
Konfirmasjons-
helger i Fana
Fana menighet kan se tilbake på to konfirmasjonshelger i september, 
med flotte gudstjenester og en en stor høytidsdag for konfirmanter, 
foreldre og tilreisende.  Fana menighet har noen fine konfirmanter vi 
alle kan være stolte av!

Formiddagstreff i Høgseteveien
Andre tirsdag i hver måned kl 11.30 er det formid-
dagstreff i Høgseteveien, med  andakt, sang, opp-
lesning og god bevertning. God Helg kan melde om
humørfylt stemning med tid til både å prate og litt
program. - Her det er plass til flere forteller Lasse
Nøkling, så bare kom og bli med oss.
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Bispe-avskjed
- Dette er en høytidelig

stund, sa jeg til bussjåfø-

ren første gangen jeg ba

om honnørbillett, ler Ole

D. Hagesæther. 3. oktober

fylte han 67 år og snart

går han av. Les avskjeds-

intervjuet på side 6-7 

Vestlig høsttur  
Turen gikk til våre naboer

i Fjell og Sund da  Fana 

diakonat inviterte til den

årlige høstturen. Side 14

Tolker Jim Reeves
Søndag 26. oktober tolker

songevangelisten Edgar

Paulsen sanger av «Gen-

leman  Jim» på Fana 

menighetssenter. Side 14

ELDREDAGEN 
2. NOVEMBER I FANA
Dagen starter med gudstje-
neste i Fana kirke kl. 11.00.
Etter gudstjenesten blir det

samvær i menighetsenteret.

• Servering av middag og
kaffe •  Litt underholdning.

Fana Diakonat ønsker
pensjonister og andre
hjertelig velkommen.
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Jeg bor i en leilighet med dype
vinduskarmer. Vinduskarmene
er så dype at jeg kan sitte i dem
og se ut over dalen, på alle
trærne og bladene som stadig
skifter farger. 

REFLEKSJON AV MONIKA OLSEN 

Noen blader er fremdeles grønne,
andre er brune, men de aller fleste
har nyanser av gult, oransje og
rødt. ”Høsten er et drama- den har
alt! Lyset gjennom løv. Det å være
eller ikke, rett og slett, alt dette
rommes i en høst. «Æ har bestan-
dig elska høsten»- synger Kari
Bremnes.

Jeg setter pris på de ulike årsti-
dene og er glad for at jeg bor i et
land der jeg får oppleve overgang-
ene til nye årstider, særlig over-
gangen fra sommer til høst og fra
vinter til vår, fascinerer meg. Det
fascinerer meg å være vitne til at
naturen visner for så å vekkes til
live igjen om våren. Vissheten om
at akkurat det vil skje, at Guds ska-
perkraft igjen vil vekke liv i nakne
trær, gjør at jeg kan nyte høstens
drama fra de dype vinduskarmene.
Vissheten om at trærne vil få grøn-
ne blader igjen gjør at jeg kan gå tu-
rer på fjellet og oppleve høsten som
en vakker årstid. År etter år gjen-
opplever vi oppstandelsens og ny-
skapelsens under i naturen om-
kring oss. Det kan hjelpe oss til å
forstå noe av dybden i påskedra-
maet. Det gjør at vi kan fatte mot og
ha håp. God høst! ●

AV LIV MARIT KVÅLE EVJEN, 

FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 

I FANA MENIGHET

- Koret er et tilbud som barna ved skolen får,
og de har øving i SFO – tiden. Det er blitt et
veldig populært tilbud som mange vet å gjø-
re seg nytte av. Vi har et godt samarbeid med
skolen og særlig lederen av SFO, Harald Bor-
ge. Han har vært enestående i å legge forhol-
dene til rette, sier hun videre. 

- Jeg har også fått med meg tre supre forel-
dre i styret, noe jeg er veldig glad for. 

Koret er tilknyttet KFUK/KFUM.

Spennende bakgrunn 
Anine har en spennende bakgrunn med
mye forskjellig erfaring. Hun har utdan-
nelse fra Lærerhøyskolen og Norsk Lærer-
akademi, med videreutdanning i sjelesorg.
Hun har arbeidet som leder både i Store-
tveit og Slettebakken ungdomsklubb, og le-
det på samme tid et barnegospelkor på
Nattlandsfjellet. Hun har også vært kursle-
der for Grete Roede, og har sitt eget enkelt-
mannsforetak som heter Kurs og Inspira-
sjon.
I dag holder hun jevnlig samlivskursene
PREP og Godt Samliv og er med på å drive
www.familieskolen.no i Bergen. 

Høsten 2007 startet hun som kurskoordi-

nator for trosopplæringsprosjektet Storm,
Storetveitmodellen – et godt redskap for
trosopplæring. Der arbeider hun fortsatt.

Anine er gift med Thomas og har tre barn
på 5, 8 og 10 år. Vi hadde bodd her i Fana
noen år før jeg startet koret, forteller hun. Jeg
ønsket å skape et tilbud til barna i vårt nær-
miljø.

- Kan du si litt om motivasjonen i forhold
til alt det frivillige arbeidet du gjør?

-Jeg brenner for mennesker, og det å se an-
dre blomstre gir meg så mye energi. Heldig-
vis har vi begge to samme glød for mennes-
ker og sammen kan vi velsigne hverandre i
det arbeidet vi står i. Jeg liker å oppmuntre
barn og unge, og å få frem det beste i dem.
Jeg prøver å formidle til barna at de er helt
unike og spesielle. 

Bestandig
elska høsten!

God Helg nr 5, 2008 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: fana.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Gyri Skre, tlf. 55 91 51 53 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående 
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317. 
E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 10. nov.
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 25. nov.
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Menighetsbladene i Fana

Fantastisk å se

«Fantastisk å se når barna
stråler» Uttalelsen kommer
fra Anine Mildestvedt, som
er leder av Jordbærhagen
barnegospel på Skeie
skole. Denne høsten er det
tre år siden koret ble
startet.

Anine 

Mildestvedt,

leder av 

Jordbær-

hagen 

barne-

gospel.

T.h. Fra en konsert tidligere i høst. Under: Sofie Nielsen i 1.klasse er en fantastisk jente som

skaper liv og røre rundt seg med sin vinnende sjarme.

Monika
Olsen er
nyansatt
kapellan 
i Fana 
menighet 
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Mestringsfølelse
-Tanken er å ha et kor der barna får mes-
tringsfølelse av å synge og danse og å leke med
andre barn. Jordbærhagen skal være en oase
der de skal få sjelefred den tiden de er der. Og
selvsagt, det viktigste for meg er å vise hvor-
dan Jesus kan bli levende i alle menneskers liv
når vi slipper Jesus inn i hjertet vårt. Vi har et
bibelvers i koret som vi er så glad i, der Jesus
sier: «La de små barn komme til meg…»

Når barna vokser til og blir eldre er målet at
de får mer ansvar og kan være med som hjel-
peledere i koret. På sikt er håpet et eget leder-

kurs for de eldste slik at vi hele tiden er
selvrekrutterende på ledere gjennom
årene som går. I år er vi så heldige å ha to
hjelpeledere som begge heter Karoline
og går i 7.  klasse.

Mer info om koret finner du på  
jordbaerhagen.blogspot.com

Menigheten ønsker lykke til videre
med det utrolig viktige arbeidet Anine
gjør med å gi barna i Jordbærhagen en
god opplevelse i hverdagen, og viktige
verdier som de får med seg videre i livet.

senår barna stråler

Her er hjelpelederne Karoline Vik til venstre og Karoline Moe til høyre, sammen med noen av

barna i koret fra 1. og 2.klasse. Det er 30 barn i denne gruppen.

