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Ingvar takker av
Etter fire års solid innsats

som menighetsrådleder

overlater Ingvar Henne

stafettpinnen til nye 

krefter. Henne blir takket

som en leder som både

kan organisere - og som

en mann med  evne til å

lytte og være i dialog med

andre  Side 2-3

Kirke for
funksjons-
hemmede?

Er kirken et åpent hus

også for funksjonshem-

mede?  En «test» viser at

det er et stykke igjen før

målet er nådd, selv i 

moderne kirkebygg.

Side 8-9

Menn har adgang!
Vi har besøkt misjonsfor-

eningen «Sjøstjerna», der

mannfolkene inviteres inn

i varmen og strikkepinne-

ne har tatt en pause.   

Side 15

Velkommen!

Resultater etter menighetsrådvalget er nå klart. En tydelig
trend er at ungdommen inntar rådet. Bodhild Fjelltveit og
Steffen Småland Søvik, de to unge som kom med i rådet
inviterer alle til å delta i menighetsarbeidet. Side 2-3

«Ravnetokt» i høstnatten
– Politiet har god

oversikt over hvem

som lager problemer.

Vår oppgave er å hin-

dre flere i å søke til

den harde kjernen,

sier Bente Herland Holst. Vi har vært

med natteravnene på oppdrag. Side 6-7

Tilbake på skolebenken 
Mange eldre føler at

datasamfunnet stil-

ler for store krav til

ny kunnskap.  Løs-

ningen kan være dia-

konatets kurs på «e-

borgernivå». 10 seniorer i alderen 62-

80+ kastet seg ut i cyberspace.  Side 4
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Kom som 
du er og bli
som oss!

AV  GUNNAR NESSE

Vi kjenner dette uttrykket – og vet at det av

er blitt brukt om kristne menigheter og mil-

jøer.  Mange har nok opplevd noe av dette

også – både i kristne miljøer og andre miljø-

er. Nære fellesskap utvikler gjerne spesiel-

le kulturer og faste atferdsmønstre. For

noen skaper det trygghet å vite at «sånn har

vi det her».  Andre føler det truende og ut-

støtende. 

Fana menighet vil gjerne være en åpen og

inkluderende menighet. Likevel må vi innse

at også hos oss sliter mange med å føle seg

inkludert og forstått. De føler ikke de passer

inn her, slik de er. De føler de må lære seg

en annen måte å være på, innrette seg etter

uskrevne normer som andre kjenner så

godt, men som er fremmede for dem. 

Jeg skulle ønske vi kunne si: Kom som du

er og vær deg selv! Fana skal være en me-

nighet som har som varemerke at hver en-

kelt skal få være seg selv, finne trygghet i og

bli respektert for sin egenart. Her skal det

være rom for individualitet og fargerikdom. 

Slik skal det være fordi Gud har skapt oss

med egenart. Gud ønsker ikke å ensrette

oss, men tvert i mot vil han at vi tar i bruk de

gavene han har gitt oss. Jesu disipler er et

godt eksempel på inkluderende fellesskap.

De var forskjellige, og Jesus tok vare på for-

skjelligheten også etter at de ble disipler.

Apostelen Peter er det absolutt beste ek-

sempelet: Han er den impulsive og overivri-

ge i alle fortellinger vi har om ham i Bibelen. 

Det er lett å si hvordan vi ønsker det skal

være, og samtidig måtte innrømme at vi

ikke er der i dag. Hvorfor ikke utfordre me-

nighetsfellesskapet i Fana? Det koster litt,

men still opp og spør: Har dere en plass for

meg, slik jeg er? Kan jeg med mitt liv få være

en del av fellesskapet? Kanskje tror jeg ikke

så sterkt som dere gjør, kanskje har jeg et

liv bak meg som ikke passer for dem som er

her fra før. Men det er slik jeg er. 

Menighetsfellesskapet i Fana trenger sli-

ke utfordringer. Vi ønsker at flere skal finne

sin plass her, og vi må mene det i praksis. 

Derfor: Kom som du er – og vær deg selv! 

