
God jul og godt nyttår til alle i Fana prosti!

GodGod helghelg

refleks

Barnas kirkekunst
Kreative Fana-barn setter nå sitt preg på «Barnas Katedral»,
Nykirken. Dette fantastiske glassmaleriet er laget av elever
i klasse 6C ved Skjold skole. Mer barnekunst på side 12.

: Magasin for Fana menighet NR. 7/03 – ÅRGANG 40
: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Lyset gir liv
Lyset er et sentralt motiv i
julen. Teologiprofessor og
salmedikter Arve Brunvoll
ser på lyset som utgangs-
punket for alt. Side 6-7

Ny kapellan
Eirik Mills (26) er tilsatt
som ny kapellan i Fana me-
nighet. Det var ni søkere til
denne stillingen. 

Side 15

«Hørkelpørkel»
Elever fra Midttun skole har
sentrale roller når Belsvik-
stykket «Kong Hørkelpør-
kel» har première i Birke-
land kirke. Side 8-9
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Et sammenhengende jubelår
er over, og skal vi holde fast
ved den gammeltestamentlige
forståelsen av jubelår, er det
50 år til neste.

AV SVEIN BERG

Sett på en måte er det greit. En sam-
menhengende feiring med så mange
høydepunkter krever mye av menig-
heten, ikke minst av tid og krefter. Et-
ter en formidabel dugnadsinnsats er
det tillatt å rette ryggen, ta et over-
blikk og se tilbake på et vel fullført ar-
beid. 850-årsjubileet er over!

Synliggjøring 
Samtidig er det avgjørende at jubile-
et fortsetter! 850-årsjubileet var en
synliggjøring av kirken: midt i Fana,

midt i verden og midt i historien.
Fana kirke har vist igjen som både ut-
gangspunkt og mål i en vandring
gjennom landskapet hvor mennes-
ker er, kulturlandskapet. 

Fra hukommelsen kan vi hente
fram 
• fakkeltoget inn mot kulturparken 

første søndag i advent 2002
• konsertene med lokale kor og 

med gjester fra Skottland og 
Minnesota

• skolebarn langs de gamle kirke-
veiene

• Spelet om Sylvkrossen,
• folkefest med kongebesøk

og mange andre gode minner.

Jubileet har møtt oss med utfor-
dringer til tanke og tro, men ikke
minst med en bærende idé om at kir-
ken også må møte mennesket og ut-
fordre de lekende og skapende evne-

ne og anleggene. Svært mange men-
nesker har oppsøkt Fana kirke gjen-
nom året som har gått. Gjennom den
tydelige jubileumsprofilen har mø-
tet med kirken også vært et møte
med kirkens Herre. Vi kan aldri slutte
å skape slike møtesteder. Jubileet
leve!

Takk!
I mellomtiden må vi få lov å takke
varmt de som har båret ideen og
nedlagt et stort arbeid for å realisere
planene gjennom de siste årene. Ho-
vedkomiteen med leder Harald Jo-
nassen står i en særstilling. Jeg vet jeg
har hele menigheten med meg i takk
for den innsatsen som er gjort! ●
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God Helg, 
desember 2003

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid med

BKF og de andre menighetene
i Fana, og sendes til alle hjem i 
menigheten. Vi tar med glede i mot
artikler av ulike slag og gjerne også
reportasjetips

Lokalredaksjon: 
Dag Vaula, Inger Dahl, Gustav Gun-
dersen og Svein Berg. 

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighets-
kontoret eller på e-post: 
fana.menighet@bkf.no 
Bilder skannes med høy oppløsning.
Digitalkamerabrukere bør velge 
høyest mulige oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik, Bjørn
Moe, Therese Mokkelbost, Frode 
Høyte, Dag Vaula, Karl Johan 
Kirkebø, Sverre Trætteberg.
Telefon: 55 59 32 11 
Epost: dag.kvarstein@bkf.no

Internett:
www.bkf.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

Jubileet er over, jubileet leve!

Julehilsen 
fra staben
Kjære menighet! 

Gledelig jul! 
Velsignet godt nytt år!

Hjertelig hilsen staben 

i Fana menighet:

Kari Rydland,

Elisabeth R. Andersen,

Mari Kristoffersen,

Ann Elisabeth Tveit,

Jostein Aarvik,

Inger Dahl,
Jon Abelsæth,

Gunnar Nesse og

Per Barsnes

KONGEBRUA: Kongebrua ble åpnet av kongen
selv under besøket i Fana kirke. 

FOTO: RANDI INSTANES
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Ved avslutningen av festen i det prakt-
fulle nye amfiet ble det framført hilse-
ner fra regjeringen, bystyret, bispe-
dømmerådet og kirkerådet. Talene in-
neholdt poenger som det kan være verd
å ta med i tiden etter festen:

”
Kirken den er et gammelt hus,
skrev salmedikteren. Men den
er samtidig et hus som er evig

ungt og tidløst i sitt budskap. Gjen-
nom utøvelse av kultur er vi som
mennesker skapt i Guds bilde, selv
skapende. Kunst og kultur er helt
sentralt i det å være menneske, å
være de bevisste, de selvstendige og
de ansvarlige i verden. Vi skaper både
fordi vi er i Guds bilde, og til ære for
det vi kan fatte av det guddommelige.
Og det skal være himmelhøyt under
taket.

BYRÅDSLEDER ANNE-GRETE STRØM-ERICHSEN

”
Kultur og kirke hører naturlig
sammen i landet vårt – noe vi
blir minnet på, og som dermed

blir ekstra tydelig, ved slike jubileums-
feiringer. På tvers av generasjoner blir
vi minnet om vår felles historie og kul-
turarv, og ikke minst blir det tatt initia-
tiv som kan bidra til å stimulere kul-
tur- og menighetslivet også etter at ju-
bileumsåret er omme! Fana kirke står
fram som et av våre viktigste kultur-
minner, men gjennom året som har
gått, og gjennom menighetens daglige
virke, har vi vært – og er vi – vitne til at
den først og fremst er symbolet på en
levende tro på Kristus, vår Herre.

STATSRÅD LAILA DÅVØY

”
Bjørgvin bispdøme har som
målsetting at vi saman skal
gjera Kristus kjent, trudd, elska

og etterfylgd. Den store aktiviteten 

rundt dette jubileet er imponerande,
og vi trur at det har ført til større eigar-
skap og at jubileumsåret difor er med
på å realisera vårt mål om – at Kristus
skal verta kjend, og kyrkja lever og er
synleg i lokalmiljøet (...) Eit kyrkje-
bygg på 850 år fører ikkje arven vidare
utan at vi klarar å kommunisera bod-
skapen til borna inn i vår nye tid. 

