang-

solistar, kor og orgel, og blir

dermed nærast kammarmu-

sikk samanlikna med dei stør-

re messene frå andre kompo-

nistar. Det er også noko av sjar-

men med denne vakre musik-

ken. 

Årgangsvinyl
Oxford Christ Church Cathedral

Choir dirigert av Simon Preston

gjorde ei flott tolking av dette

verket i 1974. Er du heldig, finn

du den brukt på vinyl. Innspe-

linga er ellers nyutgitt på ein

dobbel-cd - saman med Am-

– Dette er ein svært fargerik
musikk med mykje å gripe
tak i, seier kantor Jostein
Aarvik i Fana kyrkjelyd. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Søndag 12. september slår Fana kyrkjekor
seg saman med Kor é vi for det som etter alle
solemerker blir ei mektig framføring i
Skjold kyrkje.

Dansande hender
Kyrkjelydsbladet var innom Fana folkehøg-
skule ein torsdagskveld nyleg, og fekk der
sjå og høyra to svært inspirerte kor i ferd
med å øva inn det mektige og svært melodi-
øse korverket Messe i D-dur av Antonin
Dvorak (1841-1904). 

Aarvik leia kora frå pianokrakken, og det
var ei oppleving berre å fylgja hendene hans
der dei levde ut musikken med dansande
rørsler i lufta framom dei rundt 90 kormed-
lemane. 

Note-sjonglør
– Du lever deg sterkt inn i musikken?

– Eg må agera litt, smiler han. – Her er
mange notar i spel, så eg må nikke og vifte
litt. Det blir ein mellomting mellom å diri-
gere og spele. 

På konserten blir det nok litt rolegare for
Aarvik, sidan han der skal konsentrera seg
om orgelet. Det er dirigenten i Kor é vi, Ro-
ald Sangolt, som skal dirigera dei to kora
under framføringa.

10 september 2010                   

Musikk som

Tsjekkisk kammermesse

Storstilt Dvorak-

konsert i Skjold:

INNLEVING: – Her er mange notar i spel, så

eg må nikke og vifte litt. Det blir ein mellom-

ting mellom å dirigere og spele, seier Jostein

Aarvik (over).

ØVAR SAMAN: Fana kyrkjekor og Kor é vi forei-

nar sanglege krefter i ei storstilt framføring av

Dvoraks Messe i D-dur.
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Her møter du Marco Polo, som i
et svært symbolladet billed-
språk forteller Kublai Khan om
en lang rekke fantasifulle byer.
«Akkurat som drømmene er by-
ene bygget opp av lengsler og
frykt», forteller Marco Polo.
«Også byene tror at de er tan-
kens eller tilfeldighetens verk,
men verken det ene eller det an-
dre er tilstrekkelig til å holde de-
res murer oppe». 

Sitatet kan gjerne utvides til
også å gjelde kjærlighetens kår i
vår tid, ikke minst med henvis-
ning til vårt intervju med PREP-
kurslederne Anine Mildestveit
og Arve Sjøholdt. Første gang
jeg leste Calvino var i en science
fiction-antologi satt sammen av
Jon Bing og Tor Åge Brings-
værd. I tillegg til to av hans no-
veller hadde de her funnet plass
til et lengre essay om ham skre-
vet av den amerikanske drama-
tikeren og politikeren Gore Vi-
dal. 

Jeg slukte hvert ord, for så å
glemme alt sammen igjen. Dette
var i 1980, lenge før internett
gjorde verden tilgjengelig og
netthandel revolusjonerte både
våre lesevaner og vårt kjærlig-
hetsliv. Fem år senere ble hans
roman «Hvis en reisende en
vinternatt» lansert som hoved-
bok i Bokklubben nye bøker. Da
var det ingen vei tilbake. Jeg var

hektet. Boken handlet om meg,
Leseren, og dro meg inn i histo-
rien fra første linje. 

«Du så altså i en avis at Hvis en
reisende en vinternatt var kom-
met ut, den nye boken til Italo
Calvino, som ikke hadde utgitt
bøker på flere år», skriver han
her, hele tiden henvendt til meg.
«Du gikk innom en bokhandel
og kjøpte boken. Det gjorde du
rett i». 