God Helg nr 5, 2009 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: fana.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Gyri Skre, tlf. 55 91 51 53 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående felles-
stoff til bladet (side 5-12). Annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317. 
E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no

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

Stoffdeadline neste nummer: Mandag 9. november
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 24. november

TEKST OG FOTO:  GEIR MØLLER

Ingvar Henne har vært le-
der i menighetsrådet de sis-
te fire årene og har gjort en
solid innsats.

Nestleder i rådet Dag Ei-
keseth uttrykte stor tak-
knemlighet for den innsat-
sen han hadde gjort 

- Etter første året ville du
slutte, men vi klarte å over-

tale deg til å fortsette, sa
Dag Eikeseth. 

Engasjement

Han trakk fram både det
sterke engasjementet og vi-
sjonene som var lagt for da-
gen, og han berømmet ham
for den gode møtestruktu-
ren som hadde vært og det
at han hadde fått satt ting-
ene i system. 

- Dessuten har han hatt ev-
nen til å lytte og være i dia-
log med de andre, under-
strekte Dag Eikeseth. ●

Ingvar Henne fikk overrakt

blomster og takket for inn-

satsen som menighetsråd-

sleder av Dag Eikeseth på

vegne av det sittende rådet. 

Valgresultatet gir følgende sammenset-
ning av det nye menighetsrådet:

Navn pos. stemmer alder

Bodhild Fjelltveit fast  1023 25
Jørn Henning Theis fast  1017 44
Steffen Småland Søvik fast  993 21
Christer Olsen fast  991 31
Kari Bøckmann fast  973 54
Dag Eikeseth fast  961 64
Per Jonny Vik fast  945 52
Linbjørg Sæterdal fast  935 52
Kari Flornes fast  897 63
Aud Guro Bjånesøy fast  891 65
Grethe Bjørndal Myhre vara 885 53
Oddvar Skre vara 852 70
Hans Magnus Kjøge vara 739 77
Olaf Heggdal vara 687 47
Brit Haldis B. Revheim vara 536 66

Kandidater med mer enn 916 stemmer har blitt kumulert.

■ Kirkevoll er den desidert største valg-
kretsen med nesten 1/3 av de avgitte stem-
mene. «Ytrebygda» krets er stemmer gitt
på Ytrebygda kulturhus på Sandsli, ikke
hele Ytrebygda.

■ Det var relativt stor variasjon i frammø-
teprosenten i de ulike stemmekretsene.
Krokeide har høyest frammøteprosent,
hårfint foran Kaland.

Valgresultatet i Fana menighetsråd
Kirkevalget 2009 fikk relativt god oppslutning, og 919 (8,3 prosent) stemte ved me-
nighetsrådsvalget i Fana. Den totale valgdeltagelsen var noe høyere, siden noen valgte
å stemme bare på ett av valgene (menighetsrådsvalget eller bispedømmerådsvalget).
Velgerne har ønsket en ungdommelig profil, og det var gjort endringer på flertallet av
stemmesedlene.  Vi gratulerer alle nyvalgte medlemmer av Fana menighetsråd, og øn-
sker lykke til med arbeidet i kommende valgperiode!

Siste møte for avtroppende leder:

Ingvar Henne ble 
takket for innsatsen
På siste menighetsrådsmøte i Fana ble Ingvar Henne takket
for sin innsats som menighetsrådsleder i Fana.
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BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

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

 Sted. Krokeiedeveien 407 B, 

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

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

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

med første gang.
Info:  Elisabeth M. Jonassen, 

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

Arr. Fana Menighet.

Trosopplæringen:
Nye stillinger som
musikkpedagog
og diakon 

Fana menighetsråd ved-
tok i sitt siste møte en skis-
se til en plan for trosopp-
læringen og vedtok samti-
dig å gå inn for å ansette
en musikkpedagog og en
barne- og ungdomsdia-
kon (50 prosent). I tillegg
vil menighetsrådet satse
på givertjeneste og inn-
samlinger for å lønne en
diakon i 50 prosent stil-
ling. Menigheten får der-
for to hele stillinger om
ikke så lenge.

Trosopplæringsplanene
skal inneholde planer for
aldersgruppene 0-5 år, 6-
12 år og 13 – 18 år. Ut fra
den overordnede planens
grunnleggende forutset-
ninger skal menigheten
utvikle sin lokale trosopp-
læringsplan som vedtas av
menighetsrådet. Menig-
hetens ansatte har en sen-
tral rolle i planarbeidet
som saksbehandlere og
fagpersoner, i samarbeid
med tillitsvalgte og frivil-
lige medarbeidere. 