Snart tid for jule-
messser!
Lørdag 22. november: Ytrebygda Kyr-
kjelag sin tradisjonelle julemesse, til inn-
tekt for Nærkirken i Blomsterdalen. Mes-
sen går av stabelen  kl. 13.00. Årets mes-
se åpnes av Hilde Onarheim, sentral poli-
tiker fra bystyret og fra Fana.

Julemessen foregår i bedehuset Karmel i
Blomsterdalen. Nærkirken blir, om alt
går etter planen, realisert i løpet av en
treårsperiode. Bidragene som kommer
inn gjennom julemessen, er med på å ut-
ruste nærkirken til et tjenlig og godt sted
for Fana menighet i Ytrebygda. 

Vi håper flest mulig har anledning til å
støtte prosjektet ved å kjøpe husflidsvarer
og delta i lotteriet til inntekt for saken!
Velkommen!

Søndag 30. november: Fana KFUK/
KFUMs julemesse i Fana menighetshus
kl. 1230 - 1600.

• Salg av hjemmelagde ting • Åresalg
• Hovedlotteri • Tombola

Sang ved Kirkevoll skoles aspirantkor og 
Jordbærhagen barnegospel. Kafeteria
Tilrettelagt for rullestolbrukere.
Inntektene går til barne- og ungdomsar-
beidet i Fana menighet.
Arr.: Hovedstyret i Fana KFUK-KFUM
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Synnøve Weld Haakonseth (28)
heter vår nye kateketvikar i Fana.
Hun skal vikariere i stillingen
frem til april i 2009 mens Hans
Petter Dahl er kateket i Olsvik
menighet.

TEKST OG FOTO. GEIR MØLLER

Den nye kateketvikaren kommer fra Haugesund
og har studert kristendom og religions-vitenskap.
Hun har også vært et år i Kina som volontør for
misjonsorganisasjonen Arepagos. 

– Jeg liker å synge og er med i domkantoriet for-
teller hun. Men i tillegg til å synge Bachkantater er
hun også glad i både jazz og folketoner. 

- Dessuten er jeg veldig glad i friluftsliv, så det var
vel egentlig ikke uten grunn at jeg valgte friluftslin-
je på folkehøgskolen i Alta forteller hun.

- Hvordan blir det å begynne i Fana da?
- Det blir veldig spennende og utfordrende- ikke

minst å møte konfirmanter. Jeg gleder meg til å
komme i gang, sier Synnøve som synes det er et
stort ansvar å ta imot 250 konfimanter. Heldigvis
skal hun samarbeide med de andre prestene om
det store konfirmantkullet.

- Jeg er ikke alene,men vi er en stor stab som er
sammen om det., sier hun. Hun håper konfirman-
tene får et positivt bilde av kirken. 

- Det betyr mye hvordan de opplever kofirmant-
tiden, sier Synnøve Weld Haakonseth, nyansatt
kateketvikar i Fana. ●
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AV RUNE KROKEN

I løpet av 1970-tallet, under prester
som Olaf Alsåker, Olav Fjose og Tor
Nilsen, vokste dette til et stort barne-
og ungdomsarbeid, og i 1982 ble det
tatt en beslutning om å danne en ho-
vedforening med formål å lønne en
ungdomsprest/ungdomssekretær,
som med basis i staben i menigheten
særlig skulle arbeide med ledertre-
ning og oppfølging av enkeltenheter i
foreningen. Takket være et langsiktig
og konstruktivt samarbeid med sok-
nerådet har vi nå i 25 år hatt ung-
domssekretærer i Fana KFUK-
KFUM, Stein Rune Ottesen, så Jørn-
Henning Theis, Svante Havåg (i 2 pe-
rioder), Mari Kristoffersen, Anne-
Marthe Ulvik, og nå fra august 2008
Maren Flotve Tischendorf. Det krist-
ne barne- og ungdomsarbeidet i

Fana Menighet har i dette tidsrom
bestått som et aktivt og åpent tilbud,
og mange ungdommer har blitt fos-
tret gjennom dette arbeid til aktiv tje-
neste i den norske kirke. Vår forening
som 8. november feirer sin 25 års ju-
bileumsfest organiserer ungdoms-
klubb, ten-sing kor og speiderarbeid.
Dette året satser vi på en ny arbeids-
gren - LUDUS - en kristen ungdoms-
klubb med lekpreget idrett og fri-
luftsliv som hovedaktivitet. Fana
KFUK-KFUM hovedforening øn-
sker at alle barn og unge skal ha et
kristent fritidstilbud i sitt nærområ-
de, og vi ønsker å bygge ut vårt arbeid
i årene som kommer. Fra 2008 har vi
også hatt vår egen Åpne Barnehage i
Ungdomslokalet i Fana Menighets-
senter. Det er et sted for små barn og
deres omsorgspersoner - åpent  tre
dager pr uke. ●

Vår
nye                  

kateketvikar

Fana KFUK-KFUM
hovedforening 25 år
I Fana menighet var det fra slutten av 60-årene barne- og
ungdomsenheter tilsluttet Ungdomsforbundet KFUK-KFUM.

Fana KFUK/KFUM trenger nye speiderledere!
Vi har startet opp en stifinnergruppe for jenter og gutter 8 - 11 år her i Fana. Vi
har møter om torsdagen kl.18.00 - 19.30. Har du interesse for friluftsliv og gjer-
ne litt erfaring fra speideren, ønskes du velkommen til en prat med oss. Vi
trenger særlig kvinnelige ledere. Hvis dette er interessant for deg kan du kon-
takte frivillighetskoordinator i Fana menighet,  Liv Marit Kvåle Evjen, telefon 55
59 32 54, mobil. 920 91 187. E-post: liev@bkf.no ●

KM-kalender
• 1-2 november: Kurs for ledere, Fana menighetshus. 
• 8.november: 25-års jubileum, Fana menighetshus
• 16.november: Gospelnight
• 11.november kl 19.00: Ledersamling i Fana menighetshus.
• 1.søndag i advent (30.november): Julemesse

Høsten i Fana KM 
Høsten er i full gang i Tilflukten, YTS, Blessing, Speideren, Åpen barnehage, El-
vis-klubben og Voksenlaget. Snart kommer nye konfirmanter, og det er stor
stas.  Og det er stas at Fana KM er 25 år. Det er alltid gøy med feiring, og jeg hå-
per mange finner veien 8.november for å feire egen, og andres innsats.  Det er
heller ikke lenge til jul, marsipanen er jo allerede i butikkene. I år, som tidligere
år, blir det julemesse. Håper å se mange av dere der.  Ønsker dere Guds fred, og
god høst! Spørsmål? Kontakt maren.flotve.tischendorf@bkf.no - 55 59 32 60 ●
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Norge er et av de rikeste land i
verden på materielle goder. Men
hvordan tar vi vare på de åndelige
verdier? 

AV ARKITEKT HELGE HJERTHOLM

De fleste er døpt og lar sine barn døpe. Da
kan de med rette kalle seg kristne (i motset-
ning til andre troende). Mange vil ta vare
på vår kristne kulturarv – i vårt menneske-
syn, i litteratur, musikk, billedkunst, arki-
tektur m.m. Dette forutsetter at de kristne
verdier holdes levende og leveres videre fra
slekt til slekt. 

Nå er den kristne forkynnelse tatt bort
fra skolen og erstattet med en innføring i
religionene. Denne kunnskap er verdifull
for forståelse og sameksistens mellom for-
skjellig troende mennesker, men teoretisk
viten skaper ingen tro. Kun når kunnska-

pen formidles i en trossammenheng ska-
pes det tro. Budskapet er ikke noe vi har i
oss selv. Det er Guds gave som vi må ta imot
for å kunne bringe det videre. 

