
GodGod helghelg

refleks

: Menighetsblad for Fana menighet NR. 5/05 – ÅRGANG 42
: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Med kyrkjekoret 
på Toscana-tur
Linbjørg Sæterdal (bildet) turnerte Toscana med Fana
kyrkjekor i høst. Koret besøkte et munklekloster, familien
Machiavellis vingård og mange sjarmerende småbyer, som
Volterra. Les om turen på side 14-15

Historisk orgelmøte
Medlemmer av orgelklub-
ben «Ferdinand» fikk i sep-
tember møte den verdens-
berømte organisten Olivier
Latry. For Øystein Nødtvedt
ble det et uforglemmelig
møte. Side 6-7

Det siste valget
Er det likegyldig om vi be-
graves eller kremeres? Vi
har vært på jobb med kirke-
gårdsarbeideren Jalal Sale-
em på Møllendal og snakket
med flere prester om tema-
et. Side 8-9

Jakten på Kristina
Prinsesse Kristina, datter av
kong Håkon Håkonsen, ble i
1257 giftet inn i det spanske
kongehuset. I september
vandret 61 sangere i Bønes-
koret i hennes fotspor i Cou-
varrubias. Side10-11
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God Helg, 5/05

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

med BKF og de andre me-
nighetene 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. 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på e-post: 
fana.menighet@bkf.no. Bilder skannes
med høy oppløsning. Digitalkamera-
brukere bør velge høyeste oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien,
Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode
Høyte, Dag Vaula og Sigmund Austrheim.

Telefon: 55 27 04 07
Mobil: 412 16 644 
Epost: amyland@online.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
Epost: post@dragefjellet.no
www.dragefjellet.no

Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 13. desember
Stoffdeadline: 28. november

AV ANNE MARTHE ULVIK

UNGDOMSPREST FANA KM

Gå ut og la regn og vind
ruske i kroppen! La høstso-
len varme deg, og nyt alle
de vakre fargene som natu-
ren ikler seg. La fargene bli
til inspirasjon for dine tan-
ker og gjøremål, la de min-
ne deg om de egenskaper
du har som du kanskje ikke
alltid husker på. 

Allehelgen
I kirkelig sammenheng har
høsten sine merkedager og
en av dem er Allehelgens-
dag i november. Allehel-
gensdag hører med til de
eldste av dagene i kirkeå-
ret, og har røtter tilbake til
feiringen av martyrenes
minne. Etter de store kris-
tendomsforfølgelsene på
300-tallet oppstod «Alle
martyrers dag», som etter
hvert fikk navnet «Alle hel-
geners dag». Gode tradi-
sjoner har utviklet seg på
denne dagen, og i vår tid er
det blitt en dag for besøk
på kirkegård med kranser
og lystenning. Vi møter
hverandre midt i livet med
rom for sorg og savn, tro og
håp.

Himmelens lovsang
En  av tekstene på Allehel-

gensdag finner vi i Joh åp
7,9-17. Her sprenges gren-
ser, skillet mellom nasjo-
ner og folk oppheves. Ver-
sene formidler himmelens
lovsang, lys og glede.
Himmellengten har røtter
langt tilbake i historien,
men hvilken plass har him-
mellengten i vår tro? Jeg
tror en himmellengt først
og fremst handler om en
tro på oppstandelsen og
hva oppstandelsen gjør
med livene våre. Mange
lengter etter en tro som gir
mening og livsmot. Gud
har vist oss sin skaperkraft
i Jesu Kristi oppstandelse
fra de døde. Å tro på opp-
standelsen er å tro at evig-
heten også omfatter den
dagen jeg lever akkurat nå.
Oppstandelsestroen er ikke
noe som flytter oss bort fra
livet. Tvert imot. Oppstan-
delsestroen skaper håp i de
dagene vi lever, med alle
de utfordringer livet gir. På
Allehelgensdag er det rom
for sorg og fortvilelse,
samtidig som vi kan bli
styrket i håpet om at vi er
sett, husket og elsket av
den oppstandne. «Han som
vil lede til kilder med livets
vann, og tørke bort hver
tåre fra våre øyne!» ●

God høst!

AV RENATE OLSEN OG MARIT R ANDERSEN

Noen smarte hoder hadde hørt
at TenSing var spennende og
bestemte seg for å starte et Ten-
Sing kor her i Fana. Dette koret
fikk navnet Blessing TenSing.
Koret har hatt sine opp og ned-
turer, men 33 år senere er det
fremdeles mye liv i Blessing. I
den anledning hadde vi en
utrolig kuul fest i ungdomslo-

kalene mandag 12.
september 2005. 

Styreleder Steffen
åpnet hele festen
med en flott tale. Så
feiret vi med burs-
dagskake, boller og
snop. Bursdags-
hatter og partyfløyter fulgte
selvfølgelig med. Som i et van-
lig bursdagsbesøk fortsatte vi
kvelden med leker som for ek-
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Høsten er her – og
jeg håper det vil bli
en fin årstid for oss
alle! Husk å ta deg
tid til å leve! Blessing

fyller 33 

Lørdag 26 november kl. 13-17 i Blom-
sterdalen bedehus: Salg av gavearti-
kler, hovedlotteri, 

tombola, julegaveverksted. 
Andakt v/ G Nesse. 
Julespill og barnekor.

Julemesse Blomsterdalen bedehus

Et lite utvalg av 
Blessinger i høygir

FOTO: MARIT R. ANDERSEN

Kirketak og
gangtunnel
På kirkekorets Italia-tur så vi
hvordan katedraler og gamle
kirker stadig ble vedlikeholdt
og restaurert. I rike Norge,
derimot, har vi ikke råd til
nødvendig reparasjon av et
kirketak, ser det ut til.  

AV DAG VAULA

Sperringene og gangtunnelen
utenfor Fana kirke har framkalt
mange kommentarer, både al-
vorlige og mer spøkefulle. Barna
leker Bukkene Bruse når de
tramper på stålgolvet, og de
voksne sammenlikner tunnelen
med Salomos bueganger i tem-

Den 11. september 1972
skjedde det noe stort og
flott her i Fana menighet. 
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De mest kjente aktivitetene
innen Fana KFUK/KFUM er nok

Ten Sing-korene Blessing og Ytre-
bygda. Men Fana KM har også

barnekor, speider, ungdomsklubb
og et aktivt voksenlag. KM er 
menighetens største ressurs 

innen barne- og ungdomsarbeid
og ledes av et hovedstyre. 

Lederweekenden 
på Kvalesund
Tradisjonen tro er nok en helg avviklet på Kvalesund. I
skikkelig vått og friskt høstvær reiste 10 ungdommer
med tre ledere av gårde. Selv om turen ut ble forholdsvis
frisk skulle det vise seg at solen etter hvert kom frem og
skapte varme både ute og inne! Helgen gikk med til
blant annet styrekurs, uteleker, samlinger om Guds ord
– og ikke minst mange gode samtaler rundt måltidene
og om kveldene. Fana KM er svært takknemlig for å få
låne denne perlen ved Bjørnefjorden, og også i år reiste
vi tilbake med mange glade og gode minner!

Hva skjer videre i høst?