Så viser det seg at boken «du»
har kjøpt, er full av feil. Sidene er
stokket om, og flere av dem duk-
ker opp flere ganger. Du går til-
bake til bokhandelen for å klage
- og treffer (selvfølgelig) Leser-
innen. Dere utveksler telefon-
numre, og vender hver for dere
hjem med et feilfritt eksemplar
av Calvino sin nye roman. Si-
dene i denne boken er, som ny
kjærlighet, usprettet, og du må
åpne dem forsiktig med en pa-
pirkniv før lesingen kan fortset-
te. 

«Det er da du allerede fra før-
ste side blir klar over at den ro-
manen du holder i hånden ikke
har noe å gjøre med den du satt
og leste i går», skriver Calvino,
og fortsetter med en rekke fan-
tasifulle romanåpninger som
alle stopper når det er aller mest
spennende. Det finnes ikke bed-
re fortellinger enn de som tving-
er deg til å dikte videre selv.

Spesielt når du har Leserinnen
ved din side. ●

Kulturtipset: 

Leseren møter Leserinnen
«Det er med byer som med drømmer», skriver den
cubansk-italienske forfatteren Italo Calvino (1923-1985) i
sin fabulerende roman Usynlige byer.

FORTELLINGER UTEN SLUTT: «Hvis en

reisende en vinternatt» er en bok om

Italia på 60-tallet», sa Italo Calvino til

Vinduet i 1985. «Mange mysteriøse ting

fant sted på den tiden, lik fortellinger

med en begynnelse, men uten slutt -

uten slutt kanskje fordi ingen kjente

den virkelige begynnelsen». Den ame-

rikanske forfatteren John Barth oppfat-

ter Calvino som en europeisk Borges.

Det er en sammenligning Calvino selv

sannsynligvis ville satt stor pris på. Kun

fem av hans bøker er tilgjengelige på

norsk, og de er alle verd å få med seg.

FOTO: JERRY BAUER/SEUIL

Den store suggesjonen
– Organistrolla er nok meir avslappande enn dirigentrolla,
medgjev Aarvik. – Eg må vera like årvåken, og alt må vera på
rett plass. Men dirigenten må i tillegg ta seg av den store sugge-
sjonen, slik at alle spelar med. 

Dvorak-messa skulle opphavleg vore framførd under påske-
høgtida, men blei då diverre avlyst grunna sjukdom. 

Moden messe
– Det var leit å avlyse, men samtidig har verket no fått modnast
hos oss, seier leiar av Fana kyrkjekor, Gyri Skre. Leiar i Kor é vi,
Nina Elin Andresen, er einig:

– Me har gleda oss stort over å få synge denne praktfulle mu-
sikken over ei lengre tid.  Det er eit vakkert og mektig verk.

– Dessutan er me blitt veldig gode i latin, smiler Skre. ●

Skjold kyrkje, søndag 12. september kl. 19. 

om lyftar

brosian Singers si over 40 år

gamle tolking av Dvorak sitt

Requiem (Decca, 1996). An-

befalt er også ei innspeling

frå 1993 frå 1993 med Praha

kammerkor og dirigent Josef

Pancik. Den er utgitt på cd

(ECM New Series, 1996) sa-

man med korverk frå Janacek

(ei lyrisk tonesetting av Fader

Vår, komponert i 1901) og no-

levande Petr Eben.  ●

ANBEFALTE INNSPE-

LINGAR: «Ei skulert og

sympatisk tolking»

skreiv Gramophone om

innspelinga med Praha

kammerkor, mens Ox-

ford Christ Church Cat-

hedral Choir fekk høg

karakter for sin «livlige sans for musik-

kens store spennvidde og rytme».