«Hvorledes skal de kunne tro på en de ikke
har hørt om? Og hvorledes skal de kunne
høre uten at noen forkynner? Og hvorledes
skal noen kunne forkynne uten først å bli ut-
sendt?» (Rom.10:14-15).

Mange foreldre vil gjerne at deres barn
skal få en kristen barneoppdragelse, men
de mangler ordene, begrepene, innholdet –
kanskje fordi de selv ikke har fått det over-
levert. Her har kirken – alle de som har
mottatt «det glade budskap» – et ansvar for
å bringe det videre. 

I denne sammenheng kan kirkebyggene

være tjenlige redskap. Barne- og ungdoms-
arbeid, et godt oppvekstmiljø med verdi-
normer, konfirmantarbeid, foreldrear-
beid, studiegrupper for voksne, kulturar-
rangementer, eldresamvær og forskjellige
former for gudstjenester er situasjoner
hvor Guds ord kan bringes videre. 

Kirken må i større grad overta den for-
kynnende trosopplæring som skolen tidli-
gere hadde. Til det trengs det personell og
egnede lokaliteter med gode moderne hjel-
pemidler til trosformidlingen. 

På Bønes har befolkningen, med inn-
samling og dugnadsinnsats, selv klart å
bygge en kirke. Alle hverdagsaktiviteter har
måttet foregå i kirkerommet. Selv om dette
ikke har vært tilfredsstillende, har likevel
det at man har fått et sted å være, skapt så
mange aktiviteter at kapasiteten er sprengt.
Det er derfor gledelig og på høy tid at man
nå kan gå i gang med 2. byggetrinn, som
skal gi plass for alle hverdagsaktiviteter. ●

Kultur-

• Søreide torsdag 23. okt kl. 20:
Hauge/Tveit-program v/Reidun
Horvei, Einar Mjølsnes og Geir
Botnen. Bill. Kr. 100/50 v/inng.

• Skjold, fredag 24. okt. og 
• Slettebakken, søndag 26. okt:
Prest Olaf Hillestads «Rytme-
gudstjenster» i «Kjellerkirken»
trakk ungdom fra hele Bergen
på 60-tallet, og det er tydelige
forbindelseslinjer mellom dis-
se og tensing-bevegelsen.
Denne helgen vil Skjold og
Slettebakken menigheter sette
fokus på fenomenet «Rytme-
gudstjeneste» og Olaf Hille-
stad. II Skjold inviterer kulturut-
valget til møte fredag kl. 19.

Johan Arnt Venaas forteller om
Olaf Hillestad. Salmer fra ryt-
megudstjenestene blir presen-
tert, og fenomenet satt under
debatt.  
I Slettebakken kirke søndag kl.
19.30 skal det være «Rytme-
gudstjeneste» á la 1965.
I bandet spiller bl. a. Per Erik-
sen, Dag Utle, Eivind Hetlevik
og Olav Baarøy, slik de gjorde
det på 60-tallet. Prest: Bjørn
Nygaard, også han ivrig delta-
ker i 1965. 

• Storetveit kirke 25.okt. kl. 21.
Konsert m. Anne Grethe Preus.  

• Fana kirke, 26. okt. kl 11. Av-
skjedsgudstjeneste for og med
biskop Ole D. Hagesæther.

• Fana menighetssenter, søn-
dag 26. okt. kl 19: Jim Reeves-
konsert med songevangelist
Edgar Paulsen.

• Skjold kirke, søndag 2. nov. 
kl 11. Gudstjeneste med «Alle-
helgensmesse» av Egil Hov-
land og Olaf Hillestad. Medvir-
kende: Cantus, Guro Rotevatn
Buder (orgel) og seks messing-
blåsere. Dir.: Anne Randine
Øverby.

• BBønes kirke, søndag 2. nov.
kl.18: Innvielseskonsert for 
nytt flygel.

• Birkeland kirke, søndag
2.nov. kl.19. Konsert med 
Birkeland kantori og Fana 
kammerorkester.

• Bønes kirke, tirsdag 4. nov.
kl.19.30. «Aktuelle bøker om 
tvil og tro» . Temakveld v/ Asle
Dingstad.

• Slettebakken, lørdag 8. nov.
kl 1130-1200: Menighetens dag
i i menighetssalen og kirken.

• Fana kirke, søndag 9.nov. 
kl 19. Konsert med Øyvind 
Vedvik (fløyte), Gjermund 
Mildestveit (orgel) og elever 
fra Musikkgymnaset .

• Storetveit kirke, søndag
9.nov. kl 19.30. Konsert med
Loddefjord Sangforening
m/flere. 

• Birkeland kirke, onsdag
12.november kl.19.00. Salme-
kveld, med pres. av salmer fra
den nye samleboken.

• Slettebakken kirke søndag 
23 nov. kl 11.00 og 19.30:
Motettkoret 20 år. Sang under
formiddagens gudstjeneste og
jubileumskonsert om kvelden.
Gjenhør med noen av korets
«glansnumre» og korsangere
fra disse årene vil sammen
danne «jubileumskor» eller
delta som solister. 

Feil forfatter
Side 5-andakten i forrige utgave 
(nr 4.2008) var skrevet av Birkeland-
kapellan Eiel Holten (bildet), og ikke 
av menighetens sogneprest, Ivar 
Braut. Vi beklager feilen.

Leserbrev:                 Trosopplæring i kirken 
«Mennesket lever ikke bare av brød,

men av hvert ord som går ut av Guds
munn» (Matt.4:4). 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Jeg trives med lederskap, sier Hagesæther,
14 år etter at han overtok bispekåpen fra Per
Lønning. 
– Men jeg lengter tilbake til den fortrolige
samtalen. 

Rop på tydelighet
Hjertet henger fortsatt fast i bispetjenesten,
og han innrømmer at det er vemodig å gå av.

– Jeg er blitt veldig glad i menighetene her
vest. Samtidig har jeg også hatt ansvaret for
Sjømannskirken, som er en kirke med lave
terskler, gjestfrihet og et inkluderende guds-
tjenesteliv. Det har gjort noe med meg som
biskop å få oppleve denne romslige kirkevir-
keligheten ute. 

Hjemme merker han et rop på større tyde-
lighet fra biskopen.

– Slik må det også være, sier han ettertenk-
somt. – Men livet er ikke alltid svart og hvitt.
Selv trives jeg aller best i det uferdige og hjel-
peløse. Der kjenner jeg at jeg har mest å gi.

Toleranse
Kirkemøtets vedtak om homofile i vigslede
stillinger ble til nettopp gjennom et slikt rop
etter tydelighet. 

– Mange her vest har kjent en uro over ved-
taket. Jeg kjenner meg i slekt med denne uro-
en selv, men jeg har et prosjekt om å holde
denne kirken sammen, sier han, og holder
opp to åpne hender. – Det må ikke være slik
at toleranse bare tåler det som er nytt. I disse
dager må vi ta særlig vare på dem som kjen-
ner seg forpliktet av kirkens tradisjonelle
syn.

Savner langsomheten
Til tider synes han at bispekåpen har vært
tung å bære. Derfor blir det også godt å legge
den av seg sammen med ansvaret som frem-
skutt leder og symbolfigur. 

– Hva skal du bruke pensjonisttilværelsen
til?

Han ser ut vinduet fra kontoret i Strandga-
ten, hviler hodet i hendene. Det blir stille en
stund før han svarer.

– Mitt første prosjekt er å gjenerobre lang-
somheten. Så vil jeg åpne meg for oppgaver
som kommer. 