Fellesopplegg
Søndag 27/11 13.00-16.00 Julemesse i 

Menighetssenteret
Søndag 4/12 18.00 «Vi synger

julen inn» i Fana kirke

Voksenlaget
Fredag 28/10 19.30 Fana kirke. Tema: Møte 

med Korsvei. Reinart Rinvold 
innleder til samtale.

Fredag 18/11     19.30 Fest i Prestegården. 10-års 
jubileum. Påmelding innen 4/11.

TenSing
Søndag 13/11 19.00 Gospelnight i Fana kirke

Ledersamlinger
Onsdag 2/11 19.00 Samling i Ungdomslokalet 

KOR for liten og STOR 
Fredag 25/11 17.30 Samling/øvelse i 

Menighetssenteret
Søndag 27/11 11.00 Synger under 

gudstjenesten i Fana kirke. ●

Søndag 6. november: Gudstjeneste i
Fana kirke kl 11.00.
Etter gudstjenesten inviteres pensjo-
nister til en enkel samling i Menig-
hetssenteret. Servering av middag -

kaffe og kaker - underholdning – all-
sang. De som ønsker transport til kir-
ken kan ringe Guro Stubhaug Ander-
sen 55 91 53 44 eller Fana menighet
55 59 32 50 ●

Eldredagen høsten 2005

Søndag 27.nov.  i Fana menighetshus,
Kl. 12.30-16.00. Salg av hjemmelagde
ting. Hovedlotteri, åresalg, tombola.
Sang ved Familiekoret Kirkevoll skoles

aspirantkor. Kafeteria. Tilrettelagt for
rullestolbrukere. Til inntekt for barne-
og ungdomsarbeidet i fana menighet.
Arr.: Hovedstyret i Fana KFUK-KFUM.

Julemessen Fana KFUK-KFUM

Syv av ti friskuser på kaien FOTO: INA LEIRVAAG SKOGESAL

sempel ballongsprekkeleken og
mimeleken. Og kvelden ble av-
sluttet med et gavedryss.  

Vi vil med dette takke alle som

har vært med på å holde liv i
Blessing i alle disse årene, og hå-
per vi ser mange av dere igjen 2.
juledag. ●
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pelet og lurer på om tunnelen snart
blir like verneverdig som kirken. 

God Helg har bedt kirkeverge
Gunnar Wik om en kommentar, og
han svarer med samme blanding av
alvor og spøk:

- Kostnadene for reparasjon er i
rapporten anslått til ca. kr. 2 600 000.
I dette inngår ikke eventuell isola-
sjon i koret, dersom dette er mulig å
utføre. BKF vil be om ekstrabevilg-
ninger fra Bergen kommune for å
kunne reparere taket så raskt som
mulig. Dersom vi ikke får en ekstra-
bevilgning derfra må det vurderes
en henvendelse til Riksantikvaren

der vi ber om tilskudd slik vi får til
prekestolen i Mariakirken. Jeg tror
ikke det er sannsynlig at vi kan få et
veldig stort tilskudd fra dem, men vi
bør vel søke uansett. Dersom vi ikke
får friske midler til dette arbeidet vil
vi ikke kunne gjøre noe med taket
innen de nærmeste år fordi ramme-
ne våre er for knappe. - Per i dag er
det derfor veldig vanskelig å si når
tunnelen blir fjernet. - Hvis vi må
vente lenge får vi ta det med humør:
En ide vil da kunne være å kle tunne-
len i kleberstein slik at den glir lette-
re inn i miljøet. Det vil jo også bli vel-
dig mye billigere. ●
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HAUSTKLÅRE

Kva tid såg eg
sterkare fargar enn då

når lauvtre i lia tek haustkåpa på?
Når skogen i solskinet

flammar og brenn
er lia mest uråd å kjenna igjen.

Kva tid såg eg
blankare vatn enn då

når skogstjørna speglar
ein himmel så blå?
Når raudfarga lønn

og den gulgrøne lind,
eg djupast der nede i trollspeg’len finn.

Kva tid såg eg høgare himmel enn då
når regnet har vaska bort skyene grå?

Når lufta er tindrande klar
som krystall

og dagen er solvarm om natta er kald.

Kva tid tyktes livet
meir kjært enn nett då
når naturen sin rikdom

eg slik får å sjå?
Ei kjelde eg ser

for mitt innerste blikk.
Eg bøyer meg ned og eg ausar og drikk.

I haustklåre ser eg
med sansar og sinn,
lik ein som får synet
og før var mest blind.
Ser livet, som årstider,

skifter og går
og takkar min Skapar for dagar eg får.

KARI GROSTØL

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

AV PER BARSNES

Kombinert med at ein av prestane vit-
jar institusjonane, har representantar
frå diakonatet vore med og servert kaf-
fi og kaker til dei som er der. Samtidig
har dei også med sitt blide og inklude-
rande vesen spreidd trivsel, lys og var-
me i god diakonal ånd, Gud til ære og
medmenneske til glede og velsigning. 

Kaffi-kake-ansvarlege
Mange har vore med i dette arbeidet
gjennom åra. Lengst har denne ord-
ninga vorte praktisert  på Hordnestu-
net. Dei siste kaffi-kake-ansvarlege
har vore Gudrun Tufteland, Margot Er-
stad og Martha Hovda. Men dei har
sjølve etter kvart mange år på nakken,
og kreftene minkar også for dei, sjølv
om dei etter alderen er spreke og raske.
Når dei har stått på så lenge, er det for-
di dei har gjort fylgjande motto til sitt
livsideal: Den største gleda ein kan ha,

det er å gjera andre glad! Slike mennes-
ke er gull verd! 

På Hordnestunet
Då dei no takkar av, etter lang og tru te-
neste, vil vi frå kyrkjelyden si side seie
fram ei hjartevarm takk til dei, og til
alle dei som før har vore med i dette ar-
beidet i Fana diakonat! Vi veit at kaffi-
kake-kvinnene blir sakna av dei som
bur i institusjon. 

Under vitjinga på Hordnestunet 6.
september vart det ved ei enkel marke-
ring bore fram ei takk, samtidig som
det vart gjort kjend at denne ordninga
no er historie. Gudrun Tufteland, Mar-
got Erstad og Martha Hovda er eit ver-
dig sluttetappelag som representantar
for ei diakonal teneste som no har hatt
si tid, og som i vår lokale kyrkjesoge vil
bli hugsa med stor respekt og takk-
semd. Når det gjeld prestetenesta på
institusjonane vil den sjølvsagt fort-
setje som før. ●

Hjartelig takk!
Tre trofaste tjenere i diakonatet: Gudrun Tufteland, Margot Erstad og Martha Hovda. FOTO: DAG VAULA

I mange år har Fana diakonat delteke aktivt i regelmessige
institusjonsvitjingar. 
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Skjold menighet holdt i år
valg til menighetsråd
samme dag som stortings-
valget. Det var mulighet for
forhåndsstemming to søn-
dager på rad, samt hele
uken før valget. 

Men det hjalp ikke på valgoppslut-
ningen. Av 6447 stemmeberettigede,
ble det bare avlagt 133 stemmer.