BLIR INSPIRERTE: – Dette er inspirerande musikk, seier Nina

Elin Andresen (til venstre). – Eg kjenner meg andeleg oppfylt

etter kvar øving, seier Gyri Skre. – Den som leiar øvinga, må

også passa klokka, beklagar Jostein Aarvik. – Eg må gå inn og

ut av det, ellers klarar eg ikkje å strukturera det.
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

Begravelsesbyrået for 
���� og ����	�
���
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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

Seniorprest Per-Arne Mehren
telefon 55 18 14 44/977 04 716
e-post pampam@online.no

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

Menighetspedagog (vakant)
Telefon 55 59 32 53 

Kapellan Eivind Kråkvik 
Telefon 55 59 32 53 

Kateket Jagana Olsen
telefon 55 59  32 63
e-post jagana.olsen@bkf.no
mobil 92016692

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

Daglig leder Marit Offerdal
Telefon 55 59 32 51
e-post: marit.offerdal@bkf.no 

Men.rådsleder Jørn H.Theis
telefon 934 55 560
E post. jht@haraldsplass.no

Kirkegård og gravstell
BKF man-fre 8-15 55 59 32 01
e-post kirkegard@bkf.no 

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

Gudstjenesteutvalget
Olaf Heggdal 958 24 222

Trosopplæringsutvalget
Jagana Olsen 55 59 32 53

Informasjonsutvalget 
Ingvar Henne 55 10 58 37

Bygningsutvalget
Aud Guro Bjånesø 55 91 75 14

Kulturutvalget
Linbjørg Sæterdal 959 78 425

Misjon og økumenikkutvalget
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
Grethe Aalerud 55917561
mobil 480 86 303
e-post gaalerud@csc.com

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

Ica Nær Fana 
Din nærbutikk i Fana

tlf. 55 91 57 61Faks. 55 91 65 20 

HØGSETEVEGEN ELDRESENTER, FANA
Lokaler til leie for møter og familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48
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«Ungdomsarbeid

står høyt på 

prioritetslisten»

AV GUSTAV GUNDERSEN

Oddvar Aadlands smilende åsyn og jo-
viale væremåte har mange stiftet be-
kjentskap med. Enten som kunder på
det tidligere gartneriet, som medlem-
mer i bystyret, eller som unge medarbei-
dere i Yngres. Da God Helg besøkte
Oddvar tidlig på formiddagen, hadde
han en natt som kjørende avisbud og
noen timers søvn bak seg, Men det lot
seg ikke se. Han var i strålende humør og
like entusiastisk som vanlig.

- På din 70 års dag ble du overrakt
Kongens fortjenstmedalje i sølv. Hvor-
dan føltes det?

- Som en hyggelig anerkjennelse for
det arbeidet jeg har funnet viktig og har
stått for, samtidig som jeg ser på det som
en honnør til alle de som jobber i frivillig
sektor, sier Oddvar og forteller at han
var 12-13 år gammel da han begynte i
Yngres i Blomsterdalen. 16 år gammel
ble han valgt inn i styret, og var med her
til han reiste i militæret og siden begynte
på jordbruksskole. I 1968 ble det be-
stemt at møtene skulle avholdes hver
uke og det ble behov for flere medarbei-
dere. Oddvar ble spurt om han kunne
hjelpe til, og det sa han ja til fordi han
fant det interessant og givende å arbeide

Gledespreder fra Blom

ÅPEN 
BARNEHAGE
FANA KM
Velkommen til åpen barne-
hage Fana KM i kjelleren til
Fana menighetssenter. Dette
er et tilbud for barn i alderen
0-6 år i 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 voks-
ne i nærmiljøet. Åpen barne-
hage er et møtested for venn-
skap, 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
- Samlingsstund (mandag kl.

11.00 har vi også babysang)
- Felles smørelunch

Tilbudet er gratis. Du beta-
ler kun kr. 15,- for voksen og
kr. 10,- for barn dersom dere
spiser lunch med oss.

Åpen barnehage har ingen
påmelding og du kan komme

BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

Starter opp torsdag 23. september 
kl. 1730-1900 i Krokeideveien 407 B

Aktiviteter ut fra barnas alder: Sang, lek, 
bibelfortelling, baking utlodning m.m.