LEDER I BJØRVIN BISPEDØMMERÅD, KARI SØRHEIM

”
Kyrkjejubileet her i Fana har
hovedfokus på kyrkja si rolle i
det vanlege folkelivet. Det er eit

framtidsretta perspektiv. Som kristne
er vi kalt til å vera Guds hjarteslag i ver-
da (...) Difor treng vi heile tida å bli ut-
fordra til å gje solidaritet og forsoning
eit levande andlet. Vi må øva oss på å
gjenkjenna Jesu andlet hjå dei som
møter blikket vårt med bøn om hjelp.

LEIAR I KYRKJERÅDET, THOR BJARNE BORE

Jubileumsfeiringen er under evalue-
ring. I den sammenheng inviterer vi
alle som ønsker å si sin mening til å
sende en skriftlig tilbakemelding til
Fana Sokneråd. 

Spørsmålene under skal være til hjelp i
en organisert tilbakemelding. Vi er tak-
knemlig for alle tilbakemeldinger, selv
om ikke alle spørsmål er besvart:

1. Hvilke positive erfaringer sitter du 
igjen med etter jubileet? (tenk både 
program, ledelse, informasjon, 
gjennomføring og så videre …)

2. Hvilke negative erfaringer sitter du 
igjen med? (se listen over)

3. Hvordan vil du karakterisere jubileet 
som helhet, slik du opplevde det?

4. Hvilke erfaringer mener du vi kan ta 
med oss inn i det videre menighets-
arbeidet? 

Svarene kan sendes/leveres til
Fana Sokneråd
Fana Menighetshus, 5244 Fana
e-post fana.menighet@bkf.no ●

Takk for hjelpen! SB

Ord ved
et kirke-
jubileum
Folkefesten søndag 21. september var et høyde -
punkt i 850-årsjubileet for Fana kirke. Kong
Haralds besøk og åpningen av «kongebroen»
fikk mye omtale i pressen – og i forrige nummer
av God Helg. 

Evaluering av jubileet
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AV ANN ELISABETH TVEIT

Musikalsk ansvar var gitt til
Blessing TenSing sitt eminen-
te band med forsangere.
(Svein Kåre Takle, Stian Rei-
me, Kari Zachariassen, Ve-
gard M.Haukland, Karianne
Takle og Christer Olsen). De
spilte til både Amazing Grace
og Deg være ære, og bidro
med låter av Metallica og
Lenny Kravitz.

Fellesskap
Dramateamet fra Blessing og
prekenen understreket at fel-
lesskapet blant unge i Ten-
Sing består av ulike mennes-
ker, og at konfirmantene hø-
rer til kirken slik som de er. 

Danserne Renate Olsen og
Marit Andersen fikk oss med
å undre oss over hvor vi skal

gå for å finne kjærlighet i en
tøff verden. Til musikken av
Black Jay Peas «Where’s the
love?», viste de at vi kan legge
fra oss det mørke vi er kledd i
på alteret hos Gud.

Alle som var i kirken var med
å gi gave til KFUK-KFUMs ar-
beid for å forebygge HIV/AIDS
på Madagaskar, og til ung-

domsarbeidet i Fana
menighet. 

Det kom inn ca. 9.000
kroner. Takk for gaven!

Etter gudstjenestene
hadde kateketen og
prestene  orientering
om konfirmantåret for
alle foreldrene. ●
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Gospelnight
I høst har det vært to når dette leses. Ca 50 konfirmanter hver
kveld deltok på kvelder fylt av musikk, nattverd, andre kristne
ungdommer og kanskje - et glimt av Gud? Kolbjørn Gunnarson fra
Søreide og Gunnar Nesse har hatt noe å formidle til både ånd og le-
geme. Husbandet Spare Air (Trond Søreide, Espen Sædal, Jan Tore
Birkeland, Mari K. m.fl) og bandet Flowervalley Kings (Andre Bir-
keland, Eivind Birkeland, Joakim Viken, Peter Chr. Rygg og Chri-
stoffer Henne), har hatt musikalsk ledelse denne høsten. Flower-
valley Kings stiller forresten som gjesteartister på KP4. Gospel-
nightene til våren er 22.februar og 25. april. ●

Nattcup
88 ungdommer fra Fana og Ytrebygda deltok på KFUK-KFUM natt-
cup 14.-15. november. 5-600 konfirmanter stilte i Hauke lands -
hallen, og Fana hadde med seks lag. Fanaguttene og Ytrebygda   -
guttene kom til kvartfinalen. Fanajentene kom helt til semifina-
len! Mulig de kunne trøste seg med at de ble slått ut av noen fra
Fana bydel…

Takk alle gode medarbeidere, særlig konfirmanter fra i fjor som
stilte med solide lederkunnskaper og fotballSPIRIT. Spesielt takk
til dere foreldre/søsken som var vakter! ●

Konfirmantoppstart
Søndag 16.11 ble kon -
firmantene presentert på
Ung Messe. 194 ung -
dommer fra 8 skoler
deltok, og kom frem for 
å få konfirmant bibelen 
og bli bedt for. 

PRESENTERTE SEG: Fra presentasjonsgudstjenesten for konfirmantene i
Fana kirke tidligere i høst. 

Aktivitetsplan for 

konfirmantene 2004 

Januar: Temasamlinger. (På

skolen for Ytrebygda, i me-

nighetshuset for Fana)

29. januar: Temasamlinger

på Rå skole. Tema: «Å være

tenåringsforeldre. Gjest:

Honningdal, Kirkens bymi-

sjon. 

14. februar: Temalørdag.

(På skolen for Ytrebygda, i

menighetshuset for Fana)

23. mars: Fasteaksjon. (Fra

skolen for Ytrebygda, fra

menighetshuset for Fana)

25.-28. mars: KP4-konfir-

mantfestival i kirken. 

Mai: Temasamlinger. (På

skolen for Ytrebygda, i me-

nighetshuset for Fana)

Juni: Foreldremøte/video-

kveld. 

August: Leir

September: Konfirmasjons-

gudstjenester. ●
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5              desember 2003

AV KJERSTI KROKEIDE

Kyrkja og seremoniane knytta til det
kyrkjelege livet hadde stor innverk-
nad på korleis folk kledde seg og ted-
de seg. 

Om lag 60 aktørar deltok, kledde i
klede som representerer folkedrakt-
tradisjonen i Fana frå rundt 1870
fram mot 1920. I tillegg var «Formid-
dagskoret» med og sytte for stødig
salmesong.

Manns- og kvinneside
På kvar si manns-og kvinneside fekk
tilhøyrarane i løpet av programmet
sjå utdrag av dei kyrkjelege seremo-
niane i den rekkefølgja som var van-
leg ein messesøndag. Først inn-
gangskonene med sine følgjekoner,
deretter vart fire konfirmantar
overhøyrte. 