- Elendig, med tanke på at vi har om
lag 250 aktive i menighetsarbeidet,
sier Jan Erik Lien, som selv ble gjen-
valgt til menighetsrådet.

Ungdommene benyttet sjansen 
Lien peker likevel på et interessant
fenomen: De som stemte, byttet om
på rekkefølgen på listen, slik at tre
ungdommer ble valgt som faste med-
lemmer, mens tre av de eldre kom på
varaplass. 

- Når så få avgir stemme, er det mu-

lig å gjøre et kupp, hvis man kumule-
rer kandidater, sier Lien.

Omlegging påkrevet
Dag Vaula i Fana menighet mener det
behøves en radikal omlegging av me-
nighetsrådsvalget. - Når det ikke er

flere kandidater på listen enn de som
skal med, har det lite å si om man
stemmer eller ikke, sier han og legger
muntert til: – Det burde bli obligato-
risk med valgoppmøte – ellers strykes
man fra statskirken. Alt er så lett slik
det er nå, folk bryr seg ikke. ●

Ungdommelig
valgkupp

Fana: 80 avlagte stemmer av 10113 berettigede
Skjold: 133 avlagte stemmer av 6447 berettigede
Bønes: 38 avlagte stemmer av 5955* berettigede
Søreide: 50 avlagte stemmer av 6040 berettigede 

Birkeland: 89 avlagte stemmer av 11877 berettigede
Slettebakken: 63 avlagte stemmer av 5786 berettigede
Storetveit: 29 avlagte stemmer av 4020* berettigede

* ca-tall

Oppslutning menighetsrådsvalget 2005

Lien: -Lav deltagelse gjorde
aktiv kumulering effektiv

Vaula: -Vi trenger en radikal
omlegging av valgsystemet.

Liv Sylvarnes tar imot stemmer i Søreide menighet. 
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Åtte ivrige orgelspillende tenåringer og
en liten gutt på 7 år som foreløpig bare
kan «Hestetramperen», tar trappene
opp til galleriet i Johanneskirken i et
jafs. Ved kirkeorgelet venter selveste «Le
titulaire des grandes orgues de Notre
Dame – Olivier Latry». Vi har skjønt så-
pass at å få undervisning med ham, det
er som å få drible med David Beckham! 

- Jeg er helt svett på hendene, sier Øy-
stein Nødtvedt (14), som har spilt orgel
et par år. Han er prestesønn og har hatt
lett tilgang på orgel – med egen nøkkel
til farens kirke i Sælen.

- Latry er visst verdens beste. Dette er
uvirkelig. Jeg klarer ikke beskrive det,
sier Øystein. Han har med noter til
«Toccata i F» av Buxtehude og Brude-
marsj av Frithjof Andersen. Han håper
han får spille begge stykkene for maes-
troen. 

Eksklusive konfirmanter 
Øystein Nødtvedt er med i landets
eneste orgelklubb, klubben «Ferdin-
and» i Bergen. Frem til i høst har de
vært fire ungdommer som har møttes
en gang i måneden for å spille for hver-
andre og holde konserter. Nå begynner
medlemstallet å stige. Det er fordi Bir-
keland menighet har begynt med «or-
gelkonfirmanter». Ungdommer som
leser noter tilbys gratis individuell un-
dervisning i orgelspill, som del av kon-
firmantopplæringen. 

Da invitasjonen gikk ut i høst, var det
to jenter som meldte seg på. 

- De er skikkelig eksklusive konfir-
manter, sier organist Yngvild Wattum
Stuksrud og blunker til elevene sine,
Kari Johnsen Skjelvik (14) og Inger He-
lene Heitmann Solheim (14). 

Jentene har bare hatt to spilletimer
på orgel, og har ikke helt dreisen på pe-

Det blir mye fingersetning,
fotarbeid og fortissimo for
«orgelkonfirmantene» i
Birkeland det kommende
året. Men orgelentusiast
Amund Dahlen forsikrer at
konfirmantene skal lære
om Den Hellige Ånd og
Herrens bud også! 

Øystein Nødtvedt (14) er med i orgelklubben Ferdinand. Nylig hadde klubben celebert besøk av titulæror-
ganist i Notre Dame, Olivier Latry. Unge Nødtvedt var helt skjelven etter å ha fått undervisning av maes-
troen. FOTO: VEGARD VALDE
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dalene ennå, men er alt innlemmet i
klubblivet. Jammen er det litt av en
start på konfirmanttiden; Møte Latry
og hele orgelmiljøet i byen på en og
samme dag.

- Jeg har aldri hørt om Latry, men jeg
skjønner på de andre at dette er stort,
smiler Kari og legger til: – Jeg synes
dette virker gøy og gleder meg. 

Jentene lytter til de brusende klang-
ene i kirkerommet, og så den fransk-
engelske aksenten til titulærorganis-
ten. En av ungdommene har akkurat
spilt et stykke av den franske kompo-
nisten og organisten Louise Vierne, og
Latry forteller med innlevelse hvordan
Vierne faktisk døde på orgelkrakken i
Notre Dame, midt under en konsert! 

Vil rekruttere orgelspirer
Da Kari og Inger Helene skrev seg inn
som konfirmanter, kunne de velge
mellom idrett, musikal, grønn gruppe,
diakoni, kor eller orgelspill. Kari har
spilt piano i flere år, mens Inger Helene
spiller trombone. Begge tenkte det
kunne være fint å lære noe nytt. 

- Jeg tenkte litt på idrettsgruppa, men
fant ut at alle fotball-folka skulle gå der,
og da ville jeg bare dumme meg ut, sier
Kari og ler. – Da falt valget på orgelkon-
firmasjon. 

Det tradisjonelle konfirmantpensu-
met med budene og trosartiklene skal
de to orgelkonfirmantene gjennomgå
med presten og konfirmantene i kor-
gruppen annenhver uke. Men hver uke
blir det orgelspill. 

- Jeg håper å vise Kari og Inger Helene
at orgel er et tøft instrument. De har
ikke spilt så mye fortissimo ennå, men
jeg lover at de skal få følelsen av at det
er rått å spille, sier organist Yngvild
Wattum Stuksrud og tilføyer: 

– Vi skal ha øvelser med pedaler, de
skal lære enkelt akkordspill, og impro-
visasjon. Og så skal jentene få spille på
en gudstjeneste i løpet av året. 

- Og Bach da? Står han på pensum? 
- Selvfølgelig! 
Det er organist i Birkeland, Amund

Dahlen som har tatt initiativ til  oppleg-
get. Det er også han som startet orgel-
klubben i fjor. 

- Alt for få ungdommer kommer i
kontakt med instrumentet. Derfor er
heller ikke rekrutteringen til organi-
styrket det kvikkeste, sier Dahlen.

- Kirken har engasjert seg i utdannelse
av kateketer, prester og diakoner, men
har sovet i timene når det gjelder orga-
nister! Hvis kirken ikke skal oppleve å
sitte uten kirkemusikere, må den våkne.

Ingen lærebok
Han mener det er et tankekors at det
ikke engang finnes lærebøker på norsk
for nybegynnere på orgel. I pianospill
finnes det hyllemetere. Nå skal han
søke Norsk kulturråd om penger til
opplæring. I kirkelige institusjoner har
han kommet til kort. 