Møter annenhver uke. 
Alle er hjertelig velkommen., en 

voksen kan gjerne være med første gang.
La barna lære om Jesus 
(han som de er døpt til). 

Også de som ikke er døpt er velkomne.
Vi ønsker å være en del av dåps-
opplæringen i Fana menighet. 

Mer info: Tel: 55915883/ 90159126, 
Elisabeth M. Jonassen.
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og gå når du vil innenfor barneha-
gens åpningstid. Vi følger også sko-
leruta for ferier og fridager.

Med vennlig hilsen 
Styrer Marianne Hjorth

Åpen barnehage eies av 
Fana KFUK-KFUM. 
Adresse: Fana menighetssenter 
Fanaveien 320
5244 Fana

Tlf: 41328003
e-post: post@openbarnehage.no
www.openbarnehage.no 

AV BJARNE B.L. ANDERSEN 

Koret har tradisjon for

utenlandsreiser og har en

imponerende mengde tu-

rer bak seg. Sommeren

2010 la altså koret, med

noen forsterkninger og en

del ektefeller, av gårde på

en drøy ukes tur til Li-

tauen, Latvia og Estland.

På planen stod bussreise

fra sør til nord, overnat-

tinger i Vilnius, Riga og

Tallinn, konserter og om-

visninger, naturopple-

velser, historie og ikke

minst det gode fellesskap

som kirkekoret er så rikt

på.

Første visitt
For de fleste av oss var det

første gang vi besøkte

disse tre tidligere sovjet-

statene som nå hver på

sitt vis finner særpreg

som selvstendige land. I

løpet av turen lærte delta-

gerne mye både om lan-

denes historie og sær-

preg. Ikke minst gjorde

det inntrykk å reise som

kor i land der sangen og

musikken har vært så vik-

tig for å bevare den nasjo-

nale selvbevisstheten og

stoltheten.

Fire konserter og opp-

tredener hadde koret på

turen. I Vilnius hadde vi

gleden av å delta på en

katolsk messe. Dagen et-

ter reiste vi til Kaunas

som en periode var ho-

vedstad i Litauen. Her

hadde vi en egen konsert i

katedralen som er den

største i hele Baltikum. I

Latvia hadde vi ingen

opptredener, men både i

Pärnu og Tallinn hadde vi

kirkekonserter. 

Norske innslag
Koret framførte et variert

utvalg kirkemusikk med

et betydelig innslag av

norske musikk. I tillegg til

dirgenten vår, Jostein

Aarvik og korets mangeå-

rige solist Ingunn Skage,

hadde vi også god støtte

av Eli Johanne Rønnekleiv

som stilte opp både som

sangsolist akkompagna-

tør og ekstra dirigent.

Det er vanskelig å trek-

ke fram spesielle opple-

velser på vegne av femti

ulike personer, men kan-

skje kan de mange små

og store opplevelsene få

være brikker i et stort og

fargerikt bilde av Estland,

Latvia og Litauen som vi

kan få bære med oss som

et godt minne. 

blant ungdom. Da han var 25 år
stiftet han Kristelig Folkepartis
Ungdomsorganisasjon i Fana etter
anmodning fra Johannes Alme,
som var hans framhaldsskolelærer.

Hjelp til Russland
- Du har organisert hjelp til Russ-
land. Hva fikk deg til det?

- En mann hadde vært i Russland
og fortalte om dette i bedehuset i
Blomsterdalen. Det hørtes så spen-
nende ut at jeg fant ut at det kunne
være noe for meg. En gang hadde vi
med oss et aggregat som hjelp til en
baptistkirke som var uten strøm.
Myndighetene forlangte en million
kroner for å sette opp en transfor-
mator, og så store midler hadde ikke
kirken. Vi fikk kjøpt et rimelig ag-
gregat fra Televerket via SI-reiser, en
kristelig organisasjon som startet på
Sunnmøre og arrangerte bussturer,
og de sendte med en ungdom for å
montere det. Det var spennende da
vi kom til grensen og møtte tollerne,
for det kan være både vanskelig å få
innført hjelpesendinger, selv om
papirene er i orden. Men til vår store
lettelse gikk det bra, sier Aadland og
forteller at de kom i kontakt med en
gutt i 20-års alderen i Russland. 