Menighetsrådet har an-
svar for å utforme og ved-
ta en lokal plan for tros-
opplæring. Det etableres
et trosopplæringsutvalg
som ivaretar dette ansva-
ret. Utvalget ledes av me-
nighetens kateket. ●

Fanas nye menighetsråd
har fått en spennende
sammensetning etter et
kirkevalg med rekordstor
oppslutning.

De nye menighetsrådsmedlem-
mene har god spredning i både
alder, kjønn og bakgrunn, slik at
mye av menighetens mangfold
er representert i rådet. Gratule-
rer med valget, og takk for at
dere er villige til å gjøre en inn-
sats for menigheten!

De kommende årene blir

spennende for kirken. Spesielt
vil jeg nevne den nye trosopplæ-
ringsplanen, ny diakoniplan og
ny liturgi. Dette er områder som
vil kreve mye kreativitet, enga-
sjement og fleksibilitet både av
frivillige og ansatte i menighe-
ten, men det er også en unik mu-
lighet til å nå ut til flere og skape
en ny giv for kirken. 

I en verden med store en-
dringer, må også kirken endre
seg for å nå ut og engasjere. Sam-
tidig skal kirken ivareta tradisjo-
ner og verdier som utfordres
sterkt i dagens samfunn. Menig-

hetsrådet må derfor opptre
klokt for å manøvrere riktig og
ta samlende beslutninger som
styrker kirkens rolle som religi-
øst ankerfeste, og samtidig ska-
per bredde og sunn vekst i me-
nigheten.

Jeg vil rette en stor takk til av-
troppende menighetsråd for 4
år med oppriktig engasjement
og verdifull innsats, og ønske
påtroppende råd lykke til med
nye utfordringer og spennende
muligheter! ●

INGVAR HENNE

Hilsen fra avtroppende menighetsrådsleder

Kirsti Sydnes avlegger sin stemme.  Ronny Søvik og Per Jonny Vik (t.h.) klare for  opptellingen.
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Ja, vi vil 
lære data!
Fana Diakoniutvalg har i sam-
arbeid med AOF arrangert data-
opplæring for seniorer i Fana
menighetssenter i høst.

AV TONE HØYLANSKJÆR 

10 seniorer i alderen 62-80+ grep sjansen
da kurset ble utlyst i God Helg før somme-
ren.  Kurset har gått over frre fredager med
20 timers undervisning av lærer fra AOF.
Diakoniutvalget har hatt ansvar for arran-
gement, bevertning og en 5. fredag for å gi
deltakerne mer trening. Deltakerne har

blitt kjent med Windows XP, tekstbehand-
ling og bruk av internett og e-post. 

Det var i 2008 mye fokus på å inkludere
eldre i informasjonssamfunnet, og flere fri-
villige organisasjoner var i gang med seni-
orkurs i data. Diakoniutvalg diskuterte mu-
ligheten for å arrangere datakurs for eldre
parallelt med utbyggingen av datatilbud til
ungdommer i menighetssenteret.

Vi var utrolig heldige og fikk bevilget kr.
5000 fra Dankert Skagens Minnefond til
utvikling og oppstart av «seniorkurs i data
på eBorger-nivå» høsten 2008. Dette var en
stor inspirasjon for oss, og det ga oss også
muligheten for å gi deltakere et «sponset»
kurs i en utprøvingsperiode. 

Deltakerne er svært fornøyde, de har lært
mye og vil gjerne fortsette. Vi i diakoniut-
valget er veldig glade for det supre samar-
beidet med AOF og datalærer Silje. Vi er
også glade for all hjelp fra staben i Fana. 