- Her i Bergen har vi idèene, pedago-
gene, vyene og ungene. Nå må kirken ta
tak. Hadde jeg vært sjef, ville jeg kastet
penger etter meg selv, sier Amund Dah-
len entusiastisk. 

Kirkemusiker Yngvild Wattum Stuks-
rud, som er huket inn som orgellærer
for konfirmantene i Birkeland, er be-
geistret for det visjonære opplegget:

- Dette er genialt. Jeg synes andre me-
nigheter burde følge opp. Mange orga-
nister tenner sikkert på dette, bare de
får idèen. Et mål ved konfirmasjonsti-
den er å gjøre konfirmantene kjent og
fortrolig med kirken. Da må jo dette
være noe av det beste vi kan gjøre for
dem. La dem få spille i kirkerommet, bli
kjent med salmer og kirkemusikk, sier
Yngvild. 

I Birkeland har de allerede en konfir-
mant klar til neste års kull «orgelkonfir-
manter». Helene Hersvik Aarstad (13)
som er med i klubben, har alt spilt orgel
i to år og har dreisen på både Bach, pe-
dalene og registreringen. Og så er det
Jonas Apeland da, yngstemann på 7 år.
Han kan jo alt «Hestetramperen» helt
feilfritt nesten. ●

7              oktober 2005 

Konfirmasjonstid
med Bach-preludier
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F.v: Yngvild Wattum Stuksrud, Helene Hersvik Aarstad og Inger Helene Heitmann Solheim lytter til La-
try som underviser. Bak Amund Dahlen.  FOTO: VERGARD VALDE

felles  5-05.qxp  21.10.05  01:08  Page 7



8  oktober 2005                

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

Kronikk

Omtale

Minneord

ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST)

TROND J. HANSEN (FOTO)

- Når vi graver ute, tenker jeg, «nei, jeg
vil ikke begraves». Når vi jobber ved ov-
nene, tenker jeg, «nei, jeg vil ikke kre-
meres!» forteller den ortodokse kirke-
gårdsarbeideren Jalal Saleem og smiler
blygt. - Men jeg har vel innsett at den
dagen jeg er død, da er jeg død, og de et-
terlevende får bestemme, sier han.

I kjelleretasjen i Møllendal kremato-
rium hører vi kirkeklokkene ovenfra.
De ringer inn til nye bisettelser i Troen
og Håpets kapell. Her nede blander ki-
mingen seg med den jevne duren fra de
to oljefyrte ovnene. Kister med lik bren-
nes kontinuerlig fra syv om morgenen
til utpå ettermiddagen. I nærmere tu-
sen grader blir den døde til aske etter
bortimot halvannen time. 

Askeklumper og beinrester
Jalal Saleem ser på kontrollpanelet på
veggen. Den ene ovnen holder 735 gra-
der, den andre nærmer seg tusen. Han
setter kaffekruset på bordet, tar på seg
arbeidshanskene og åpner den ene ov-
nen. Det spraker og gløder, men kisten
og kroppen er nå brent opp. Det er bare
askeklumper, knokler og beinrester
igjen. Jalal tar tak i den lange jernriven
og skufler alt ned i en beholder under
ovnen. Noen glør spruter ut. Så ringer
han på kollegaen, som er inne på blom-
sterlageret. Neste kiste skal rulles inn i
ovnen, og de må være to som kontrolle-
rer at papirene er i orden. 

- Hvis det er en barnekiste er det en
påkjenning, men ellers er jeg nødt til å
distansere meg, sier Jalal. 

- Vi brenner 1500 lik i året. Jeg ville
ikke kommet til kiste nummer tusen
om jeg skulle involvert meg. Det er en
jobb, sier han. 

Den visne røde rosen fra en som stod
avdøde nær, blir med inn i ovnen.
Flammene fra de rødglødende mur-
steinene tar tak. 

Byfenomen
I 1907 ble det aller første krematoriet
åpnet i Norge. Det var her på Møllen-
dal. Edvard Grieg var den syvende som
ble kremert.

-De som ønsket kremasjon før dette,
ble sendt til Gøteborg. Det kostet 142
kroner, som var mye penger den
gangen, forteller dr. art Terje Østigård.
Han har studert død og kremasjon i
ulike kulturer og skrevet boken «Death
in world religions». Han har flere
ganger vært på Møllendal for å få inn-
sikt i kremasjonsprosessen.

Mens syv av ti blir kremert i Bergen, er
kremasjonsprosenten på landsbasis
bare på 30 prosent. 

-Kremasjon er fremdeles et byfeno-
men. I byene er man vel mer vant til det
enn på landsbygda hvor de aldri har
hatt et krematorium. Jeg tror det hand-
ler mye om tradisjon, sier Østigård og
legger til: - For noen kan det sikkert
virke skremmende med flammene -
det gir jo en del assosiasjoner - i forhold
til å ligge i kista og ikke helt vite hva som
skjer. 

-Har du en uhyggelig følelse med
tanke på å bli brent? 

-Nei, det er revnende likegyldig og et
anliggende for de etterlatte. En Gud
som skaper verden på syv dager, må

klare å skape nytt av aske, mener Terje
Østigård.

Forbudt i kirken
Kirken har opp gjennom tidene vært
mot kremasjon. Fra 300-tallet var det
forbudt med likbrenning; det var en he-
densk skikk, assosiert med de urene og
syndige. Men mot slutten av 1800-tal-
let, under den industrielle revolusjon,
medførte plassmangel og hygieniske
forhold at kremasjon ble godtatt som
kristen praksis. I 1898 kom loven i
Norge som tillot likbrenning, men det
har tatt lang tid før kremasjon som kris-
ten gravskikk er blitt teologisk aksep-
tert. På 50-tallet var det en ny krema-
sjonsdebatt, og Den Romersk Katolske
Kirke opphevet ikke forbudet før i 1963. 

- At forbudet varte så lenge hadde
sammenheng med de antikirkelige lik-
brenningsforeningene som vokste
frem i Europa i forrige århundre, forkla-

Kremasjon eller begravelse?

I dødens 
bakgård
Hvis vi tror på en Gud som skaper nytt, er det likegyldig om vi kre-
meres eller begraves, mener prester vi har snakket med. Likevel: Er
det et enkelt valg mellom å råtne i jorda eller brenne i tusen grader?

Kirkegårdsarbeider Jalal Saleem har åpnet ovenen. Kisten og 
studert død og gravferdsritualer i ulike kulturer. Han har flere 

■ I Gravferdsloven §6 heter det at alle har rett til fri g
■ Fredningstiden for kistegrav er 25 år, 20 år for urne. 
■ Ved kremerering må den som tar ansvaret for gravfe
■ I Bergen er det ikke avgift på kremasjon, men ved bi
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rer sokneprest Alois Brodersen i St. Paul
katolske menighet og tilføyer: 

-Med tanke på oppstandelsen tror jeg
det er likegyldig om man blir kremert el-
ler begravet. Hvis Herren lar vente på seg
med å komme igjen, må han likevel ta seg
bryet med å gjenskape oss. Fra Skriften
vet vi også at det skal skje en forvandling
med oss når vi oppstår. Vi skal oppstå
med et himmelsk legeme, sier Alois. 