I fjor flyttet ekteparet Hagesæther til Knar-
vik, og den avtroppende biskopen har allere-
de fått flere henvendelser fra menigheten der. 

– Jeg skal være med og få opp en kirke i
Knarvik. Men mest av alt ønsker jeg å gå inn i
sjelesorgarbeid.

Tro og håp
Hagesæther har undervist i sjelesorg i syv år
på Menighetsfakultetet, og har vært lærer for
flere av prestene i Fana.

– Mitt arbeidsfelt har alltid vært i skjæ-
ringsfeltet mellom sjelesorg og psykiatri. Det
går på det sårbare livet vårt. Der er tvilen og
angsten tvillinger, og det kan være uklart hva
som er åndelig og hva som hører til psyken. 

– Kan man si at tro er en sinnstilstand?
– Nei. En sinnstilstand handler om følel-

seslivet vårt. Troen ligger ikke der, men er
mer en grunnholdning, en overordnet måte
å ramme inn hele livet på.

– Er troen en måte å møte livet på?
– Det vil jeg si. Og når troen har håpet som

parkamerat, da står man godt rustet.

Skaperverket lider
Slike parkamerater står sentralt i biskopens
engasjement for en bedre klode. På bispe-
dømmekontoret har han for tiden to medar-
beidere som arbeider med miljøvern og rett-
ferdig handel. 

– Vi er nødt til å stille opp for skaperverket.
Naturen ble gitt oss i gave for at vi skulle for-
valte og utvikle den, ikke forsøple og utnytte.
Det er et ran når vår generasjon stjeler res-
surser som hører fremtidige generasjoner til.

Global fordeling og fattigdomsproblema-
tikk henger nøye sammen med dette. 

– Konflikten mellom nord og sør på klo-
den er noe vi er nødt til å ta konsekvensen av.
De i sør vil ikke lenger finne seg i å være søp-
pelplass for oss som lever her i nord. Da ten-
ker jeg både på luftbåren forurensing – og
menneskebrakte avfallsdeponier. 

Kirkens nødstopp
Biskopen advarer mot et scenario der de fat-
tige i sør starter en folkevandring mot nord.

– Da får vi helt andre spørsmål å forholde
oss til enn det den nåværende asylpolitikken
må ta stilling til.

– Kirken blir noen ganger brukt som til-

fluktssted for asylsøkere. Hva tenker du om
en slik bruk av Guds hus?

– Jeg opplever det som en frukt av sann
kristen nestekjærlighet, sier han.

– Men erfaringen har vist at det ikke er
noen god løsning når oppholdet blir langva-
rig. Kirkeasyl fungerer best i kritiske tilfeller,
der det kan være et nødstopp inntil flykt-
ningene har funnet ut av sin egen situasjon. 

Glad i Fana
Birkeland menighetshus ble brukt i et slikt
formål for rundt ti år siden. Det overrasker
ikke biskopen.

– Fana er et av de områdene som jeg har
lært å bli glad i. Det utføres veldig mye godt
menighetsarbeid i bydelen, fortsetter han, og
nevner Skjold, med den åpne folkekirkepro-
filen, Sædalen, der kirken er helt i forkant i
det samfunnet skal sette seg, Søreide, med et
mylder av aktiviteter knyttet opp mot kirke-
huset og menighetssalen, Slettebakken og
Storetveit, som har en helt spesiell lederut-
vikling på ungdomssiden, og Bønes, nærmil-
jøet som bygget sitt eget kirkehus. – Så er det
Fana, alles mor, med en kulturåpen kombi-
nasjon av modernitet og tradisjon. 

– Slik er det
Hagesæther kommer tilbake til Birkeland
menighet, og nevner både Det gule huset og
måten gudstjenestene og det diakonale ar-
beidet bygger opp under familien på.

– Det har gjort inntrykk på meg å se hvor-
dan de klarer å holde en så gjennomarbeidet
profil når det er så utrolig mange mennesker
å ta vare på, sier han.

Selv tråkket biskopen sine første barnesko i
nabobydelen vår Arna, men vokste opp
mellom fjellene på Rjukan. Størstedelen av
sitt voksne liv har han levd på Østlandet. Så
ble han kalt tilbake til Bergen – som biskop.

– Jeg hadde allerede sagt nei til andre – men
da Bergen kom opp, sa jeg ja. 

– Hva er det med denne byen?
Han smiler.
– For mitt vedkommende sitter Bergen i ge-

nene mine. Jeg kjenner meg i slekt med vest-
lendingen. Hvor jeg enn er, så sier jeg at Ber-
gen er Byen foran andre steder.  Slik er det. ●

Om avskjedsgudstjenesten: Se side 5

Ole D. Hagesæther takker av etter 14 år som Bjørgvin-biskop

– Imponert over Fana
– Det er et diakonalt innsteg i Fana prosti som jeg gjerne skulle sett andre steder også, sier biskop Ole
Danbolt Hagesæther (67), som nå ser frem til en pensjonisttilværelse der han gjenerobrer langsomheten.
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Har oppmerksomheten rundt
barn i kirken gjort noe med
biskopen selv? 
– Er det noe jeg ønsker skal bli
igjen etter meg, er det at
Bjørgvin bispedømme har
barn i sentrum både i gudstje-
nesten, undervisningen og
menighetsarbeidet. Ingenting
rører meg mer enn når folk
presenterer meg som barne-
biskopen. 

Har Norge en statskirke i en
eller annen form om ti år? 
– Om ti år har vi et helt nytt for-
hold til Staten. Vi kommer til å
utnevne våre egne ledere, og
fremstå ennå tydeligere som

et fritt trossamfunn. Men jeg
håper at kirken fortsatt skal
være en viktig samfunnsaktør,
og at vi skal ha rom for folk
med en uferdig tro. 

Hva er biskopens mening om
innføringen av RLE-faget i
skolen? 
– Jeg synes at livssynsformid-
lingen blir for bleik, uten tyde-
lige veimerker når barna skal
finne retning for livet sitt. Der-
for er jeg utrolig glad for at vi
får opp en egen trosopplæring
i kirken nå, med støtte fra
Stortinget. Prosessen er
allerede i gang – og vil være
fullt utbygget om fem år. ●

«Til barnebiskopen»

MÅLSETTING: – Dette er en formule-

ring av min personlige visjon, sier

biskop Hagesæther om den vakre

veggtavlen som henger sentralt på

kontoret hans i Strandgaten 198. 

– Jeg har gitt den videre som en mål-

setting for hele bispedømmet. 

Ole D. Hagesæther:

1965: Cand. theol. ved
Menighetsfakultetet 

1966: Praktisk teologisk
seminar 

1967: Ordinert som
prest

1967: Vikarprest i
Bjørgvin

1969: Kallskapellan i
Sunndal 

1972: Sykehusprest ved
Diakonissehusets syke-
hus (Oslo)

1974: Fakultetslektor i
praktisk teologi ved Me-
nighetsfakultetet

1980: Sokneprest i Hol-
men (Asker kommune)

1989: Sokneprest i
Nordstrand og prost i
Søndre Aker prosti

1994: Biskop i Bjørgvin 

Menighetene i Fana fikk anledning til å sende inn
spørsmål til biskopen i forkant av vårt intervju.
Birkeland menighet tok i mot utfordringen:

DEN VESLE TRUA: – Bar-

netroen er en forankring

som holder hele livet sam-

men, sier biskop Hagesæt-

her. – Den har en grunnleg-

gende tillit, samtidig som

den åpner seg for noen

som er større enn oss. 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Braaten er en søkende sjel, og regnet seg
mange år som buddhist. Opplevelsen i Peru
gjorde at han endret kurs, og han er nå prest
i Den norske kirke.