Det har vært noen praktiske problemer
underveis i forhold til kontakter, tilgang til
internett og lokaler, men disse regner vi
med skal være enkle å løse fremover.  Så følg
med, følg med – det blir nok flere datakurs
for seniorer i Fana! ●

SLIPPEKONSERTER MED  KNUT ARIEL

Tittelen over, lånt fra et dikt av Rolf Jacob-
sen, danner motto for konserten. Måtte
hjertenes varmende lyskraft vokse
mellom oss mennesker og i vårt forhold til
naturen. Knut  Ariel er artist og låtskriver
med sanger som veksler mellom viser og
låter med trøkk. Idet han nå slipper sin tre-
dje cd, har han med seg tremannsorkes-

ter, saksofonist og prosjektkoret Stem-
mene fra Stend.

Musikere:
• Akustisk gitar: Knut Ariel.

Trommer: Tor Bjarne Bjelland
• Elbass: Johan Bruland
• Elgitar: Espen Lothe Hareide
• Saksofon: Pia Tømmernes
• Kontrabass: Sigurd Ulveseth

Konserter:
■ Reksten-
samlingene, 
24. oktober
kl. 15.00.
Entre: 100,-
■ Fana kirke,
25. oktober 
kl. 19.00
Entre: 50/100,- 

LYSET FRA ET ANNET HJERTE  ...

På datakurs: Rigmor Askeland, Ingunn 

Skage og lærer Silje Lærk.
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hovedleder i Jordbærhagen, Anine
Mildestvedt, har invitert den popu-
lære jentegruppen Seven fra Dram-
men til konserten sammen med
barna. 

Seven har spilt inn tre cd-plater,
og reiser rundt i landet for å opptre
på ulike barnegospelfestivaler - der
de inspirerer barna med sang og
dans, sier Mildestvedt:

– Alle barn i alderen 6-13 år øn-
skes velkommen til å delta på semi-
nar og konsert. Konserten er åpen
for alle som kan krype og gå, dette
blir en «ellevill» dag - som Seven-
jentene selv ville sagt det.

Rød t-skjorte
Seminaret begynner kl. 13, og av-
sluttes kl. 17 med en forrykende

konsert der alle seminardeltakerne
blir med på scenen sammen med
Seven-jentene.

– Alle vil få mat og drikke under-
veis i seminaret, men det kan være
lurt å ha en liten drikkeflaske med.
Ta også på en rød T-skjorte og
dongeribukse eller skjørt til konser-
ten, oppfordrer Anine Mildestvedt.

• Skeie skole, 25. oktober kl. 13 
(seminar) og kl. 17 (konsert).

• Påmelding til Anine Mildes-
tvedt, anmilde@online.no 
innen onsdag 21. oktober. 

• Priser: Seminar og konsert 
kr. 100 / kun konsert - kr 50/
voksne - kr 80/fam.bill.  kr 150. 

• Mer informasjon:
www.jordbaerhagen.blogspot.com
og www.seven-jentene.com ●

Felles kulturkalender
Storetveit kirke lørdag 24. oktober kl.19:
Konsert. Elverum Damekor,Jazztrioen Tertz
og gjester.

Fana kirke 25. oktober kl. 19: 
CD-slipp/konsert med visesanger Knut Ariel,
band og «Stemmene fra Stend». Bill: 50/100,-

Skeie skole, 25. oktober kl. 13  og kl. 17
Barnegospel. Se artikkel under.

Storetveit kirke onsdag 28.oktober kl.19:
Bjørgvin Kirkemusikk.

Nattland skole søndag 1. november kl 20:
Kulturkveld i Sædalen med Per Frick Høydal.
Bill. kr. 50,- Se side 10-11

Skjold kirke søndag 1. november kl 11:
Hovlands «Allehelgensmesse» som en del av
gudstjenesten. Med Guro Rotevatn Buder,
Cantus og solister. Dir. Anne Randine Øverby.

Slettebakken kirke søndag 1. november kl 11
Egil Hovlands «Allehelgensmesse». Slette-
bakken Motettkor, blåsere og Karoline Leiros,
orgel. dir. Olav Øgaard.

Bønes kirke, mandag 2.november kl.19:
Foredr., ungdom og selvbilde v. Familie & Media.

Søreide kirke onsdag 4. november kl.19.30:
Foredrag, musikalske innslag: «I grenseland:
20 år siden Berlinmurens fall». Ved Hans Jør-
gen Morvik. Bill. kr. 50,-

Søreide kirke fredag 6. november kl. 20:
Program med klaver, sang og opplesning, med
utgangspunkt i Salomos ordspråk. Bill. kr. 50,-

Slettebakken kirke søndag 8. november kl 19
Filmkveld. Filmen «De usynlige», samtale.