-Likevel, tror du det er flere kristne
som velger kistegrav fremfor urnegrav?

-Kremasjon har ikke vært det vanligste
blant kristne. Men med det sekulariserte
samfunnet opplever jeg at mange fore-
trekker kremasjon, som er det mest hygi-
eniske, fremfor å ligge i jorda med «mar-
ker og ormer». 

Forråtnelsen i jorda
På Møllendal går Jalal Saleem inn på ur-
nelageret og finner frem en tom urne.
Imens kverner askeberederen den grove

asken og skjelett-
materialet i ti mi-
nutters tid. Da blir
det til finkornet
sand, som kan
spres der Fylkes-
mannen tillater,
eller begraves på
en av kirkegår-
dene. 

-Jeg tror jeg vil
foretrekke å bli spredt for vinden, sier
Østigård og tar en slurk kaffe. Han er ut-
dannet i arkeologi og vet litt om forråt-
nelsesprosesser i jorda. Det kan ta årtier
eller en uke, avhengig av jordsmonnet. 

-Sandholdig jord med rom for oksygen
er gunstig. Hvis det er tett jord går pro-
sessen saktere. 

Ved leire snakker vi ikke om 25 års lig-
getid, kanskje 40 år, sier han. 

-Blir et lik virkelig spist av mark og
orm og andre kryp?

-Det er sopp og bakterier som nedbry-
ter liket. Det er ikke mark så dypt i jorda,
det er jo en meter jord over kistelokket,
sier Østigård, som også kan opplyse at
eldste funn av knokler her i Norge er
9000 år. ●

Et himmelsk 
legeme
-Med tanke på at et skjelett kan
bevares så lenge, kan det vel ikke
være likegyldig om vi brenner eller
begraver? Vi spør prester i flere
bergensmenigheter.

-Skriften sier at det legemet vi har er
forgjengelig. Ved oppstandelsen får
vi et nytt legeme; et himmelsk, ån-
delig legeme. Vi vet ingen ting om
dette nye legemet, men vi vet at den
oppstandne Kristus gikk gjennom
låste og lukkede dører, så noe er for-
vandlet, sier Rolf Iversen, pastor i
frimenigheten Kristkirken og tilføyer:
- Personlig kan jeg ikke se at den ene
eller andre formen for gravferd har
noe å si for legemets oppstandelse.
Han viser til 1 Kor 15, hvor det står
konkret om dette: «Hvordan står de
døde opp; hva slags legeme har de?»

Ketil Nødtvedt, kapellan i Sælen
menighet, opplever til tider å få
spørsmål fra de pårørende om hva
som er rett. 

-Spørsmålet kommer helst opp når
de pårørende ikke vet hva avdøde
ønsket, forteller han. Selv foretrek-
ker presten å bli senket i jorden, det
som har vært den jødisk-kristne tra-
disjonen. 

-Gud som ga oss kropp i fødsel,
gjør det igjen når vi oppstår: «Se,
jeg gjør alle ting nye», sier Gud i Jo-
hannes Åpenbaring. Likevel, jorden
huset Kristus, sier Nødtvedt. 

For sokneprest Ivar Braut i Birke-
land er også jordbegravelse det mest
naturlige, selv om han ikke har mot-
forestillinger mot kremasjon.

-Når man ser ut i verdensbyene,
ser man at slik må det være. Dessu-
ten, hvis vi tror på en Gud som ska-
per nytt, har det ikke noe å si om vi
kremeres eller begraves. Tenk bare
hvordan folk dør på sjøen, eller får
kroppsdeler spredt ved store ulykker,
sier Braut. ●

en og liket er brent opp og han skal til å skufle askeklumpene ned i beholderen under ovnen. Terje Østigård (under) har
r flere ganger vært på Møllendal for å få innblikk i kremasjonsprosessen. 

l fri grav i den kommunen de er bosatt.
urne. Etter det kan graven festes i inntil 60 år mot avgift. 

gravferden bekrefte at dette ikke var mot avdødes vilje.
ved bisettelse i kapell kommer leieavgift på kr 835 til BKF 

To mann kontrollerer alltid at papirene er
i orden før kisten rulles inn i ovnen.
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Bøneskoret med 61 ko-
rister og dirigent Jens
Holstad, reiste i septem-
ber til Spania for å van-
dre i prinsesse Kristinas
fotspor. -En fantastisk
opplevelse, sier korets
leder Karin Frølich.

AV MONA DRAGESET OG ANNE SISSEL FAUGSTAD

Prinsesse Kristina, datter av kong Hå-
kon Håkonsen, ble i 1257 giftet inn i det
spanske kongehuset. Hennes reise fra
Norge til Spania er beskrevet i sagaene,
og har gitt inspirasjon til mange store
diktere. Hun døde i 1260, etter knappe
fire år i Spania, og sarkofagen står i kir-
ken i den lille byen Covarrubias, tre ti-
mers biltur nord for Madrid. 

Dette giftermålet er blitt et symbol på
det spansk-norske samarbeidet, og den
lille pittoreske spanske byen er blitt
arena for kulturutveksling mellom lan-
dene, og ikke minst mellom Bergen og
Covarrubias. 

Kristina-stiftelsen
For mer enn ett år siden etablerte Bø-
neskoret kontakt med Kristinastiftelsen
ved Gudbrand Fossan. Jo mer vi fikk
høre og lære om stiftelsens arbeid både
i Spania og i Norge, jo mer lystne ble vi
til å gjøre en kulturreise til denne spen-
nende landsdelen i Spania. Målet var
klart, vi ønsket å delta på kulturdagene
i Covarrubias i september.

Vi fikk komponert et eget verk av Jo-
han H. Grimstad fra Sunnmøre, og som
komponisten sier i et brev; «medan eg
arbeidde med dette, vart eg overtydd
om at det var hennar kristen-tru som
heldt jomfru Kristin oppe – både under
ferda, og dei åra ho fekk der nede i Spa-
nia». Verket Laudate Dominum, og an-

dre kjente norske salmer og sanger, ble
øvd inn i løpet av vinteren og våren. 

Første konsert
Programmet var klart da vi landet i Spa-
nia, vi skulle besøke kirker og katedra-
ler, kloster og gamle slott, og selvfølge-
lig holde to konserter. Vi var også
særdeles heldige som fikk Øyvind Fos-
san som vår faste guide og oversetter
under hele oppholdet. Byen Burgos var
hovedsete under oppholdet. Fredag
formiddag ble benyttet til en omvis-
ning i den nydelige katedralen i Burgos,
er en av de eldste katedralene i Spania.
Deler av den stod allerede ferdig da
prinsesse Kristina kom til Spania.

Den første konserten ble holdt i kon-
sertsalen på musikkhøyskolen i Burgos.
Vi vekket nok ganske stor oppsikt da 62
sortkledde vandret gjennom Burgos på

vei til konsertlokalet. Vi var både høy-
tidsstemte og forventningsfulle, men
kanskje våre to solister Elisabeth Ta-
kvam og Bård Arne Roth var mest spent?
De få, men særdeles entusiastiske tilhø-
rerne tok varmt imot oss, og selv om de
ikke forsto innholdet i «Eg veit i Himme-
rik ei borg» eller «Laudate Dominum»,
så varmet mottakelsen vi fikk.