Så baud presten inn til alment
skriftemål. Vidare vart tre «dåpsbarn»
i følgje med gudmødre og fadrar ført
fram. Dei tre dokkene var kledde i
dåpsklede frå tre ulike periodar.

Presten las lovtale over ein nyleg av

død «høgtståande» mann, og det vart
lyst til ekteskap. 

Staseleg brudefølgje
Til slutt skreid eit staseleg brurefølgje
opp kyrkjegolvet: Først to føregangs-
menn, så brureparet, deretter følgde
presten, så følgde resten av brureføl-
gjet på etter alder og vørdnad: Først
brureparet sine foreldre, så to brur-
koner, vidare to bruresveinar og to
brurpiker. Aller sist kom tamburen
og spelmannen. 
Det heile vart musikalsk ramma

inn av salmesongen til Sondre Brat-
land, til tonefølgje ved Sigbjørn Ape-
land på trøorgel. ●

Salmar og drakt-
skikk i Fana for 
hundre år sidan:

Det vart ei reise tilbake i tid,
til den gong ulike gjeremål og
sosial status avgjorde korleis
ein tok seg ut i klesvegen.
Flotte drakter og festklede
pynta opp då kulturdagane i
Fana og Ytrebygda opna i Fana
kyrke 26. oktober. Bunads-
gruppa i Fana Ungdomslag var
arrangørar i samarbeid med
Fana kulturkontor.

Velkledd kulturkveld 

BRUREPARET. Brura ber Milleshaugkruna frå
slutten av 1600-talet. FOTO: KJERSTI KROKEIDE

KONE: Ei av inngangskonene med 
følgjekone. FOTO: TORGEIR HÅGØY

KLEDD OPP: Slik så konfirmantane ut for hundre år sidan. FOTO: TORGEIR HÅGØY

Nytt
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- Har du sett lyset? Spørsmålet stilles
av utallige religiøse retninger, og
mange gjør krav på å ha svaret. Teolo-
giprofessor og salmedikter Arve Brun-
voll har mange svar på hva lyset betyr i
den kristne troen. Han har litt å velge i:
I bibelen forekommer ordet lys flere
hundre ganger. 

- Selve forutsetningen
- Lyset er i bibelen ikke bare ett feno-
men blant mange, men utgangspunkt
for alt. Det starter på første blad med
at Gud befalte «Det bli lys» (1. Mos.1).
Lyset er livets opphav. Og når Jesus
kaller seg selv for «Verdens lys» er lyset
nødvendig for at «den nye verden» el-
ler Guds rike, skal komme til syne. Slik
lyset er en forutsetning for livet i den
skapte verden, er Kristus en forutset-
ning for livet i Guds rike, for forløsning
og frelse, forklarer Brunvoll.

- I filosofien og i mange østlige reli-
gioner er «det å se lyset» synonymt
med å nå et høyt nivå av erkjennelse,
så å bli i stand til å begripe de store
sammenhengene. Er det også slik i
kristen tro?

- Bare delvis. Lysmotivet i bibelen
kan handle om å gripe sannheten og
visdommen, men ofte er lyset et sym-
bol på noe dypere. Moses møtte Gud
som et sterkt lys, det samme gjør hyr-
dene på marken og Jesu venner etter
oppstandelsen. Lyset er altså et ut-
trykk for Guds nærvær, men det stop-
per ikke der. Lyset gir næring til selve
livet, det er livgivende. Og da snakker
jeg ikke om fotosyntesen, men om det
evige livet, om frelsen, sier han.

Lyset– livets o
Lyset var det første Gud skapte – det var selve forutsetningen for den videre skapelsen. 
I naturen er det sollyset som får planter til å blomstre, som gir oss oksygen til å puste i,
som kort sagt gjør det levelig på den blå planeten i Melkeveien. Naturvitenskapen kaller 
den livgivende prosessen for fotosyntesen, teologien kaller det frelse. 

SENTRALT: Arve Brunvoll, teologiprofessor og
salmedikter, sier at begrepet lys er svært sentralt
i bibelen og i kristen tro. FOTO: DAG KVARSTEIN

AV DAG KVARSTEIN
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7              desember 2003

Mer lysbruk i kirken
Teologen og salmedikteren har også
fattet interesse for bruken av lys i kir-
ken, i seremonier og i gudstjenesteli-
turgien. Han mener å se klare tenden-
ser til at lyset, og da gjerne levende lys,
brukes i stadig større grad.

- Lysmessene som nå holdes i nes-
ten alle kirker, er ikke et gammelt fe-
nomen. Så vidt jeg vet oppstod det på
1960-tallet da kirken begynte å satse
på ungdomsarbeid. Lyset er et symbol
på Gud som er lett å fatte for både
ungdom og barn.

Lysgloben har også kommet på
plass i svært mange kirkerom i løpet
av de ti siste årene. Her kan folk selv
tenne et lys og sette det på plass i sir-
kelen av lys som omkranser korset. 

- Å tenne lys for noen er en fin hand-
ling som kan hjelpe oss til konsentra-
sjon og bønn. Når vi står foran lysglo-
ben representerer lysene gjerne den
vi tenker på og ber for.

Dåpslyset som tennes for det ny-
døpte barnet, er også en ung tradisjon
i norske kirker. Det lille dåpslyset blir
tent ved hjelp av det store Kristus-ly-
set som står framme i koret. Slik syn-
liggjøres det at barnet får Guds lys i
seg gjennom dåpen.

- Bør ikke brukes ukritisk
I den reformerte kirke er det enkelte

retninger som er skeptiske til bruk av
lys i kirkelig sammenheng. Levende
lys ble blant kalvinistene sett på som
en arv fra katolsk seremonimakeri
med røtter til hedensk folketro. Sym-
bolene og ritualene skulle ikke skygge
for ordet. I Den lutherske kirken er ly-
set for lengst tatt inn igjen i kirkevar-
men. Men Arve Brunvoll synes likevel
ikke man skal bruke lyset ukritisk i kir-
kerommet. 

- Skal lyset ha en funksjon, må det
være klart hva det skal symbolisere.
Bruk av lys kun for å skape stemning,

er jeg ikke så begeistret for. For eksem-
pel synes jeg det er merkelig at man
ofte kommer inn i kirken med tente
lys. Skal det ha noen mening, må lyse-
ne tennes inne i kirken, gjerne ved
hjelp av Kristus-lyset ved alteret. 

- Lyset som symbol har stor betyd-
ning i kirken, og det er et godt pedago-
gisk hjelpemiddel. Men det kan gå in-
flasjon i lysbruken. Vi må passe på at
lysene ikke slår hverandre i hjel. Blir
det for mange lys, forsvinner kontras-
ten mot mørket, og lyset mister sin
kraft, sier Arve Brunvoll. ●

opphav
«I ham var liv, og livet var 

menneskenes lys.»