Skjold kirke søndag 8. november kl. 19:
Festkonsert. Pianist Knut Chr. Jansson m.fl.

Storetveit kirke søndag 8. november kl. 20:
Konsert: Folketoner og jazz m.m. Med Kjell

Mikkel Sandvik, Stein Inge Brækhus, Ingvill
Morlandstø, Randi Harila og Ruth Bakke. Bill
v/inngang kr 100, stud/hon: kr 60.-

Bønes kirke tirsdag 10. november kl. 21:
Minikonsert. Carsten Dyngeland og Thomas
Nøkling.

Skjold kirke søndag 15. november kl. 19.30:
200 år siden Felix Mendelssohn-Bartholdys
fødsel. Med Harald Holtet, Eli-Johanne Røn-
nekleiv, Guro Rotevatn Buder, Turid Bakke
Braut, Cantus, Birkeland kantori og Slettebak-
ken Motettkor. Kollekt. 

Søreide kirke fredag 20. november kl. 18:
Konsert med musikk av Eilert Tøsse. Barneko-
ret og Jubilate m.fl. deltar.

Fana kirke søndag 22. november kl 19:
Konsert med Ingunn Ådland, Ellen Bjørnebye
og Trude Helen Binderø. Bill. kr. 100,- ved inng.

Birkeland kirke fredag 27. november kl. 19:
Orgelkonsert med Sigurd Melvær Øgaard.

Barnegospel på Skeie skole:

Ellevill konsert for alle
Jordbærhagen barnegospel inviterer til seminar og
konsert på Skeie skole mot slutten av måneden. 

– Dette er den beste barnegospelfestivalen vi har vært med på, sa Seven-jen-

tene etter konserten på Skeie i fjor. Nå kommer de tilbake! FOTO: PRIVAT
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Bente er gruppeleder for en av
åtte natteravngrupper på Sand-
sli. Vi ble med gruppen hennes
på åtte natteravner en regntung
fredagskveld i slutten av august.

«Vi er fremdeles i oppstartfa-
sen, og prøver oss fortsatt litt
frem», skriver Bente i en tekst-
melding til meg like før jeg tref-
fer den lille natteravngruppen
ved Aurdalslia skole. Hver fre-
dag litt over kl. 20 samler det seg
åtte frivillige natteravner her.
Fordelt på åtte grupper betyr
dette at hver enkelt natteravn
kun er med hver åttende fredag.
Dette burde være overkomme-
lig for de fleste, men det viser seg
at det ikke er enkelt å rekruttere
nattevandrere.

Bevisste foreldre
– Vi trenger flere for å dekke de
tross alt store geografiske områ-
dene her, sier Knut Eliassen (39),
til daglig senterleder på Lagu-
nen.

– Politiet ønsker at vi skal gå
fra Statoil ved Flyplassveien og
helt til Straume bro. Det er et bra
strekk.

– Hva er lokkemiddelet for å
bli med?

– Jeg tror at dette er en kjem-
pegod bevisstgjøring av oss for-
eldre. På runden får vi innblikk i
hvordan nabolaget ser ut på
tidspunkter vi vanligvis ikke er
ute selv. 

Bygger nettverk
Knut har ikke ungdommer i den
«rette» alderen selv ennå, men
motiveres av at han får vite mer
om hva han står overfor om 4-5
år.

– Når min største får litt mer
radius, er jeg forberedt både
gjennom kunnskaper om områ-
det her og det felles nettverket vi
natteravner bygger opp sam-
men. 

– Jeg har en 15-åring hjemme,
sier Jørn Grefstad (43), inn-
kjøpssjef ved Åstvedt industri.

Både han og hans kone er nat-

teravner, men i hver sin gruppe.
– Vi opplever at ungdommen

vår bevisst holder seg hjemme
når han vet at en av oss er ute. 

Ingenting skjedde
Politiet ringer. De har ikke fått
inn noen meldinger om bråk.
Det er tid for å begynne å bevege
seg. Bente deler de fremmøtte
inn i to grupper, som får hver sin
rute. Hvert team får med seg en
ryggsekk med førstehjelpsutstyr
og lommelykt. 