Kultursjefen i Burgos inviterte koret
på middag etter konserten, og det satte
vi stor pris på. 

Santo Domingo
Vi fikk også oppleve Santo Domingo de
Silos. Det var et koselig lite sted med et
kloster hvor det ble holdt gregorianske
messer. Vi fikk omvisning i klostergår-
den og apoteket, ledet av en svært en-
gasjert munk. Etterpå var vi med på
gregoriansk messe i klosteret. En del av

Pilgrimstur 
Siesta i solveggen i  Santo Domingo de Silos før omvisning og gregoriansk messe i klosteret 
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messen gikk ut på at menigheten
snudde seg mot hverandre og ga hver-
andre hånden eller en klem og ønsket
hverandre alt godt. Dette kom litt uven-
tet på oss reserverte nordmenn, men
det gav et svært positivt inntrykk og vi
deltok med stor innlevelse.

Det store målet for reisen var konser-
ten i Covarrubias. Konserten skulle hol-
des i Stiftskirken som var lett å finne, for
utenfor stod en nydelig statue av prin-
sesse Kristina. Vi var ved målet.

Det var svært spent stemning før kon-
serten, nå skulle flere måneders arbeid
gi gjenklang i kirken og her måtte vi få
frem det aller beste! Kirken var ganske
full, publikum var både innbyggere i
byen og turister. Akustikken var fantas-
tisk, og da den siste tonen døde ut etter
Kristinahymnen, var vi både svette,
trøtte og fornøyde. Applausen varmet! 

Sang i hulen
Etter konserten deltok vi på en sere-
moni ved Kristinas sarkofag, der korets
leder la ned blomster. Presten i stiftskir-
ken tok oss deretter med på en omvis-
ning i kirken og muséet, vi følte oss
brakt flere hunderede år tilbake i tid. 

Det var en fin opplevelse og vi følte at
vi kom nærmere denne prinsessen som
reiste hjemmefra så ung og måtte finne
seg til rette i et fremmed land. Vi fikk på
alle måter inntrykk av at hun var blitt
godt mottatt, og at minnet om henne
ennå lever og blir godt ivaretatt. 

Søndagen reiste vi i retning Soria for å
spasere gjennom ravinen ved Rio Lobos
til eremittkirken San Bartolome. Natu-
ren var fengslende med merkelige for-
masjoner i fjellveggene. Innerst i dalen
kom vi til eremittkirken som lå omkran-
set av fjellvegger med huler. I den stør-

ste hulen gikk hele koret inn, og spon-
tant sang vi «Eg veit i himmelrik ein
borg». Bård sang sitt solist-parti med
innlevelse, før hele koret kom med full
styrke på neste vers. Det lød fantastisk,
litt uvirkelig og høytidsstemt inne i hu-
len, og fikk nakkehårene til å reise.

Om kvelden deltok vi på landsbyfesti-
val på Plazaen i Covarrubias hvor vi nok
en gang fremførte Kristina-hymnen.
Det var stort for oss. Etterpå shoppet vi
litt på markedet og deltok videre i
landsbyfesten, hvor vi festet og danset
sammen med lokalbefolkningen.

Koret er svært takknemlig for at Øy-
vind Fossan var med oss under hele
oppholdet. Vi må også understreke at
vår egen korleder Karin Frølich og ar-
rangementkomiteen har gjort dette til
minneverdige dager som kommer til å
sitte lenge i både kropp og sjel. ●

r til Spania

Bøneskoret nyter en av de flotte lunsjene under oppholdet i Spania. 
FOTO LINDA OLSVIK GJERTSEN

Bøneskoret holder konsert i Stiftkirken i Covarrubias. FOTO ØYVIND FOSSAN

Gregoriansk munk med god innsikt i klosterets
liv og historie -  under omvisinga i klosteret i
Santo Domingo de Silos. Under: Velkomen til Spa-
nia - Reiseleiar og tolk Øyvind Fossan under den
aller første lunsjen på veg frå Madrid til Burgos 
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To unge musikere be-
søker Fana kirke
mandag 14. novem-
ber med en uvant og
spennende musikalsk
kombinasjon.

Organist Randi E. Morten-
sen og saksofonist Michael
H. Lund er to unge, danske
musikere som har hatt
suksess med sine utradi-
sjonelle konserter. Orgel og
saksofon er to instrumen-
ter som man sjelden hører i
samspill, men etter hva kri-
tikerne skriver, har de to i
høy grad lykkes med dette,
både med transkripsjoner
av klassiske musikkverk og
ved framføring av nye verk
som er spesielt skrevet for
disse to instrumentene.

Duoen har et stort og va-
riert repertoar. I Fana kirke
vil de vesentlig framføre
nordisk og fransk musikk. 

Musikantisk ynde, livlig-
het og presisjon, humor
og energi er uttrykk som
er brukt om de to musi-
kerne og deres spill, hver
for seg og ikke minst i
samspill. Lys opp en mørk
novemberkveld med livlig
og levende musikk i et
vakkert kirkerom!

Billetter: kr 75,-
ved inngangen

12  oktober 2005                

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

  

Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

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:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

SAX OG ORGEL: Michael H.
Lund og Randi E. Mortensen. 

(PRESSEFOTO)
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Orgel
og saks
i Fana
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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

Kapellan Eirik Mills
Telefon……………..  . . . .55 59 32 53
Epost………  . . . . .eirik.mills@bkf.no
Mobil……………… . . . . .90 18 50 70

Kateketkontor...............55 59 32 63

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

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

Kirketjener Elisabeth R. Andersen
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .95 15 19 68
Epost  . . elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . .55 91 68 37

Sekretær 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

Kirkegårdsarbeidere, Fana
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 58

Kirkegårdsleder Paul Martinussen
Kontortid hver dag  . . . . . 09.00-12.00
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 45

UTVALGENE

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

Undervisningsutvalget
Marit N. Iversen  . . . . . . . . 55 22 74 77

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

Kulturutvalget
Midlertidig kontakt  . . . . . 55 59 32 50

Misjon og økumenikkutvalget
Annbjørg Helland Vik  . . . . 55 22 91 64

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

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl  . . . . . . . . . . 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Jørn Henning Theis . . . . . .55 22 02 77

Diakonatet
Guro S. Andersen  . . . . . . . 55 91 53 44

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

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

Voksenlaget, KFUK-KFUM:
Tove Ask  . . . . . . . . . . . . . 55 22 94 90

Hvem-hva-hvor i Fana menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 32 50 • Faks 55 59 32 59 • Epost: fana.menighet@bkf.no
Kontortid: Man-fre 09.00-13.00 • Gironummer 3411.30.76803

Alltid lave priser www.sparkjop.no
Familievarehuset: Kokstad - Åsane - Strandgaten - Sotra

 

KNUTSEN BENSIN OG SERVICE AS

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10
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Kirke uten tak i Malawi

14  oktober 2005                

Fana Kyrkjekor, det reise-
glade koret, har opplevd
fargerike Toscana…

AV TIRILL SÆVERUD OG MARGARET IVERSEN

Turen startet med en behagelig reise fra
Flesland som endte opp i Milano. Rei-
sen gikk så videre til Firenze, hvor vi
vandret i nattemørke gater og pustet
inn atmosfæren. Første morgen i Italia
kom vi fra croissanter, sort kaffe rett ut i
«Bondens marked» med de deiligste
dufter og spennende keramikk.