Kristen meditasjon
Menighetsbladet møtte Øystein Braaten

etter et gripende foredrag han holdt i Sørei-
de kirke nylig, og traff en svært åpenhjertig
prest som virket adskillig yngre enn sine 52
år.

– Buddhismen har gitt meg mye livsvis-
dom og inspirasjon, forteller han.  – Spesielt
læren om å være nærværende som mennes-
ke. Meditasjonen ble en praktisk måte til å
disiplinere meg og leve ut min åndelige
lengsel på. 

– Mediterer du fortsatt?
– Jeg sluttet med det i en periode etter at

jeg ble en kristen, men er nå begynt med
kristen meditasjon.

Taler i stillheten
En buddhist mediterer for å nå opplysning
eller nirvana. Kristen meditasjon har ikke
noe slikt mål.

– Jeg åpner meg for den Gud som taler i
stillheten, sier Braaten poetisk. – Meditasjo-
nen blir da mer som en bønn, en måte å få
kontakt med Gud på.

– Er det noen likheter mellom budd-
hisme og kristendom?

– Begge religionene er opptatt av lidelsens
problem. Livet er lidelse så lenge du er bun-
det til det gjennom begjær, sier Buddha, og
lærer folk å meditere for å endre sinnelag.
Den hellige åttefoldige veien endrer fokus,
og er en måte å gå ut av livet på gjennom me-
ditasjon. Den kristne tilnærmingen handler
om at Jesus lar seg selv korsfeste på våre veg-
ne, og slik tar verdens lidelse på seg. 

Nærvær
Den Jesus som Braaten er blitt kjent med, ta-
ler mot materialismen, og ber oss elske Gud

og nesten først. «Dere skal ikke samle skatter
på jorden» sier han i Bergprekenen
(Matt.6:19). 

– Var Jesus inspirert av buddhismen?
– Jeg tror ikke det. Midtøsten var et knute-

punkt på den tiden som nå, og retninger
innenfor gnostisismen var nok påvirket av
buddhismen. Men jeg tror at Jesus var genu-
in. Han var først og fremst påvirket av sin jø-
diske samtid, og presenterer seg som Messi-
as i jødisk tradisjon. 

Et mål innenfor buddhismen er å være
nærværende i øyeblikket, noe som Braaten
ser på som en viktig fellesnevner mellom de
to religionene.

– Jesus snakker om noe av det samme i
Bergprekenen, sier han. – Det mest nærvæ-
rende mennesket jeg kan tenke meg, er Jesus. 

Dagen musikken døde
Øystein Braaten opplevde et slikt nærvær
4000 meter over havet, mens han var på
jakt etter et mystisk bortgjemt kloster

Jaktet på bortgjemt tempel:

Møtte
Jesus

ÅNDELIG REISE: – En reiseskildring i troens landskap, sier Øystein Braaten om sin bok «Den

blå månes dal» (Verbum forlag), som handler om forfatterens vei fra søkende ungdom og over-

bevist buddhist på 70-tallet til prest i Stranda menighet på Sunnmøre i dag. Boken kan bestilles

direkte fra forfatteren. Bakgrunn: Maleri av Bjørg Bondevik i Søreide kirke.

– Jeg har noen ganger tenkt over om dette virkelig har
hendt meg, sier Øystein Braaten (52), som hadde en 
sterk religiøs opplevelse i Peru for 27 år siden – 4000
meter over havet. 
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i Peru som han hadde lest om i boken «Se-
cret of the Andes» av den amerikanske for-
fatteren og mystikeren George Hunt Willi-
amson (1926-86). 

– Boken fortalte om et hemmelig kloster
med røtter tilbake til det sunkne landet At-
lantis, sier han.  Klosteret skulle befinne seg i
«Den blå månes dal», like nord for Titicaca-
sjøen i Peru. Boka sluttet med en oppfor-
dring til å selge alle eiendeler og reise ut på
leting etter klosteret med Gud som veiviser.
Braaten bestemte seg for å finne klosteret, og
fikk barndomsvennen Lasse med på ferden. 

Reisen begynte noen dager etter at John Len-
non ble drept  i New York 8. desember 1980. 

Innhyllet i lys
Etter å ha reist i en månedes tid, forelsket
Lasse seg i en jente han traff i Lima, forteller
Braaten. – Han ville dyrke kjærligheten, så
jeg fortsatte reisen alene. 

Letingen etter klosteret brakte ham stadig
høyere opp i Andesfjellene. En morgen satte
han seg som vanlig ned for å meditere etter
en lett frokost. Omgitt av snødekte topper
viste dette seg vanskelig å få til. Så skjedde
noe underlig.

– Jeg ble på en måte innhyllet i et lys, og
ble fylt av et gudsnærvær, forteller han.

– Alt ble sterkere rundt meg. Natu-
rens farger strålte i en lovprisning av
Skaperen. Aldri før eller siden har jeg
opplevd noe lignende. Så følte jeg at Je-
sus snakket til meg.

«Følg meg»
Øystein Braaten vet ikke om stemmen

kom innenfra eller utenfra, men budskapet
var klart og tydelig.

– «Jeg er veien, sannheten og livet.
Følg meg», sa stemmen. 

– Ble du redd?
– Nei, det var en god opplevelse. Noen

ganger har jeg tenkt over om dette virkelig
har hendt meg. Jeg ble på en måte samtidig
med disiplene. Det jeg hadde lest i bibelen
ble sterkt og nærværende som en virkelig-
het.

– Opplevelsen forandret deg?
– Den forandret kursen, sier han etter-

tenksomt. 
– Det føltes ikke lenger viktig å finne det

bortgjemte klosteret. ●

ALLTID UNG: Bob Dylan skrev denne til sin sønn

i 1972, sa Øystein Braaten til rundt 30 fremmøtte

i Søreide kirke, før han åpnet foredraget med sin

egen gjendikting av sangen «Forever Young». 

– Den handler om å følge sine drømmer.

MØTTE MARSBOERNE: Det hemmelige

klosteret i Andesfjellene er beskrevet i bo-

ken «Secret of the Andes» av George Hunt

Williamson (1926-86), en amerikansk for-

fatter og mystiker som kanskje er mest

kjent for bøker om påståtte møter med in-

telligente vesener fra våre naboplaneter.

Livet er lidelse så lenge du er bundet til det gjennom begjær, sier Buddha, og lærer folk å meditere for å endre

sinnelag. Den hellige åttefoldige veien endrer fokus, og er en måte å gå ut av livet på gjennom meditasjon. Den

kristne tilnærmingen handler om at Jesus lar seg selv korsfeste på våre vegne, og slik tar verdens lidelse på seg. 
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Da Søreide kirke ble innviet i 1973, sa en el-
dre dame til ham at hun følte kirkerommet
som en storstue. 

– Da ble jeg glad, sier Hjertholm.  – Mitt
ønske er å bygge varme og imøtekommende
kirker. Kirken skal være vårt åndelige hjem. 

Sentralkirke
Hjertholm fikk stor oppmerksomhet da han
vant førstepremie i Internasjonal kirkeide-
konkurranse i 1961. «En åndfull og kunstne-
risk rik løsning av oppgaven, helt frigjort fra
den konvensjonelle oppfattelse av kirkebyg-
ningens form» skrev dommerne. 

– Det var stort. Vinnerutkastet mitt har
lagt til grunn for alle kirkene jeg har tegnet
senere. Tanken min var å skape en sentralkir-
ke, der man sitter samlet omkring Kristus
ved ordet, dåpen og nattverden. 

Kirkene hans er runde, et brudd med den
tradisjonelle skipformen.

– Skipkirken har sin opprinnelse fra basili-
kaene, de keiserlige søylehallene fra Roma,
forteller han.