– Vi sjekker spesielt skoler og
barnehager, sier Bente.

– De blir ofte brukt som sam-
lingssteder for ungdommer. 

Enten er det regnet, eller så er
det fordi natteravnene er ute.
Men vi treffer ingen ungdom-
mer på den første delen av vår
vandring. 

Gratis pizza 
Når klokken nærmer seg 22, set-
tes kursen mot pizzabaren på
Fanatorget. Nå er det spisetid.

Praten går livlig over pizza-

stykkene, og jeg får vite at grup-
pen startet opp i vår, etter et ini-
tiativ fra FAU ved de tre skolene
Aurdalslia, Søreide og Skrane-
vatnet.

– Hvorfor gjør dere dette?
– Fordi vi får gratis pizza, ler

Bente. 
Hun fortsetter i en litt mer al-

vorlig tone.
– Det begynner gjerne med at

vi ønsker å gjøre noe for våre
egne barn. Da er et trygt og godt
nærmiljø viktig. Sammen med
andre utvikler dette seg til et en-
gasjement for alle som ferdes ute
på kveldstid.

Nattbussen
Jørn er enig: 

– Vi ser også hva som mangler,
føyer han til. – Bydelen vår har
mye idrett, idrett og idrett, men
lite av andre tilbud. 

– Moby-stiftelsen gjør mye
bra, mener Bente.

Denne ble startet av Stig
Hammersland, lærer på Sandsli
videregående og bydelsstyrele-

Nattevandring med natteravnene:

«En ung gutt ble
ikke slått ned»

Natteravnene

• Natteravnene skal være synlige 
og tilgjengelige for publikum. 
Dette virker dempende på vold 
og skadeverk. 

• De skal bistå personer som ikke
er i stand til å ta vare på seg selv. 

• Natteravnene ble startet av Oslo
politikammer i 1990, inspirert av 
de svenske Nattuglorna.

• Organisasjonen ble selvstendig i
1991, og spredde seg til flere byer. 
• For å starte en lokal gruppe, må 
du søke lisens hos Natteravnene
i Oslo. Dette er gratis, men det 
kreves en politireferanse.
• Vil du bli natteravn? Kontakt
politiet eller skolen der du bor.
Mer info: www.natteravnene.no

INGENTING 

SKJEDDE: – Selv 

om det ikke skjer

noe, er behovet stort

for at vi er ute og 

viser oss på steder

der ungdom samles,

sier Bjørn Eirik Inge-

brigtsen (til høyre).

Til venstre: Jørn

Grefstad.

– Vår beste motivasjon er at ingenting skjer, sier natteravn Bente
Herland Holst til menighetsbladene i Fana prosti.
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– Natteravnene forhindrer at det blir
bråk, sier Ina Knagenhjelm (17) og
Anette Brodahl (17).

Venninnene har akkurat gått av bussen da
natteravnene treffer dem. Begge er fra Sørei-
de, og har tilbrakt fredagskvelden på kino.

– Vi har sett «The Proposal», forteller de.
– Den var bra.
– Kjenner dere til natteravnene?
– Ja, sier begge.
– Mamma var natteravn før, sier Ina.
– Natteravnene er alltid hyggelige, synes

Anette.  
– De går rundt her og passer på. Dersom

noen bråker, snakker de med dem. 
– Hvor er behovet størst?
– Fanatorget, kommer det kontant.
– Der er det ofte bråk.
– Er det andre steder dere ville vært glade

for å se natteravnen?
– Det er trygt å vite at de er i nærheten når

det er fester, slik som på Kyrkjetangen natt til
17. mai, sier Ina.

– Natteravnen kom dit nå sist, husker
Anette.

– Hvordan opplevde dere det?
– Det var greit at de kom.
Begge jentene mener at den verste tiden

med narkotikamisbruk og voldsepisoder nå
er over. 

– Men det kommer alltid til å være noe, me-
ner Anette.