Humøret var godt da hele gjengen
dro på guidet tur i vakre Firenze, men vi
fikk etter hvert følge av et seriøst regn-
skyll. Våte til skinnet varmet sanger-
brødre og -søstre seg under hver sin
dyne, akkompagnert av lyn, torden og
temperamentsfull sigøynermusikk fra
torget rett utenfor hotellet.

San Marco
Vår første opptreden fant sted i San
Marco, hvor vi deltok i en katolsk guds-

tjeneste «Mass of artists». Dagen ble avrun-
det med felles middag på hotellet, med le-
dig stemning og lun humor.

Taket på Fana kirke trenger reparasjon,
men hva skal vi si om en kirke i Malawi
som har stått tre år helt uten tak? 

Leste du reportasjen i Fanaposten om
familien Samdals besøk hos sin sønn  Brigt
-  på oppdrag for Fredskorpset i Malawi?
De ble så grepet av den aktive, gjestfrie og

engasjerte menigheten i St. Mary at de har
startet en innsamling for å bidra til å fullfø-
re den halvferdige kirken. Fana sokneråd
kjenner ekteparet Samdal som gjennom
ærlige mennesker, og Brigt Samdal vil sør-
ge for at pengene kommer direkte til nytte
der de trengs. Ta gjerne kontakt med

Magnhild og Leiv Samdal for nærmere
opplysninger! Soknerådet anbefaler med
glede dette prosjektet. Bidrag kan sendes
til «Prosjekt Malawi» på bankonto
3411.27.07702. Merk bidraget med ”Kirke-
tak” hvis det er denne delen av prosjektet
du særlig vil støtte. ●

Blomstre som 
en rosenhage
En adventscollage av
sang, fortellinger, poesi
og bilder.

Fortelleren
Kari Bolette
Lundal har
lang erfaring
fra kirkespill.
Søndag 20 no-

vember kl 19.00 i Fana kirke, vil

hun formidle en kombinasjon

av Messias-profetier, fortelling-

er, salmer og annen poesi som

peker fram mot og rammer inn

juleevangeliet.

Sangeren Mari-
anne Lindtner,
kjent fra byens
operamiljø,
framfører de
sanglige delene
av programmet.
Jarle Rotevatn, kjent klaverso-

list og orkesterpianist, deltar i

den musikalske delen av pro-

grammet og akkompagnerer

Marianne Lindtner.

Billedkunstne-
ren Borghild
Haga Seim led-
sager tekst og
musikk med
billedmateria-
le på skjerm og
bidrar dermed

til at forestillingen blir en spen-

nende collage - en helhetlig

kombinasjon av ulike kunst-

medier. ●

Fana kirke 
Søndag 20. november kl 19

Kor, reiseleder og ivrig guide like før skybrudd i Firenze

Dåpskapellet, domkirken og det skjeve klokketårnet i Pisa imponerer 

Kyrkjekoret påKyrkjekoret på
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15              oktober 2005 

Ferden videre gikk ut av Firenze by
og mot det grønne og frodige land-
skap i Toscana. Vi havnet i to historis-

ke byer. San Gimignano åpen-
barte seg med sine karakteristis-
ke tårn, som i sin tid symboliser-
te rikdom og status for velståen-
de familier. Der fylte vi våre ma-
ger og frydet våre ganer, hvorpå
vi begav oss ut på svingete veier
som førte oss til fjellandsbyen
Volterra. Dette var Etruskernes
by, men er i dag et yndet sted for
turister. Byen tok imot oss med
varme solstråler, pittoreske gater
og kulturelle opplevelser. En god

plass på jord, men vi måtte videre. Vår
nye etappe ble fylt med et historisk
blikk på Italia fremført av Torbjørn
Holt, lovlydig og godkjent haiker.

Nytt hotell, ny by
Pisa - vi gikk og fant et klokketårn, be-
steg det og fikk føle på kroppen hvor
skjevt det var. Det sydet på den hellige
plass av turister, salgsboder, gelati og
klokkeselgere. Så fant vi veien til prin-
sessebyen Lucca, et eldorado for da-
gens prinsesser langt fra Cubus og
Hennes og Mauritz, men frosken fant
vi aldri....Napoleon var en grei bror;
han gav denne byen til sin søster.

Neste dag fri, Prato i slumretempo,
og atter skinner solen.

Kveldens konsert var i San Frances-
co. Med en lykkelig dirigent synger vi
oss inn i publikums hjerter. Og så kom

prinsen, Torleiv Skage - og prinsesse
Tirill og hele koret lyste opp av over-
rasket glede.

Lattermuskel i bevegelse
Reiser du med Fana Kyrkjekor, er du
garantert mange gode historier og økt
kunnskap. Bussens mikrofon ble flit-
tig brukt, det ble formidlet interes-
sante og varierte tema, men også lat-
termuskelen fikk brukt seg.

Fra munkekloster til familien Ma-
chiavelli sin vingård besøker vi Mon-
teriggioni, en intim by med vidt utsyn
over Toscana. Byens liv var preget av
felleskap og den gode samtalen på
fortauskanten.

En god tur fortjener en verdig av-
slutning; Siena - dagen startet med
gudstjeneste og konsert i Domen. Det
kom noen tårer i øyekroken da «I him-
melen» av Grieg toner ut i den over-
veldende katedralen. Sluppet løs i
Middelalderkulissene, fryder vi oss
over parmaskinke i autentisk slakter-
butikk, og vi fylte våre poser med sjal
og slips. Kvelden avrundes i hjertet av
Siena med god bevertning.

Vi er priviligerte som får reise med
en så inkluderende og flott gjeng. Et
godt minne å bevare i hjertet.