- Han var språkmektig. En av del-
takerne hadde sin datter med seg,
og spurte gutten om alderen, og det
viste seg at han hadde samme fød-
selsdag som hennes datter. Det fikk
henne til å invitere ham til Norge.
Han gikk på folkehøyskole, lærte
norsk og brukes i dag som fast tolk
for reisegruppen. Han er nå bosatt i
Finland sammen med sin kone, og
kontaktes når nye reiser står for tur.

- Du skal snart ut og reise igjen?
- I høst skal jeg delta på den 25. tu-

ren siden 1997. Det har vært både to
og tre turer hvert år. I 2002 fikk vi
spørsmål om det kunne arrangeres
turer fra Bergen. Jeg har vært an-
svarlig og reiseleder for turene, der
opptil 7 lokale ungdommer har del-
tatt. For å gjøre det enklest mulig rei-
ser vi som turister. Da kan alle ha
med seg 35 kilo som gaver. Deltaker-
ne betaler selv turen og bussene går
gratis med fergen over Østersjøen.

- Hvordan var det å få ordføreren
på besøk?

- Artig. Jeg kjente ham fra bysty-
ret, men der hadde vi ikke noen
særlig kommunikasjon. Men her
pratet vi og han ga seg tid til å ta en
kopp kaffe med meg. Han har for-
øvrig sin bakgrunn fra bedehusmil-
jøet på Tysnes, så vi hadde felles
interesser.

Bortsett fra tiden i militæret,
jordbrukskole og folkehøyskole har
Oddvar Aadland bodd hele sitt liv
på gården. Arbeidet har vært rikt og
givende, og mange ungdommer har
fått mulighet til å arbeide både på
gården og i gartneriet, før de for al-
vor skulle ut i arbeidslivet. Freda-
gene var det ingen i familien som
regnet med ham når det gjaldt
sammenkomster. Da var han opp-
tatt med møtene til Yngres.

Et gammelt hus er innkjøpt i ut-
kanten av Vyborg og skal huse et
rusmiddelsenter for kvinner. Me-
ningen er at det skal være innvielse i
august. Norske snekkere ha vært
med på å rehabilitere huset som
drives av Evangeliesenteret med
økonomisk støtte fra norske hjel-
pere. Et barnehjem og et sykehus er
også blant de som mottar økono-
misk hjelp fra det kristne miljøet i
Blomsterdalen.

msterdalen

Med Fana Kyrkjekor 

på Baltikum-turné
Med de gode kontaktene korets dirigent har 
i Baltikum, var det bare et tidsspørsmål før 
Fana Kyrkjekor la i vei østover. 
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30.05. Sofie Eikevik, Ella Marit
Gujord, Martin Hauge, Erik T. Hå-
vardstun, Didrik Skoge, Herman
Strømsø, Henrik Elijas Sandnes,
Victoria Michelsen, Marte G.
Allers, Nathaniel Alexander T.
Hetland-Brown, Nathaniel Hauge

13.06. Mathias Wespestad-Nil-
sen, Magnus R. Trettenes,  Ulrik
M. Watnedal,  Mille Sofie Osa -
Anderssen, Magnus E. Hansen

20.06. Lars Grov Grimsland

27.06. Per Aleksander Hjer-
mann, Daniel V. Nyhammer, Jo-
nathan H.Takle,  Magnhild B. Aa-
kre, Kristoffer Haneferd, Sofia  G.
Samsonsen, Brede G. Lerøy, Elias
Skåthun-Valsø,  James E. Berg,
Elén H. Oehme

04.07. Frida Svindland Cromie,
Nicolas Andre Lekven

11.07. June Glosli, Celine Raum
Sleire

25.07. Athea N. Kaldestad

08.08. Ingeborg Braastad-Huth,
Kristin Meyer-Lampe, Haakon
Meyer-Lampe, Vilde Steensen,
Maja A. Hjellestad, Fride R. Vad-
set, Isak Aa. Lyngbø, Petter Enge-
set Ersvær