Lysets herre
Da romerriket ble kristnet av keiseren Kon-
stantin den store (272-337 e.kr.), tok man i
bruk de skipformede keiserhallene som ka-
tedraler. Denne bygningsformen har holdt
seg like inn i vår tid.

– Skipformen hadde en rangordning, der
de rike sitter foran og de fattige bak. Det er
uforenlig med evangeliet, der alle er likever-
dige for Gud. 

Hjertholms løsning er kirkebygninger
som understreker fellesskapet ved at menig-
heten sitter i en ring rundt alterbordet – der
ordet formidles. Samhørigheten understre-
kes ytterligere ved spennende bruk av over-
lys som nærmest strømmer ovenfra inn i kir-
kerommet.

– Jeg bruker lyset som symbol. Det er lysets
herre som møter oss i kirken. 

Operahuset i Sydney
Inspirasjonen til kirkene finner han først og
fremst i naturen.

– Som ung så jeg bilder av bygningene til
Frank Lloyd Wright, blant annet Guggen-
heim-museet. Det gjorde inntrykk. Hans ar-
kitektur er inspirert av naturen, det har også
vært min viktigste inspirasjonskilde.

Sin viktigste læretid fikk han i den danske
arkitekten Jørn Utzons tegnestue, der han
som nyutdannet arkitekt tilbrakte fem år
under arbeidet med operahuset i Sydney.

– Regner du deg som modernist?
Han tenker lenge.
– Det er er en sånn stor pakke, det, sier han

ettertenksomt. 
– Skal stilen min kalles for noe, må det

være naturinspirert modernisme. 

Musikk og arkitektur
En annen viktig inspirasjonskilde finner han
i musikken.

– Både musikk og arkitektur kan uttrykke
det som ikke kan sies med ord, filosoferer

han.  – Begge kunstformer kan skape stem-
ninger og atmosfære. Dur-klanger gir lyse
stemninger, mens moll-klanger gir mer al-
vorsfylte stemninger. Det samme kan ut-
trykkes i arkitekturen ved hjelp av material-
valg, lys, varme – og fargesetting. 

Folkemusikk, sanger og salmer apellerer til
det nære og folkelige i oss, mens de store
klassiske pasjonsverk, rekviem og lovsangs-
kor gjør oss mer høytidsstemte. 

Kirkearkitekt Helge Hjertholm:

Bygger
åndelige

hjem– Naturen er min største 
inspirasjon, sier Helge

Hjertholm (76) fra Bønes. 
Han er arkitekten bak både 

Søreide og Bønes kirke. 
– Du kan gjerne kalle stilen 

min for naturinspirert 
modernisme.

Hjertholms 
kirkebygg:
1973: Søreide kirke
1976: Fyllingsdalen kirke
1987: Fjellkirke/ungdoms-

senter i Fjon 
(Masfjorden)

1997: Mona kirke i Sandane 
(Gloppen)

1995: Haga kirke (Samnanger)
1998: Bønes (1. byggetrinn)
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– På samme måten kan et kirkerom skape
intimitet ved lavere romsoner i ytterkanten
og høytid ved stor romhøyde over kirke-
rommets sentrale parti. Kirkerommet bør
være nært og folkelig, slik at vi føler oss
hjemme. Samtidig skal det stemme til høy-
tid og den himmelske storhet som vi allere-
de får oppleve noe av her på jorden. 
– Hvilken musikk inspirerer deg mest?

– Jeg er spesielt glad i Schuberts sanger.

Han er melodienes mester. Men min favoritt
er arien «Lascia ch’io pianga» fra Händels
opera «Rinaldo». Melodien er fabelaktig,
med en himmelsk skjønnhet. Jeg liker aller
best versjonen til kontratenoren David Da-
niels. Han har en sårhet i stemmen som er
veldig fin.

Jeg har allerede takket for intervjuet og er
på vei ut da Hjertholm spør om jeg vil høre
litt musikk før jeg går.

– Denne kom jeg over i København nylig,
sier han, og setter på en innspilling av Vival-
di sin fiolinkonsert i E-moll (RV 273) med
Giuliano Carmignola på barokkfiolin. Det
er svært vakker musikk som kanskje klinger
ekstra godt mot treveggene i stuen hans.

– Treet gir lunhet, varme og myk akustikk.
Rommet blir som en stor cello, sier han. ●

Se også leserbrev side 5

BØNES KIRKE: – Mitt ønske er

å bygge varme og imøtekom-

mende kirker, sier Helge Hjer-

tholm, her foran Bønes kirke –

der arbeidet med byggetrinn 2

påbegynnes i månedsskiftet. 

URKIRKE: –Bønes kirke er lik urkirken, der

man satt samlet rundt nattverdsbordet, sier

Helge Hjertholm, som også tror at folk satt i

grupper i et skålformet landskap rundt Je-

sus da han talte til 5000 i ørkenen.

SØREIDE KIRKE: Den kvadratiske Søreide

kirke er vakkert tilpasset landskapsrommet

den ligger i. Innvendig har den samme sen-

tralkirkeløsning som Bønes kirke.

KIRKEBLOMST: – Kirken er i hele sin karak-

ter utstrålende som en blomst når den folder

seg ut under Guds lys, sier Hjertholm om vin-

nerutkastet fra Internasjonal kirkeidekon-

kurranse i 1961. FOTO: HELGE HJERTHOLM
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

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

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

Adresse: 

Fanaveien 320, 5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

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

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

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

Prostisekretær 

Kari Rydland

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

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

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

Fana prosti, oppgaver 
og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som

jobber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer felles-

funksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret ut-

fører sentralbordtjeneste for alle menighetene i

Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer

dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

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

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

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 
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Prost Per Barsnes
telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
priv. 55 91 56 56/mob.  415 52 570

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

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

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

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

Ungdomsprest/KM-sekretær
Maren Flotve Thischendorf
telefon 55 59 32 60
maren.flotve.tischendorf@bkf.no

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

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

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

gjermund.mildestveit@bkf.no
mobil 913 83 430

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

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

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

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

UTVALGENE
Gudstjenesteutvalget
Ruth Waagbø 55 91 60 56

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Martin Fjelltveit 55 11 91 82

Kulturutvalget
Svein Berg 55 22 80 92

Misjon og økumenikkutv.
Oddvar Aadland 55 22 66 73

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Rune Kroken                55 99 19 87

Diakonatet
Sissel Lundhaug 55 13 12 03

Fana Kyrkjekor
Gyri Skre 55 91 51 53

Voksenlaget, KFUK-KFUM
Elin Andvik 55 22 68 90

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

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

tlf.  55 22 00 20

God Helg søker medarbeidere
Har du en redaktør i magen? 

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

bli satt stor pris på! Kontakt Ingvar Henne: 
ihenne@broadpark.no eller 55 10 58 37. 
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Det gjør inntrykk å møte fram-
tiden gjennom nye mennesker, en
ny kirke og litt forskjellig liturgi
fra det vi er vant til. 

AV BJARNE B.L. ANDERSEN

Det gjør inntrykk å møte fortiden i bilder
og utstillinger som vekker opp en fortid
som ikke må glemmes. Det gjør inntrykk å
få være sammen med glade, positive fana-
buer en hel dag. På toppen av det hele vel-
signet Vårherre oss med strålende vær
samtidig som Tide sendte oss en fantastisk
trivelig sjåfør. Kort sagt: Fana diakonat har
arrangert den årlige høstturen!