Dei to Vetlehønene på yvste stem-
mo takkar for turen! ●

970 78 787

nerer alle ALLE FOTO: DAG VAULA

Gateløp over
Ponte Vecchio

i Firenze

på nye eventyrpå nye eventyr
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Iver Sekkenes Jersin
Ole Bartholomay Vikøren
Iben Grung
Magnus Vatshelle Halvorsen
Nikolai Jakobsen
Kristian Nordås Nilsen
Jacob Tveten Søyland
Lars Skjærpe Midttun
Magnus Skjærpe Midttun
Paal Mjelde Folkestadås
Nikolai Sem-Hiim
Martin Bjørkly
Nikolai Matteus Gjesdahl Aase
Christopher Wilhelm Milde
Fegth
Jonas Hatlestad Nordtveit
Espen Gerdts Økland
Marcus Lernes Andreassen
Thomas Duesund
Emilian Revheim Haugland
Herman Budal Ellingsen
Mats Skrede Tesdal
Maria Rossi Raudeberg
Therese Hella Stople
Ellinor Steen Molland
Hannah Bryner Hatlestad
Thea Berge Haukaas
Malin Lie-Larsen
Maria Øyen
Pernille Jæger Madsgaard
Pernille Marie Handeland
Therese Gurvin Skaaland
Charlotte Pedersen Helgø
Natalie Lernes Andreassen
Marion Lenea Hatlestad Bru

Tonje Skjeldestad – 
Stein Ove Molvik
Trine-Lise B. Knudsen – 
Morten Nytun
Kristine Johnsen – 
Nils-Erik Palm Fauske
Lisbeth Andresen – 
Tore Hjertholm
Margrethe Aarø – Endre Bjånesø
Elin Sletbakk – Kenneth Eriksen
Monica Hovland – Bjarne Kahrs
Kelly Isaura Lehmann – 
Ole-Andre Vognstølen
Irene Nordeide – David Bjørndal
Anne Bente Totland – 
Martin Fjelltveit
Eli Johanne Fischer – 
Øystein Kismul
Anne Charlotte Myhre – 
Kjetil Berntsen

Jannike Sørheim – 
Rune Thorson
Kristine Bjerke – Svein E. Sævold
Karin Hesjedal – 
Robert Tangedal

Terje Køhn Handeland, f. 1922
Bjarte Arnfred Aadland, f. 1941
Helge Dahlberg, f. 1958
Tord Austevoll, f. 2000
Egil Jan Olav Hansen, f.1945
Per Anton Skulstad, f. 1955
Solveig C. Gundersen, f.1922
Ruth Nancy Takle, f. 1927
Johanne M. Sletten, f.1966
Anne Myntevik, f. 1964
Jenny Ådland, f. 1916
Kirsten Toftevåg, f. 1914
Edith Dahle, f. 1930
Jenny Solveig Indrevær, f. 1921

30. oktober – Bots- og bededag
11.00 Fana. Bots- og bede-
dagsgudstjeneste v/ prost Per
Barsnes. Allment skriftemål.
Takkoffer til Kirkens SOS. Søn-
dagsskole.  Kirkekaffe. Luk 18,1-
8; Jes 59,1-4.8-9; Gal 5,16-24

6. november – Allehelgensdag
11.00 Fana. Allehelgensmesse
v/ res.kap. Gunnar Nesse. Fana
kyrkjekor deltar. Nattverd. Tak-
koffer til Fana diakonat. «Eldre-
middag». Søndagsskole.

16.30 Hjellestad skole. Famili-
egudstj. v/ res.kap. Gunnar Nes-
se. Hjellestad søndagsskole del-
tar. Takkoffer til søndagsskolen.

20.00 Fana. Tomasmesse v/
kap. Eirik R. Mills.  Nattverd. Of-
fer til Fana diakonat. Matt 5,1-
12; Jes 49,8-10; Åp 7,9-17

13. november – 26 s e pinse
11.00 Fana. Høymesse v/  kap.
Eirik R. Mills. Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarb. Søn-
dagsskole. Kirkekaffe.

19.00 Fana. Gospelnight v/
ungdomsprest Anne Marthe Ul-
vik og kap. Eirik R. Mills. Nattv.
Offer: Fana KFUK-M. Luk 17,20-
30; Am 4,6-8.12-13; 1 Tess 5,1-5

20. november – Siste søndag i
kirkeåret
11.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/prost Per Barsnes. Takkoffer til
dåpsopplæringen i Fana. Søn-
dagsskole. 

13.00 Fana. G13-gudstj.
v/prost PerBarsnes. Takkoffer til
menighetsarb. Kirkekaffe.
19.00 Fana. Adventscollage. Se
ann. annet sted. Matt 25,31-
46; Jes 65,17-19; Åp 20,11-13

27. november – 1 s i advent
11.00 Fana. Familiegudstje-
neste v/kap. Eirik R. Mills. Dåp.
Takkoffer til menighetens mi-
sjonsprosjekt i Mali.

12.30 Julemesse i menighets-
senteret for Fana KFUK-M.

17.00 Fana kulturpark. Ten-
ning av julgran.

18.00 Fana. Lysmesse v/ res.
kap. Gunnar Nesse. Konfirman-
tene deltar. Takkoffer til barne-
og ungdomsarbeidet. Luk 4,16-
22a; Sal 24; Åp 5,1-5[6-10]

4. desember – 2 s i advent
11.00 Fana. Høymesse v/
prost Per  Barsnes. Dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbei-
det. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

11.00 Blomsterdalen. Høy-
messe v/res.kap. Gunnar Nesse.
Nattverd. Takkoffer.

16.00 Kristborg. Familiesaml. 

18.00 Fana. «Vi synger julen
inn». Fana KFUK-M. Luk 12,35-
40; Joel 3,3-5; Hebr 10,35-39

11. desember – 3 s i advent
11.00 Fana. Høymesse v/  kap.
Eirik R. Mills. Dåp og natt-
verd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. 

17.00 og 19.30. Fana. De store ju-
lekonsertene.  Se musikkalen-
der. Kollekt til inntekt for mu-
sikkarbeidet i menigheten.
Matt 11,11-19; Jes 40,1-8; 2 Pet
1,19-21

Vi tar forbehold om endringer.
Sjekk gudstjenesteliste i avisene
og på www.bkf.no   

Musikk og kultur
i Fana kirke

Lørdag 29. oktober kl 19:
Salmekveld med Fana mållag
Fana mållag markerer i haust
sitt hundreårsjubileum med
fleire tilstellingar. Denne kvel-
den set dei søkelyset på fram-
voksteren av den nynorske sal-
meskatten og på lokale salmeto-
nar. 
Jarle Bondevik fortel om korleis
Nynorsk salmebok vart til, og
Arve Brunvoll om moderne og
omsette salmar i nynorsk språk-
drakt. Johannes Møllerup syng
gamle salmetonar og Ingunn
Skage og Gyri Skre framfører sal-
mar og dikt av vår eigen diktar-
prest, Theodor Hovda. I tillegg
blir det salmesong til tonefølgje
av kantor Jostein Aarvik. 
Kollekt ved utgangen.   

Mandag 14. november kl 19.30:
Orgel og saxofon. Konsert med
internasjonal kvalitet! Se egen
annonse.

Søndag 20. november kl 19:
Adventscollage med sang, bilder
og tekst. Se egen annonse.

Søndag 4. desember kl 18:
«Vi synger julen inn»
Julekonsert ved Fana KFUK-
KFUM. Ten-Sing-korene og for-
håpentligvis også familiekoret
deltar. Det blir en hyggelig sam-
ling i kirken der vi sammen
synger kjente kjære julesanger
og hører en kort andakt. En fin
førjulskveld for både store og
små! Kollekt ved utgangen.

Søndag 11. desember kl 17 og
19.30:
«De store julekonsertene»
To tradisjonsrike og stemnings-
fylte konserter med samme pro-
gram.
Medvirkende: Kirkevoll skole-
kor, Fana musikklag, Fana
mannskor, Fana kammerorkes-
ter og Fana kyrkjekor.
Variert program som spenner
fra tradisjonelle julesanger til
klassiske perler. 
Kollekt ved utgangen.

           gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana
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