15.08. Sara Louise Bjerga, Kine
J. Heggstad, Emil R. Herdlevær,
Tobias K. Hansen, Andrine Chris-
tiansen-Fure, Pernille Elida Lar-
sen, Sara H. Dalen

22.08. Gustav Aadnevik, Daniel
A. Bjordal Salbu, Sofus K. Frøns-
dal, Brage Steensen, Signe T. Ør-
gersen, Nathalie T. Schrøder
Cornelis Prestegard-Iversen
Emma Håvardstun

Linda Veronica Røed og Ronny
Gjeraker. Elin Renate Henne og 
Ruben Guerrero  (velsignelse),
Kristin Thornes og Bengt Alræk,
Therese Lundstrøm og Geir

Namtvedt, Birgitte Hjellem og Ei-
rik Andreas Husabø, Helene Her-
heim og Tim Karsten Kremner,
Randi Øksnes og Rafael Centeno,
Angelica Eknes  og Frode Jens-
sen, Mona Ræmisch og Knut-Yng-
ve Heian, Monica Holm og Bård
Anders Remmen, Nina Therese
Helleseth og Tom Andre Olsen,
Kristine Rundgren og Svein Kåre
Takle, Gunn-Elis Tveit og Knut
Inge Dahlberg, Siw-Karina Dani-
elsen og Karsten Andre Teige,
Ruth Therese Lundekvam og Ans-
gar Roll Nyheim, Amanda Cardo-
so og Bøye Skeie Fjeldtvedt,
Ann Kristin Nygård og Petter Nil-
sen, Janice Isager og Frode Hor-
gen, Mari Sletten Bratli og Steinar
Rossvang Abrahamsen, Miriam
Mundal Berger og Padron Tibur-
cio, Berit Øksnevad Lie og Chris-
tian Gundersen, Nina Saue Inge-
brigtsen og Anders Magne Fisker-
strand, Mai Vik Skare og Stig Ivar
Robertsen, Monica Grundtvig
Hansen og Peter Jardeborg, Runa
Haugland Sylta og Heine Aasen,
Stine Liland og Mats Lekve, Ka-
thrine Anuglen og Vidar Fredrik-
sen, Susanne Meidell og Hans
Christian Søraas, Marit Ruden og
Petter Haukeland, Gunn Elisabeth
Hauge og Petter Andre Farestvedt
Nord, Kjersti Vorland og Jan Olav
Farstad, Helene Nordvik og Ronny
Langøen, Jannicke Therese Mag-
nus og Morten Bergli, Evy Anita
Kalvøy og Kenneth Strand.

Ole Egede Meitzner f.1950
Liv Midtun f.1928
Signy Årdal f.1923
Lovise Gurine Marthinussen f.1922
Dagny Elen Drage Eide f.1933
Audun Barsnes f.1925
Fritz Trygve Helgesen f.1920
Hansine Engelina Nordvik f.1915
Margit Bergflødt f.1924
Johanne Pedersen f.1912
Ove Vik f.1958
Orlaug Margrethe Kjeilen f.1925
Gerarda H. (Henny) Røed f.1928
Ellinor Margrethe Olsen f.1924
Grethe Svanøe Hauge f.1923

Irene Johanne Kartveit f.1934
Borghild Edit M. Rundgren f.1920
Solbjørg Margot Strandborg f.1923

11. september – lørdag
11.00 og 13.00:  Konfirmasjons-
gudstjenester v/ Eivind Kråvik og
Maren Flotve Tischendorf. Tak-
koffer til Menighetsarbeidet. 

12. september - 16 s etter pinse
11.00 og 13.00:  Konfirmasjons-
gudstjenester v/ Eivind Kråvik og
Maren Flotve Tischendorf. Tak-
koffer til Menighetsarbeidet. 
11.00 Blomsterdalen: Høymesse
v/ Per-Arne Mehren. Nattverd.
Takkoffer til Misjonssambandet. 