(Joh. 1,4)

Du Ord frå alle æver
og evig Gud av Gud
Du liv for alt som lever 
frå deg går ljoset ut
Eit ljos som skin her nede
i denne mørke verd
Å sæle syn og glede 
at du Guds Son er her

ARVE BRUNVOLLS GJENDIKTNING 
AV JOH. 1, SALME NR. 80 I SALMEBOKEN)

Nytt

LYSMESSER. I de fleste kirker er det lysmesser i førjulstiden. Tradisjonen oppstod her i landet på
1960-tallet. Her fra lysmesse i Birkeland kirke. FOTO: FRODE HØYTE. 

Rigmor Tømmernes (bil-
det) har en opplyst tilværel-
se. I lampebutikken Sletten
Ekspert på Nesttun har hun
mer enn 500 skinnende
lamper og lys.  

Her er koselige nattbords-
lamper som skaper lun

stemning, avslørende spot-
lights og herskapelige krys-
tallysekroner. I førjulstiden
er adventstaker i ymse vari-
anter en stor slager. Variasjo-
nen er stor, og vi fristes til å
tenke at lamper bokstavelig
talt fungerer som lyspunkt i

mørketiden for lett høstde-
pressive nordmenn.

- Selv liker jeg tiffanylam-
pene veldig godt, ser hun og
peker på noen lamper i ta-
ket laget av sammensatte
glassbiter. De er så fargerike
og flotte å se på, sier hun. ●

Lyspunkt i mørketiden
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AV DAG KVARSTEIN

Du har helt sikkert hørt den
særegne sunnhordlandsrøs-
ten fortelle om Dustefjerten,
Bollefisen og Kavringreven på
radioen. Nå har Belsvik skapt
en helt ny merkelig verden.
Det handler om Kong Hørkel-
pørkel og orgelet. Den mismo-
dige kongen får på nyåret ut-
folde seg i kirken, sammen
med organisten og skoleelever.

For Rune Belsvik er kirke-
rommet også en helt ny arena.

- Jeg har aldri gjort noe i kir-
kerommet før, bortsett fra å
bli døpt. Dette blir spennen-
de.

Orgel og litteratur
Forestillingen er en del av
prosjektet «orgelsprell» som
Amund Dahlen har satt i gang.
Han har ambisiøse mål:

- Jeg ønsker å skape begeist-

ring for musikk,
og spesielt for
orgel. Kanskje
kan møtet med
denne forestil-
lingen føre til at
vi får en bedre
rekruttering til
organistyrket.

Det finnes orgler i hver bygd her i lan-
det. Orgelet er et instrument for livets
store øyeblikk og har fremdeles stor be-
tydning i norsk kulturliv, utbasunerer
organisten.

Dette er ikke første gang Amund Dah-
len samarbeider med forfattere og la-
ger en forestilling som er et musikalsk-
litterært samspill. I fjor vinter ble en av
Noregs viktigste forfattere, Jan Kjær-
stad, invitert til Birkeland kirke. Han
leste fra sine bøker om Jonas Werge-
land, som jo hadde et spesielt forhold
til orgler. 

- Jeg håper at folk gjennom forestil-
lingen og «orgelsprell» kan få en litt an-
nen holdning til orgelet og kirken. 

Under forestillingen får organist
Dahlen en sentral rolle. Kan skal im-
provisere musikk som gir en atmosfære
av både glede, depresjon og frykt. 

Alle er konger og dronninger
Med på laget denne gangen har Dahlen
og Belsvik fått 5.-klassinger fra Midttun
skole. Samtlige skal spille enten konger
eller dronninger! For i Kong Hørkelpør-
kels verden er alle enten konge eller
dronning. Og de gjør ikke stort annet
enn å drive dank mens de speiler seg,
spiller Ludo eller steller hverandres
fingernegler. Men så skjer det noe.
Kong Hørkelpørkel forsvinner og et or-
gel begynner å gi ulyd fra seg ... ●

PREMIERE 30. JANUAR I BIRKELAND KIRKE: 
KONG HØRKELPØRKEL-FORESTILLING. 
5.KLASSE FRA MIDTTUN SKOLE DELTAR. 
AMUND DAHLEN SPILLER ORGEL. 
INSTRUKTØR: ANNICKE GILL, 
VESTLANDSKE TEATERVERKSTED.

Kongelig orgeldr

- Prosjektet var så merkelig at
jeg ikke kunne si nei til ut-
fordringen. Jeg skulle skrive et
skuespill med et orgel i hoved-
rollen! Det utbryter Rune
Belsvik, forfatteren som er en
mester i å skape sin egen rare
verden av underlige figurer som
vi likevel kjenner oss så godt
igjen i. Og mannen som fikk
idéen til det hele heter Amund
Dahlen og er organist i
Birkeland kirke.

Nytt

FORFATTEREN: 
Rune Belsvik 
FOTO: H. DVERGSNES

ØVER: For tiden øver 5.-klassingene fra Midttun skole for harde livet i Birkeland kirke sammen med organist
Amund Dahlen. FOTO: DAG KVARSTEIN

Orgelentusiast og forfatterskrue lager forestilling:
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«På ein vakker stad under himmelen 
låg eit ørlite land som lenge var fylt 
av glede og gode dagar. 

Alle som budde i det vesle landet var kongar
eller dronningar. Ingen bestemte over andre
enn seg sjølv. For eksempel bestemte kong
Svint berre over kong Svint. Medan dronning
Jytteblekka berre bestemte over dronning
Jytteblekka. Alt var godt og i full orden. Dessu-
tan budde eit stort orgel i eit stort hus i det
vesle landet under himmelen. Eit orgel som
var fullt av nydeleg musikk til glede og glede
og atter glede. Slik var dagane - rolege og vakre
som perler på ei snor. Dei glitra og glatra og
glutra som gull. Straks dagen var ferdig med å
skina, la han seg til ro i natta sitt store, mørke
smykkeskrin.» 

Slik starter fortellingen. Vi skal ikke røpe hele
handlingen, men vi  kan si at orgelet på en
måte uttrykker kongens sjelsliv. Det betyr
både ulyder og harmonniske toner fra orgelet
under himmelen. ●

              desember 2003

drama

Kong Hørkelpørkel og orgelet under himmelen

TEGNING: LARS SLETTEBØ.

ist
EIN

«Alt som hadde

glitra og glatra

og glutra, byrja

å sitra og satra

og sutra.»