Vi hadde god tur da vi la i vei på årets tur.
Via kronglete omveier som de færreste av
oss kjører til vanlig, nådde vi Foldnes kyr-
kje i god tid før gudstjenesten. En lys og
åpen kirke var allerede fylt av musikken fra
koret til bibelskolen på Bildøy som forbe-
redte seg til å delta på gudstjenesten. Fra
Lindås menighet kom det også en buss
fullastet med turdeltagere. Det ble hyggelig
fullt i kirken denne søndagen. 

Sterke inntrykk i Telavåg 
Etter kirkekaffen bar det videre mot sør
over Sotra før vi tok av til Telavåg og Nord-
sjøfartsmuseet. De fleste kjenner vel til al-
voret som ligger bak dette museet. Museet
formidler sterke inntrykk gjennom film,
bilder og en tankevekkende utstilling. Det
anbefales å legge søndagsturen ut dit. God
middag serverte de forresten også!

På hjemturen la vår utadvendte og hyg-
gelige sjåfør kursen om Klokkarvik og
nordover langs østsiden av øyen. Det ble

litt lengre, men ingen klagde av den grunn.
Samværet og fellesskapet på diakonatets
turer gjør at folk melder seg på, på nytt og
på nytt.

Til slutt vil jeg få rette en varm takk til di-

akonatets medlemmer. Dere gjør et meget
viktig og flott arbeid. Høstturen er bare ett
av mange arrangementer dere planlegger
og gjennomfører. Takk skal dere ha, og vi
skal vel på tur neste høst også? ●

14 oktober 2008                 

Høsttur til Foldnes og Telavåg

På Nordsjøfartmuseet i Telavåg (over). Under: Kirkekaffe i Foldnes kyrkje.

Edgar Paulsen  har reist landet rundt si-
dan begynnelsen av 90-talet. Han fram-
fører  kjente låtar av Jim Reeves med ei
stemme som til forveksling er lik origi-
nalartisten sjølv.  
«Gentleman Jim», som han vart kalla, er
ein av tidenes største country-legender
kjent for mellom anna «I love you becau-
se» og «Have I told you lately that I love
you». 

Edgar Paulsen (bildet) spelar både 12-

strengers gitar og munnspel i ein skikke-
lig Nashville stil, og kommenterer låtane
og fortel om livet til Jim Reeves.  Han kal-
lar seg songevangelist og har skrive både
songar og tekster sjølv, og han har gitt ut
fleire cd-ar.  Men denne kvelden er det
countryartisten Gentleman Jim sine
songar han framfører. ●

Konsertstart kl. 19.00. Pris: kr 75,-
Arr.: Kulturutvalet for fana kyrkjelyd

«Jim Reeves» i menighetssenteret
Søndag 26. oktober blir det Jim Reeves-konsert i Fana menighets-
senter med den ettertrakta songevangelisten Edgar Paulsen.
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BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

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

Sted. Krokeiedeveien 407 B, 

Forskjellige aktiviteter. 
Utlodning, baking,  bibel-

fortelling m.m
Samling hver 14. dag.

Alle små og store barn 
er velkommen.

Info: tlf.  55 91 58 83
Elisabeth Jonassen

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

UTDRAG FRÅ SKRIFT AV TOVE BULL 1972

Han gjekk på seminaret i Tromsø og var
lærar nokre år før han drog til Kristiania
i 1859. Der blei han student i 1860 og
cand.theol. i 1866. I 1879 blei han ut-
nemnd til ekstraordinær professor i he-
braisk. Han var kyrkjeminister i Sver-
drups Venstre-ministerium 1884–1888.
Etter det gjekk han attende til professo-
rembetet sitt.

Kyrkjeminister og bibelomsetjar
Som kyrkjeminister var han den i regje-
ringa som formelt stod ansvarleg for å
setje det såkalla jamstellingsvedtaket frå
1885 ut i livet, altså det vedtaket som si-
destelte landsmålet med «det almindeli-
ge Skrift- og Bogsprog» som offisielt
språk i landet. At han har hatt umåteleg
mykje å seie for det nynorske kyrkjemå-
let, er heilt uomtvisteleg. Først og fremst
som salmediktar, men også som bibe-
lomsetjar. Den landsmålsutgåva av Det
nye testamentet som kom i 1889, har han

omsett store delar av. Han rakk også å
omsetje om lag 50 av Davids-salmane
før han døydde.

Salmediktar
Men først og sist er det salmediktaren
Elias Blix ettertida minnest. Blant dei
mest kjende er: «Med Jesus vil eg fara»,
«No koma Guds englar» og «No livnar
det i lundar». Den fjerde utgåva inne-
heldt i alt 150 salmar, 86 originale og 64
omsette. Tilfanget er her så stort og allsi-
dig at det gjev salmar til heile kyrkjeåret.

Med salmane sine ville altså Blix
«kristne» landsmålet og få det i bruk i
kyrkja. Alt 4. mars 1892 blei Nokre Sal-
mar autorisert til bruk i Den norske kyr-
kja ved sida av Landstads Salmebok.
Denne autorisasjonen er eit særsyn i
norsk kyrkjehistorie. Det er første og ei-
naste gongen ei samling salmar, dikta og
omsette av ein einskild person, er blitt
autorisert til bruk i Den norske kyrkja.
Heile salmeproduksjonen hans er prenta
i ei minneutgåve frå 1936, 130 originale
og 76 omsette salmar, og dessutan song-
ar og kvede. ●

Elias Blix og framveksten av 
det nynorske kyrkjespråket

KULTURKVELD: Elias Blix
Kulturutvalet i Fana kyrkje-
lyd og Fana Mållag innvite-
rer til møte med teologen,
samfunnsmennesket og
salmediktaren Elias Blix.
Foredrag v/for-fattar av
Blix-biografien, «Ein betre
vår ein gongi», Anders As-
chim. Fellessong frå Blix sitt
forfattarskap. TTid: Torsdag
23.10. kl. 19. PPris: Kr. 75,-.
Stad: Fana prosti- og me-
nighetsenter. AArr.: Fana
kyrkjelyd og Fana Mållag

I år er det 100 år sidan nynorsk blei akseptert som kyrkjespråk. Elias
Blix har stor ære for dette.Han blei fødd 24. februar 1836 på garden
Våg i Gildeskål og døydde 17. januar 1902 i Kristiania. Han høyrer
såleis til mellom dei tidlege målmennene. 

Elisa Blix.
FOTO: SAMLAGET
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18.08. Ann Kristin Nordås Nilsen
Mille Raa Raknes 
Marius Matre Lothe 
Sara Berland 
Emilie Berland 

25.08. Mathias Vasstein Lund 
Erik J. S. Hagesæter 
Daniel Borgen Olsen 
Anna Vatne Nyhammer 

30.08. Magnus Høie Holm 
01.09. Regina Karin Anita I.J. 

Rutschmann-Kjellerød 
Mathias Gundersen Wold 
Mathias Schei Hansson 
Mathias Emil Søvik 
Tora Søyland Overaa 
Sverre Wesnes 
Thomas Johannes 
Bjordal Salbu 
Tora Sofie H. Staveland 
Kjerstin Erika L. Dahle 

01.09. Nathalie Nordvik Kytiri 
Tristan Andresen 

22.09. Markus Nesbø 
Henrik Stunner Flyum 
Mille Stunner Flyum 
Julie S. Andersen 

28.09. Nicolas Enrique S. Viken 
Ania Cecilie Salfatte Viken 

29.09. Nora Buue Tvedt 
Simon A. Pettersen 
Jonas Hajem Skaar 
Maia Brandt-Olsen 
Thomas Brandt-Olsen 

06.10. Hanna Sævold 
Magnus Hus Skibenes 
Ole Lygre Dvergsdal 
Marius Damm

16.08. Monica Renathe Ander-
sen og Roy Steensen
Carjet Demir og Jan 
Kristian Kristoffersen
Åse Lill Sivertsen og 
Bjarte Solvi Berg
Marit Johansen og 
Stig Arne Hesthammar