19. september – 17 s etter pinse
11.00:  Høymesse v/ Per Barsnes
og Gunnar Nesse. Dåp og natt-
verd. Takkoffer til Menighetens
misjonsprosjekt. Menighetens
samlingsgudstjeneste for høsten. 
16:00 Kristborg. Ettermiddags-
samling v/ Gunnar Nesse. 

25. september – lørdag 
23:00 Fana. Gospelnight v/ Maren
F Tischendorf. Takkoffer til Fana
KFUK-KFUM. 

26 sept – 18 s etter pinse:
11.00:  Høymesse ved G. Nesse.
Dåp, nattv. Offer: Kirkens Bymisj. 

29 sept – onsdag
14:00:  Hverdagsmesse. Nattverd.

2 oktober – lørdag
14:30 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/Per Barsnes. 

3 oktober – 19 s etter pinse: 
11.00:  Høymesse v/ Gunnar Nes-
se. Dåp og nattverd. Takkoffer til
menighetens ungdomsarbeid. 

10 oktober – 20 s etter pinse
11.00:  Høymesse v/ Per Barsnes.
Nattverd. Offer til menighetsarb. 
13:00:  Dåpsgudstjeneste v/ Per
Barsnes. Dåp. Takkoffer til 
menighetens trosopplæring.

11.00 Blomsterdalen: Høymesse
v/ Eivind Kråvik. Nattverd. Takkof-
fer til Indremisjonsforbundet. 

17 oktober – 21 s etter pinse: 
11.00:  Høymesse v/ Gunnar Nes-
se. Dåp og nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. 
16.00 Kristborg: Ettermiddags-
samling v/ Gunnar Nesse
20.00:  Tomasmesse v/ Gunnar
Nesse og Ronny Søvik. Forbønn-
steam. Offer til Fana diakonat. 

23 oktober – lørdag
15:30:  Dåpsgudstjeneste v/ Ei-
vind Kråvik. Takkoffer til menig-
hetens trosopplæring. 
24 oktober – 22 s etter pinse: Matt
11,25-30 Salme 100 Rom 8,31-39
11.00:  v/ Eivind Kråvik og Per-
Arne Mehren. Generasjonsguds-
tjeneste og høsttakkefest. Natt-
verd. Enkel middag i menighets-
senteret etter gudstjenesten. 
19:00: Blomsterdalen. G19 gudstj.
Offer til Bergen Bydiakoni.

Innføringskurs i sjelesorg
Kurs i regi av Institutt for sjele-
sorg på Karmel bedehus i Blom-
sterdalen 24. og 25. sept. Kontakt
Magnus Leirgulen, 55 22 72 69, for
informasjon. Program sendes på
e-post ved forsepørsel. Arr.: Be-
dehuset Karmel/Fana menighet

Korkonsert i Skjold kyrkje
12.sept. kl 19.00. Se side 10-11

Hausttakkekonsert i Fana kyrkje
Søndag 24.oktober kl 19.00 med
Fana kyrkjekor, gjester og solis-
tar. Andakt. Gratis adgang – kol-
lekt. Velkommen til ei festpynta
kyrkje!

             kalender

døde

 vigde

døpte

            gudstjenester

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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KIRKEBUSS 
Nå går det «kirkebuss» fra
Krokeide kl. 10.20 på søndager.
Det går buss tilbake til 
Krokeide fra kirken kl. 12.49

KM-
kalender

Nå er et nytt semester i gang og vi 

er klare for mye aktivitet og moro!

Sommerleiren er avrundet og vi er godt

fornøyd. Vi har vært 75 ungdommer og

hatt det veldig gøy på Bømlo i fire dager☺
Nå er det konfirmasjoner og nytt konfir-

mantkull som står for tur. 

Jeg gleder meg til høsten og håper dere

også gjør det! Spørsmål eller annet? 

Ta kontakt med:

maren.flotve.tischendorf@bkf.no 

• 24-26.sept: LØFT - ledertrening/kick off-helg for alle som vil over konfirmant-
alder. Meld dere på til Maren innen 21.september. Informasjon fås av hovedleder

• 25.september: Midnattsgospelnight kl 23.00 i Fana kirke.
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