SKUESPILLERE: Victoria Talleraas spiller dronning
Beate og Jonas Elven er kong Svint. FOTO: DAG KVARSTEIN
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10 desember 2003              

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

I prostiet arbeides det nå
med å gi et tilbud om sorg-
grupper. Det er planlagt å
starte opp grupper i løpet av
våren. Det har allerede vært i
gang sorggruppetilbud i Sto-
retveit menighet, og ved å
samarbeide om grupper i
prostiet kan menighetenes
ressurser utnyttes bedre

Gruppene vil bestå av 4-6
personer, og med to gruppe-
ledere. Invitasjon til pårø-
rende vil bli gitt av prestene
i den enkelte menighet. 

Det har meldt seg noen
gruppeledere, men det er øn-
skelig med flere. Ansvarlig
for sorggruppene er prostiets
diakoner, i samarbeid med
prestene. Bak tiltaket står et
diakoniutvalg i prostiet som
er sammensatt av represen-
tanter for alle menighetene. 

Info/påmelding, kontakt:
Diakon Tone Totland, Birke-
land Kirke tlf 55 36 22 80/
915 32 323.
Diakon Lene Gunnarson,

Skjold kirke tlf.55 11 85 70
Diakon Johnny Rogne, Sto-
retveit kirke tlf. 55 30 81 10

Kursprogram
Lørdag 17. jan. 9.30-15.00:
Uformell samling, foreles-
ninger ved prest Jarle 
Veland og prest Ragnar 
Tesdal.

Torsdag 22 jan. kl. 19.00-
21.00: Veiledning av 
gruppeledere ved veileder
Ingeborg Paulsen. ●

Under hovedtemaet «Skapt i
Guds bilde» fortsetter Slette-
bakken menighet å invitere til
samtaler og refleksjon om
vesentlige livsspørsmål
gjennom sin dialoggruppe. 

Hensikten med gruppen er å utvikle
den enkeltes evne til å lytte til andres
trosopplevelser og styrke egen forstå-
else av tros- og livsspørsmål.

Påmelding er ikke nødvendig og den
er åpen for alle uansett hvilken menig-
het du tilhører. Har du spørsmål, ta
kontakt med Ragnvald Hemstad, tlf.
55 27 05 26 eller med en av prestene på
menighetskontoret, tlf. 55 28 06 12

Samtaleleder: Ragnvald Hemstad. 
Møtetider våren 2004 er følgende ons-

dager: 14. januar , 28.januar, 11.februar,
25.februar, 10.mars, 24.mars, 21.april,
5.mai, 26.mai alle dager fra kl 19 – 21 i
Slettebakken kirke. ●

Dialog - en fortsettende 
samtale om tro og livssyn 

Kurs for sorggruppeledere i Fana Prosti
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AV DAG KVARSTEIN

6. januar settes stykket opp for sjette
gang, også i år med en folkemusiker
fra Telemark. En av landets dyktigste
folketonetolkere, Ingvill Marit Buen
Garnås, fremfører diktet  på trettende
dag jul i kirken 

Hadde avskrevet kirken
Brynhild Utne kom til Bergen som læ-
rer i 1987. Men det var først i 1998 hun
engasjerte seg i Storetveit menighet,
da hun ble valgt inn i menighetsrådet
og kulturutvalget. 

Lenge hadde hun et perifert forhold
til kirken:

-Jeg had-
de nok på
mange må-
ter avskre-
vet kirken,
for jeg trod-
de at kir-
kens folk
var kulturfi-
endtlige
gledesdre-
pere. Det
henger nok
sammen
med min
opplevelse

av kirken som autoritær og stivbent i
min egen oppvekst. 

-Men her i Storetveit oppdaget jeg at
kirkens folk var helt annerledes. Jeg
fant menneskelig varme, og også en
stor åpenhet for kultur, sier Brynhild
Utne.

Høyt under taket
De siste årene har hun sammen med
andre kulturinteresserte i menighe-
ten arrangert en rekke kulturkvelder
og foredrag. Det har handlet om his-
torie, litteratur, nyreligiøsitet og kir-
kekunst. Kjente kunstnere og kultur-
personligheter har funnet veien til
Storetveit kirke, blant annet erkeber-
genske Helge Jordal, som leste fra
Jobs bok.

- Kirken må ha rom for at hele den
menneskelige virkeligheten kan
komme fram gjennom ulike kulturyt-
ringer. Og det er høyt under  taket her
i Storetveit kirke, sier Brynhild Utne. 

Mystisk visjonsdikt
«Draumkvedet» er et visjonsdikt,
nedskrevet i Telemark på 1800-tallet.
Det er en av skattene i den norske lit-
teraturen. Det finnes flere varianter
av diktet, og mange har tonesatt det. 

Diktet handler om visjonene til Olav
Åsteson. Han faller i dyp søvn på jul-
aften og våkner ikke før trettende dag

jul. Han rir til kirken og forteller om
sin vandring gjennom dødsriket.  

«Draumkvedet» bærer preg av ka-
tolske oppfatninger om himmel og
helvete, skjærsild og prøvelser, og ble
trolig laget tidlig på 1500-tallet. Kam-
pen mellom det gode og det onde er
sentralt i fortellingen. 

Sju slektsledd
Kvederen Ingvill Marit Buen Garnås
kjenner diktet godt, ikke minst gjen-
nom den rike folkemusikktradisjo-
nen i slekta. Moren heter Agnes Buen
Garnås, og onkelen er den kjente fol-
kemusikeren Knut Buen. I sju slekts-
ledd bakover er det toneangivende
folkemusikere i familien. 

Ingvill Marit Buen Garnås har vun-
net Landskappleiken flere ganger. 

- Rører ved stenger
Brynhild Utne en selve ildsjelen bak
arrangementet. Uten henne hadde
ikke moderne bergenserne år etter år
fått høre middelalderkvadet. 

- Folketonene bærer med seg en
egen atmosfære som rører ved
strenger i oss. Selv om Fantoft stavkir-
ke ikke er gammel, opplever man en
dåm av gammel tid der, sier hun. ●

FANTOFT STAVKIRKE 6. JANUAR 
KL. 19.00. BILLETTER KR. 100,-

11              desember 2003

Visjonær
kultur-
bærer

Hun har fått telemarksmålet og 
den gamle bondekulturen inn med
morsmelka. Moren var født i
Morgedal, faren var treskjærer fra
Hardanger - begge sterke kultur-
bærere. Brynhild Utne bærer med
stolthet arven videre, de siste årene
som entusiastisk, frivillig kultur-
arbeider i Storetveit menighet.
Visjonen var å lage en oppsetning
med «Draumkvedet» i Fantoft
stavkirke. 

Eg la me ne um joleaftan,
sterkan svevnen fekk,

vakna 'kji fyrr um trettandagjen,
då fokkji at kjyrkjun gjekk.

For månen skin'e,
å vegjine fadde so vie.

Eg hev vori meg upp mæ sky
å neatt på svarte dikji.

eg hev set at heite helvite
å ein dell av himmerikji.