23.08. Elise Kamilla Huseklepp
og Erlend Børve
Linn Christin G. Karlsen 
og Roy Kenneth Venjum

30.08. Line Anker-Goli og 
Daniel Berentsen
Hilde Sætrevik og 
Petter Holm
Caroline Eikeland og 
Ole Tollef Sjølie
Marianne Hjorth og 
Torbjørn Søderholm

20.09. Kristine B. Botnen og 
Tord Berntsen
Christine Roska Rev-
heim og Hågen Hansen

27.09. Wenche Iren Eriksen og 
Stephan A. Pedersen

Sverre Bartz-
Johannessen Brun og 
Ragnhild Byberg
Ina Therese Wiik og 
Rune Marås

Olga Beate Bakervik
Sander Venge
Elisabeth Helgesen
Marie Sandtorv
Oddbjørg Therese Haarvei
Inger Lorentze Ingebrigtsen
Milly Hjellestad
Anna Mathilde Haukeland
Ragnhild Margrethe Myntevik

25. oktober. Lørdag 

15.00: Fana. Konfirmantpre-
sentasjon for Ytrebygda ved Tis-
chendorf, Olsen, Haakonseth
og Nesse. Takkeoffer til ung-
domsarb./ Fana KFUK-KFUM.
17.30: Fana. Konfirmantpre-
sentasjon for Fana ved Tischen-
dorf, Olsen, Haakonseth og
Nesse. Takkeoffer til ungdoms-
arbeidet/ Fana KFUK-KFUM. 

26. oktober - Bots og bededag. 

Luk 13 23-30;Jes.55,6-7;Gal.6.6-7
11.00: Fana. Biskopens av-
skjedsgudstj. for hele prostiet.
Offer: Senter for Livsmestring.
Nattv. Kirkekaffe. Søndagskole.
19.00: Blomsterdalen. Kvelds-
gudstj. ved G. Nesse. Offer til
barne og ungdomsarb. på Kar-
mel. Nattverd.

2. november - Allehelgensdag 

Åp 21.1-7;Jes 60.18-22; Mat 5,13-16
11.00: Fana. Alle helgensguds-
tjeneste ved Per Barsnes. Natt-
verd. Takkeoffer til Fana diako-
nat. Eldremiddag etterpå i me-
nighetssalen. Søndagskole.
13.00: Fana. Dåpsgudstj. ved P.
Barsnes. Offer: Trosopplæringen.

9. nov. - 26. søndag etter pinse

Luk 17 20-30;Am 4,6-8.12-13; 1.
Tess.5,1-5
11.00: Fana. Dåpsgudstjeneste
ved Monika Olsen. Takkeoffer til
Fana KFUK-KFUM. 
13.00: Fana G 13 Gudstj. ved Mo-
nika Olsen og Maren Tischen-
dorf. Offer:  Fana KFUK-KFUM.
11.00: Blomsterdalen. Familie-
gudstj. ved Per Barsnes. Nattv.

16. nov. – 27. søndag e. pinse 

Mat 13,31-33;Salme 98; 1. Kor
15.24-28

11.00: Fana. Gudstjeneste ved
Per Barsnes. Dåp og nattverd.
Takkeoffer til Navigatørene.
Markering av 100 årsjubileet for
bruk av nynorsk som kyrkje-
mål. Kirkekaffe ved Fana mål-
lag. Søndagskole.
16.00: Kristborg. Ettermid-
dagsmøte ved Per Barsnes. 
19.00: Fana. Gospelnight ved
Maren Flotve Tishcendorf. Tak-
koffer til Fana KFUM/KFUK

23. nov. – Siste søn. i kirkeåret

Mat 25.1-13;Jes 51,11-15;Åp
22,12-17
11.00: Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Ytrebygda kyrkje-
lag. Søndagskole.
19.00: Blomsterdalen. Kveld-
gudstjeneste ved Gunnar Nes-
se. Nattverd. Takkoffer til Ytre-
bygda kyrkjelag.

30. nov.  – 1. søndag i advent 

Jes 62,10-12; Rom 13,11-14;Mat
21,1-9
11.00: Fana. Gudstj. ved Gun-
nar Nesse. Dåp og nattverd.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Søndagskole
18.00: Fana. Lysmesse med
konfirmanter ved Monika Olsen
og Synnøve Weld Haakonseth
Takkeoffer: Fana KFUK KFUM.

7. des. – 2. søndag i advent 

Luk 21,25-33;Mal 3,17-4,2a; Rom
15,4-7
11.00: Fana. Familiegudstje-
neste ved Monika Olsen og Syn-
nøve Weld Haakonseth. Utde-
ling av 4-årsbok. Dåp og natt-
verd. Offer: Menighetsarbeidet. 
11.00: Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved Per Barsnes. 
18.00 Vi synger julen inn ved
Maren Flotve Tischendorf. Tak-
koffer til Fana KFUK-KFUM

Søndagsskolene

Fana kirke: Søndag, 1. okt. 26.
okt. 2. nov. 16. nov og 23. nov.
Kontaktperson: Marianne Haar,
tlf. 55 10 21 34. Mob. 993 77 440.

Bedehuset Karmel: Søndager
kl. 11.00. Kontaktperson: Rune
Ludviksen, tlf. 55 99 15 11

Hjellestad: Søn. 12. og 19. okt.
2. og 23. nov.  Kontakt: Inger Jo-
hanne Holst, tlf. 55 22 65 35 

Kaland: Annenhver søndag

kl.11.00 i Bedehuset Kristborg
Kontaktperson: Arne Børs-
heim, tlf . 55119236

Formiddagstreff 
i Fana menighet

Høgseteveien seniorsenter 
kl 11.30: Andre tirsdagen i hver
måned. Velkommen til andakt,
god bevertning, sang og opples-
ning. 11. november kommer Per
Barsnes på besøk

Blomsterdalen bedehus 
kl 15.30: Siste tirsdagen i hver
måned. 28.10. Elias Blix ved Au-
dun Tang. 25.11 Helbredelse ved
bønn ved Per Erik Waaler
Sang ved Ingunn Skage, Elisa-
beth Andersen og Gunnar Liland 

Konsert i kyrkja

Søndag 9.november kl 19 blir det
konsert i Fana kyrkje. Øyvind
Vedvik er lærar ved Kongshaug
Musikkgymnas i Os og ein dyktig
fløytespelar.  Saman med Gjer-
mund Mildestveit framfører han
musikk for fløyte og orgel, og det
er sjølvsagt det nye kororgelet i
kyrkja som skal nyttast. Musikk-
gymnaset har også flinke elevar.
Nokre av dei blir å høyra på kon-
serten. Er vi riktig heldige, vil
kyrkja sine kantorar også  bidra
med eit orgelstykke eller to. 
Fri entré, kollekt ved utgangen
til nedbetaling av kororgelet.

Konsert ved elever fra
Kirkevoll kulturskole-
senter

Onsdag 26 november kl. 18. 
i Fana kirke. Strykere, pianister
og blåsere.  Både som solister og
i samspillgrupper.  
Velkommen!

              kalender

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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VELKOMMEN TIL ÅPEN
BARNEHAGE mandag, tirs-
dag og torsdag kl. 09 – 14 .

Åpen barnehage er et pe-
dagogisk tilbud for barn i
følge med en voksen om-
sorgsperson. Det er ingen
påmelding , og man kan
benytte seg av tilbudet et-
ter eget ønske innenfor åp-
ningstiden. Tilbudet er el-
lers gratis.

Med vennlig hilsen
Styrer Marianne Hjorth
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