For månen skin'e,
å vegjine fadde so vie.

FRA «DRAUMKVEDET»,  
I  MOLKTE MOES VERSJON

Brynhild Utne 
foran Fantoft 
Stavkirke
FOTO: DAG KVARSTEIN

Ingvill Marit Buen Garnås

felles 5.qxp  07.12.03  22:47  Page 11



12 desember 2003              

Ikke minst har barn fra Fana bi-
dratt til å gjøre «Barnas Kate-
dral» til det den er; en manife-

stasjon over Guds fortsatte ska-
pelse. Fantastiske glassmalerier
i plexiplass er hengt opp foran
vinduene, veggene er prydet
med små ikoner og ned fra taket
drysser det morsomme, fargeri-
ke fugler. Kom og se! ●

Fargerik kirkekunst:

Skaperglede i 
barnas katedral

STEMNING. Er det mulig å få fram selve julestemningen på
en bedre måte enn dette? Glassmaleriet over er laget av 
elever i klasse 6c ved Skjold skole.  

IKONER. Elever fra Fjellsdalen skole på Bønes har laget 
ikoner, små fargerike øyeblikksbilder av håp og tro, mot de
hvitkalkede vennene i Nykirken. (Bildet helt til venstre).

HANDLINGER. «Gode handlinger i byen» heter glassmaleri-
et  i midten, øverst, laget av elever i 7C på Skjold skole.

VINDU. 4. klasse ved Kringlebotn skole har laget «tjenestens
vindu» (I midten, nederst). ALLE FOTO: DAG KVARSTEIN.

Nykirken i Bergen er gjennom hele førjulstiden
preget av barnlig skaperglede. 

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

KONTORFULLMEKTIG 25% stilling i Slettebakken menighet

Slettebakken menighet har ledig 25% stilling som kontorfullmektig

I den forbindelse søker vi etter en dyktig medarbeider som vil få sin arbeidsplass i et travelt, men trive-
lig arbeidsmiljø. Den som tilsettes vil få kontoroppgaver tilknyttet korrespondanse, føring av kirkebø-
ker og attester, postrutiner, ta imot henvendelser angående dåp, vigsler og begravelser.

Vi søker etter en medarbeider med relevant utdanning og praksis fra kontor, og det vil bli lagt særlig
vekt på vennlig personlig fremtreden og god evne til samarbeid. Stillingen lønnes etter regulativ.

Nærmere informasjon om stillingen, kan du få hos daglig leder 
Inger-Helene Jæger, tlf. 55 28 06 12. 
Tiltredelse etter avtale.Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Søknad med CV, vedlagt kopi av vitnemål og attester, sendes:
Slettebakken Menighet, Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen.
Søknadsfrist: 05.01.2004.

Nytt
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Vakthavende prest
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . 957 50 878

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

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

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

Vikarprest Jon Abelsæth
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 59 32 53
Privat  . . . . . . . . . . . . . .55 32 61 69
Epost  . . . . . . .jon.abelsaeth@bkf.no

Kateket Ann Elisabeth Tveit  . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 63
Epost  . . . ann.elisabeth.tveit@bkf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . .93 85 03 67

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

Foreningssek. (KM) Mari Kristoffersen
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 59 32 60
Epost . . . .fana.km@bergen.frisurf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . .95 79 64 72

Kirketjener Elisabeth R. Andersen
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 59 32 54
Epost  . . elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . .55 91 68 37

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

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

Oppsynsmann Paul Martinussen
Kontortid:  . . . .hver dag 10.00-11.00
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 91 30 44
Kirkegårdsarbeidere, Fana
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 58

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

Undervisningsutvalget
Ragnhild S. Barsnes  . . . . 55 91 56 56

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

Kulturutvalget
Alma Sørbø Sæverud  . . . . 55 13 20 65

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

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

Hovedkomiteen for jubileet
Harald Jonassen . . . . . . . 55 91 58 07

Ytrebygda Kyrkjelag
Arne Grostøl  . . . . . . . . . 55 98 10 98

Fana KFUK-KFUM
Tor - Magne Birkeli  . . . . . 909 93 421

Diakonatet
Bergljot Birkeland  . . . . . 55 22 66 48

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

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

Voksenlaget, KFUK-KFUM:
Inger Johanne Holst  . . . . 55 22 65 35

Hvem-hva-hvor i Fana menighet       Menighetskontoret: Tlf. 55 59 32 50 • Faks 55 59 32 59 • Epost: fana.menighet@bkf.no
Kontortid: Man-fre 09.00-13.00 
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Barnas julefest 
Lørdag 3.januar kl. 16.00 er det jule-
fest i Kristborg bedehus, Kaland. Kom
og ta med foreldre og besteforeldre!
Andakt ved Gunnar Nesse. Mat, brus
og kaffe.● Hilsen søndagsskolen 

Julefest med Kyrkjekoret
Fana kyrkjekor holder julefest 10.januar 2004 kl 19.00 i gymsalen på Stend Jord-
bruksskule. Pris kr 175,- Påmelding til: Bjarne Andersen (55916837) eller Jan Per
Sandvåg (55101069) Frist for påmelding 4. januar. ●

«De store» julekonsertene i Fana
kirke kan du oppleve søndag 14. de-
sember kl  17.00 og 19.30

Medvirkende:
Kirkevoll skolekor, 
dir. Gunvor Bleiklie (NB! Bare kl 17)
Fana musikklag, 
dir. Kjell Erik Husom
Fana mannskor,
dir. Hon F. Blichfeldt
Fana kammerorkester,  
dir. Olav Stordal
Fana kyrkjekor (bildet), 
dir. Jostein Aarvik

På programmet står alt fra norske,

tradisjonelle julesanger og engelske
Christmas Carols til klassiske perler
og muntre juleslagere.   

VELKOMMEN!
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.

Få også med deg:
«A Service of Nine Lessons 
and Carols» - en julegudstjeneste i
engelsk tradisjon. Fana kirke,  søndag
21. desember kl 21.00.  
Med Fana kyrkjekor, kantor Jostein
Aarvik, musikere og solister. 
Tekstlesninger v/prost Per Barsnes.
Gratis adgang.
Kollekt ved utgangen.

FANA KIRKE 850-ÅRSJUBILEUM
Bestillingsseddel

1. JUBILEUMSBOK m/CD à 290 kr antall: 
______________ 

2.VHS à 150 kr, antall: _____ DVD à 250 kr,. antall: _______

3. PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort à 50 kr pr. pk., antall: ______
Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk. 
Motiv 1: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: 
_____________ 
Motiv 2: Vinterbilde antall: 
_____________ 

Eventuell porto kommer i tillegg. Bestillingen sendes:
Fana menighetskontor, Fanaveien 320, 5244 Fana. 
Tlf. 55 59 32 50 / faks 55 59 32 59

Julegaver
Kjøp av julegaver kan stundom gi oss hodebry. Hva skal vi
finne på? Dette året bør svaret gi seg lett! Vi anbefaler som
glimrende gaver:

• Jubileumsboken DET HELLIGE KORSETS KIRKE 
PÅ FANA m/CD. 

• Videoen FANA KIRKE 850 ÅR 1153 – 2003, VHS og DVD 
• Julekort: Ikke noe er hyggeligere enn julehilsener med

lokal tilknytning til avsenders hjemsted. Derfor er 
julekort med motiv fra Fana kirke være midt i blinken 
for alle fanafolk. 

Jubileumsboken, jubileumsvideoen og julekortene sel-
ges på Fana menighetskontor. Det som ønskes kjøpt kan
også bestilles pr. telefon. pr. telefax eller pr. mail, og bli
sendt hjem til folk i posten. NB! Det er lurt å være tidlig
ute, for lagerbeholdningen er ikke ubegrenset.

«De store» julekonsertene i Fana kirke
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Møt Hanne Krogh
Tirsdag 16. desember klokken 1900 i
Fana kirke blir det konsert med Hanne
Krogh (bildet), sammen med et sam-
mensatt ungdomskor med deltakere fra
Fana og Recycled (kor for unge voksne).
Stort barnekor med deltakere fra barne-
korene på Skranevatnet og Søråshøgda.
Billetter (voksne 220, barn 110) kan be-
stilles hos Mari Kristoffersen på tlf
55593260 mellom 10 og 14 på hverda-
ger eller kjøpes ved inngangen. ●

Julefest 4. januar
Fana Diakonat ønsker velkommen til
Menighetens julefest 4. januar 2004 kl.
16.00 i Menighetssenteret.

• Sang av barnekoret AKS
• Andakt
• Bevertning
• Gang rundt juletreet
• Besøk av julenissen m.m.

Store og små, gammel og ung - ALLE er
hjertelig velkommen til julefesten. ●

Julegavetips
Fanakalenderen 2004 er nå i salg. Ka-
lenderen viser vakre fargefoto fra Fana
med blant annet bilde av kong Haralds
besøk i Fana kirke og åpningen av Kon-
gebroen i Fana kulturpark. Fås hos bok-
handlere i Fana. ●

Eirk Mills er no tilsett som
kapellan II i Fana prestegjeld.

AV PER BARSNES

Fana prestegjeld har i lengre tid venta
på rettkomen mannskapsauke. Fol-
ketalet er aukande. I tillegg har pro-
stetenesta stadig fått tilført nye og
tidkrevjande oppgåver, som dels er
delegerte frå biskopen til prosten, og
dels er nye tiltak. Difor var det stor
glede i Fana då ein tredje prestestil-
ling vart tildelt. Ved utlysing av kapel-
lanstillingen kom det ni søkarar. 

11. november vart Eirik Mills tilsett
som kapellan II i Fana prestegjeld. Vi
er veldig glade for tilsetjinga, og yn-
skjer Eirik Mills hjarteleg velkomen
til Fana.

Eirik Mills kjem frå Rælingen. Han
er 26 år gammal. Han vil tiltre stilling-
en rundt 1. februar. Vi ser fram til å få
ein ung prest i kyrkjelyden, som sa-
man med kateketen og ungdomse-
kretæren, som soknerådet samarbei-
der med Fana KFUK/KFUM om, vil få
barne- og ungdomsarbeid som sitt
særskilde ansvarsområde, attåt van-

leg presteteneste knytt til gudstenes-
ter, gravferder og vigsler. 

Tilsetjinga skjedde nær tidsfristen
for levering av stoff til julenummeret
av GOD HELG. Difor berre denne
korte gladmeldinga no. I neste num-
mer lovar vi ein fyldigare presenta-
sjon av Eirik Mills. ●

NY KAPELLAN: Tilsetjinga av Eirik Mills er ei
verdifull julegåve til Fana kyrkjelyd.

FOTO: RONNY SØVIK

Dukke m/vogge + klær........ Herborg Skudal
Syskrin i tre ......................... Jan Bremnes
Hardangersømsduk................. Kirsten Eide
Krumkakejern..................... Ellen Skarsten
Dobbelt sengesett ............... Vigdis Økland
Juleløper, brodert ........... Kristin Myklestad
Strikkegenser......................... Hilde Nesse
Fotball................................... Randi Lien
Dukke «KARI»............... Solveig Heggernes
Heklet løper............................ Kari Skjold

Klokkestreng..................... Mari Henriksen
Barnekjole...................... Astrid Tattersdill
Dobbelt sengesett.............. Ruth Birkeland
Barnegenser m/lue + labber ... Jenny Åmodt
Fotball.................................. Elin Andvik
Gavekort 500,- 
Bergen Airport Hotel . ..........Kari Haugsvær
Gavekort 500,- 
Skage Maskin .............Johanna Håvardstun

Eirik Mills ny 
kapellan i Fana

Gevinstliste for basar i Birkeland Kvinneforening
120 år for Det Norske Misjonsselskap: 1883- 2003
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14. desember – 3 s i advent
11.00 Fana. Høymesse v/ prost Per Barsnes.

Dåp og nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet. 2 Pet 1,19-21; Jes. 40,1-
8; Matt 11,11-19

11.00 Blomsterdalen. Høymesse v/ res.kap.
Gunnar Nesse. Nattverd. Kløver- 
Sundt-koret deltar. Takkoffer til Nor-
misjon.

17.00 Fana. Julekonsert v/Kirkevoll Skole-
kor, Fana Kyrkjekor, Fana Mannskor, 
Fana Kammerorkester og Fana 
Musikklag. Kollekt til musikkarbeidet
i menigheten.

19.30 Fana. Julekonsert v/ Fana Kyrkjekor, 
Fana Mannskor, Fana Kammerork-
ester og Fana Musikklag. Kollekt til 
musikkarbeidet i menigheten.

21. desember – 4 s i advent
Vi viser til de andre kirkene i prostiet.
Joh 3,26-30; Jes 40,9-11; 1 Pet 1,10-13

21.00 Fana. «A Service of Nine Lessons and 
Carols». En julegudstjeneste etter 
engelsk tradisjon. Fana Kyrkjekor. 
Kollekt.

24. desember - Julaften 
11.00 Fana. Familiegudstjeneste v/ vikar-

prest Jon G. Abelsæth. Gruppe fra 
Kirkevoll skoleorkester. Takkoffer til 
Kirkens Nødhj. Luk 2,1-14; Mi 5,1-4a

13.30 Fana. Familiegudstjeneste v/ vikar-
prest Jon G. Abelsæth. Kirkevoll 
skolemusikkorps og Kirkevoll skole-
kor. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

16.00 Fana. Familiegudstjeneste. v/ vikar-
prest Jon G. Abelsæth. Fana Manns-
kor og solist Ingunn Skage. Takkoffer 
til Kirkens Nødhjelp.

16.00 Blomsterdalen. Familiegudstjeneste 
v/res.kap. Gunnar Nesse. Takkoffer til
Kirkens Nødhjelp.

23.30 Fana. Julenattsgudstjeneste v/ res. 
kap. Gunnar Nesse. Nattverd. Takk-
offer til Kirkens Nødhjelp.
Luk 2,1-20; Jer 23,5-6; 1 Joh 1,1-3

25. desember - Juledag 
11.00 Fana. Høytidsgudstj. v/prost Barsnes.

Fana Kyrkjekor og blåsere fra Fana 
Musikklag. Nattv.Takkoffer til DNM. 
Joh 1,1-5[6-8]9-14; Jes 9,2-3.6-7; Hebr 
1,1-5a

26. desember - 2. juledag 
11.00 Fana. Ungdommens julegudstj. v/ 

Jon G. Abelsæth. Blessing ten-sing og 
Ytrebygda ten-sing. Nattverd. Takk-
offer til Fana KFUK-KFUM. Kirke-
kaffe i menighetssenteret. Matt 
10,32-39; Jes 50,4-7; Apg 7,52-60

28. desember – Søndag etter jul
11.00 Fana. Høymesse v/ res.kap. G. Nesse. 

Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Joh 1,16-18; Jes 2,2-5; Kol 2,8-10

31. desember - Nyttårsaften
23.15 Fana. Midnattsmesse vprost Barsnes.

Takkoffer til Fana Diakonat. Klag 3,22-
26; 2 Pet 3,13-15a.17-18; Joh 14,27

1. januar – Nyttårsdag
Vi viser til de andre kirkene i prostiet.
Matt 1,20b-21; Sal 103,13-18; Hebr 
13,5b-8

4. januar – Kristi åpenbaringsdag
11.00 Fana. Høymesse v/ prost Per Barsnes.

Dåp og nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet. Joh 8,12; Sal 72,8-17; 1 
Tim 3,14-16

11. januar – 1 s e Kristi åpenbaring
11.00 Fana. Høymesse v/ vikarprest Jon G. 

Abelsæth. Nattverd. Takkoffer. 
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste v/vikar-

prest Jon G. Abelsæth. Takkoffer til 
dåpsopplæringen i menigheten.

11.00 Blomsterdalen Høymesse v/ res.kap. 
G. Nesse. Takkoffer til Misjonssamb. 
Joh 1,29-34; Jes 12,1-6; Ef 1,7-12

18. januar – 2 s e Kristi åpenbaring
11.00 Fana. Høymesse v/ vikarprest Jon G. 

Abelsæth. Dåp og nattverd. Takkoffer.
Joh 4,5-26; Jer 17,12-14; Åp 22,16b-17

25. januar – 3 s e Kristi åpenbaring
11.00 Fana. Familiegudst. v/ prost Per Bars-

nes. Familiens misjonsgudstj. Dåp. 
Takkoffer til menighetens misjons-
prosjekt. Vi leverer misjonsbøssene!

20.00 Fana. Tomasmesse v/prost Barsnes. 
Joh 4,27-42; Jes 49,1-6; Gal 2,19-20

1. februar – Vingårdssøndagen
11.00 Fana. Høymesse v/ vikarprest Jon G. 

Abelsæth. Dåp og nattverd. Takkoffer 
11.00 Blomsterdalen. Familiegudstjeneste 

v/res.kap. Gunnar Nesse. Takkoffer 
til Normisjonen.

16.00 Kristborg bedehus. Familiesamling 
v/ res.kap. Gunnar Nesse. Luk 17,7-
10; 5 Mos 8,7.11-18; 1 Kor 3,4-11

8. februar – Såmannssøndagen
11.00 Fana. Høymesse v/ prost Per Barsnes 

og Bibelselskapssekr. Svante Havåg. 
Dåp og nattverd. Bibeldagen. Takk-
offer til Det norske bibelselsk. Sal 
33,1-9; Hebr 4,12-13; Mark 4,26-32

15. februar – Kristi forklarelsesdag
11.00 Fana. Dåpsgudstjeneste v/ res.kap. 

Gunnar Nesse. Takkoffer til dåpsopp-
læringen i menigheten.

13.00 Fana. Høymesse v/ res.kap. Gunnar 
Nesse. Nattverd. Takkoffer.
Joh 17,1-8; 2 Mos 3,1-6; 2 Pet 1,16-18

Dåpsskolen 2004
Hver tirsdag kl 17.30 fra 20.januar til 9.mars.
Avslutning med gudstjeneste 14.mars. På-
melding til menighetskontoret innen 10.1.
For mer informasjon, kontakt kateketen.

Christopher Ingvald Vollvik
Daniel Søviknes Borge
Erik Alfheim
Fredrik Svendsen
Ruben Haugland Fosse
Jørgen Aaring
Svein-Even Wærøy
Sander Prestegård
Amias Clement Nasser Aspenes
Brage Sundsbak Brekke
Edvard Andre Furnes
Andre Veland Liland
Stian Veland Liland
Mads Lillevik
Wictor Johan Johnstad

Håvard Seim Berentsen
William Lien
Marthe Elise Nesse
Emma Håheim Stensønes
Daniella Jordan Johannesen
Emma Tiffanie Spartveit
Hanne Sofie Stangeland Sæle
Martha Gulbrandsen
Victoria Fauske Søfteland
Mia Rød-Hveding
Victoria Sandøy Torsvik
Emma Marie Nygaard

Jørn Arild Larsen – Torhild Lie
Tore Hamre – Marianne Midtsæter
Ronny Andre Bertelsen – Hilery Anne Cole
Bjarte Hauge – Kjersti Hofland
Yngve Rune Gjelsvik – Vibeke Wold
Pål Andersen – Wenche Bjørkedal
Erik Bjordal – Janicke Hansen

Reidar Kvien, f.1924
Olav Odland, f.1924
Sverre Hatlestad, f.1922
Kåre Ingolf Hordnes, f.1914
Erling Reidar Arentzen, f. 1926
Markus Songe-Møller Soleim, f.1983
Norvald Olaisen Tysse, f.1923
Evelyn Borge, f.1917
Randi Brodahl, f.1906
Johanna Ringstad, f.1934
Margun Ellinor Rå, f.1943
Sigrid Grung Olsen, f.1913
Anna Milde, f.1912
Sonja Magnus, f.1925
Kari Bakka, f.1921
Ida Alvilde Indrefjord, f.1915
Vigdis Bergesen, f.1944

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana

B
Fulldistribusjon
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