– Nå er det mest rånere, sier Ina.
– Det er gøy! smiler Anette. ●

– Vi får kunnskaper om området her samtidig som vi bygger et viktig nettverk, sier (fra venstre) Jørn Grefstad (43), Knut Eliassen (39) og Bjørn Eirik 

Ingebrigtsen (36). Resten av gruppen består av Mette Ingebrigtsen (40), Bente Herland Holst (39). Frøydis Zakariassen (49) og Øyvind Rasmussen (38).

der i Ytrebygda bydel, og åpnet i fjor
ungdomshuset på Søreide.

Det er tid for å bevege seg ut igjen.
De siste pizzastykkene taes med i hån-
den, og de to gruppene avtaler å av-
slutte sammen ved Fanatorget kl. 01.
Da kommer nattbussen fra sentrum.

Brannslukkere
– Det har vært tendenser til bråk og
uro rundt Fanatorget i senere tid, sier
Bente.

– Men ting roer seg når vi er i nær-
heten.

– Politiet i Fana sier at det er på fre-
dagene de har de største utfordring-
ene, sier Knut.

– Da har ungdommene gjerne gjort
avtaler på skolen om hva de skal gjøre
om kvelden. 

– Hvordan går det med motivasjo-
nen i gruppen de gangene det eneste
som skjer er at dere kommer regnvåte
hjem?

– Det er som med en brannmann,
sier Jørn.

– Han er ikke glad når det brenner.
At ingenting skjer er det beste som
kan skje. ●

– Det er verst ved Fanatorget

TRYGT MED NATTERAVNEN: – Det er godt å vite
at natteravnene er i nærheten når det er fester,
sier Ina Knagenhjelm og Anette Brodahl.
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– Lerretet var stort og godt,
men det var til liten hjelp
når skriften var hvit mot en
lys bakgrunn, sier Aashild
Dyrkolbotn (69).

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Aashild er sterkt synshemmet, og ble med oss
for å teste hvordan gudstjenesten i Søreide
kirke fungerte for en med hennes handikapp.

Norunn Kalvenes (60) fra Søreide er også
med på den lille testen vår. Hun er så godt
som døv, men har fått noe hørsel etter at hun
fikk operert inn et såkalt cochlea-implantat.
Norunn er tydeligvis forsinket, og jeg prøver
å ringe henne mens jeg står på kirketrappen
og venter sammen med Aashild. Ingen svar.
Jeg ringer igjen. Fortsatt ingen svar. 

– Hun sa hun skulle komme, sier Aashild.
Så får jeg en tekstmelding fra Norunn.

«Prøvde du å ringe meg? Er jo døv, så jeg kan
ikke svare. Send sms», skriver hun. Dette er
en vekker. Vi tar sansene våre som en selvføl-
ge. Helt til en av dem ikke er der lenger.

Aktive damer
For de to damene er det annerledes. Begge
har levd med sine funksjonshemminger hele
livet, og har funnet måter å kompensere for
sansetapet. Aashild bruker et kraftig forstør-
relsesglass, eller «aukeglas» som hun selv sier.
Hun er fra Lindås, der hun hjelper sin datter
med driften av Dyrkolbotn leirskole. Tidli-
gere var hun fylkesleder i daværende Vest-
landske blindeforbund, og hun er fortsatt
nestleder i landsstyret for KABB («Kristent
arbeid blant blinde og svaksynte»,
www.kabb.no). Også Norunn er aktiv innen-
for organisasjonsarbeid. Hun er utdannet
barnevernspedagog, men arbeider ved råd-
givningskontoret for hørselshemmede og
døvblinde i Bergen.

– Jeg er flink til å lese på munnen, det er til
god hjelp, sier Norunn. Vanligvis går hun til
Døves menighet, men der er det bare guds-
tjeneste annenhver søndag. Siden hun bor
like ved Søreide kirke, blir den  et klart andre-
valg. 

Selv valgte vi Søreide til vår uhøytidelige
test fordi det her faktisk er gjort en rekke til-
tak for gjøre gudstjenesten mer tilgjengelig .
Salmetekster og bibelsteder vises på store ler-
ret, mens prekenen kan tas inn på høreappa-
ratet via teleslynge.

Mørkeblått mot gult
Vi finner oss plasser langt fremme. Aashild
leter etter listen over dagens salmer. Jeg ser
den - litt bortgjemt borte på murveggen. For
henne er det umulig å lese listen. Hun ber

meg lese salmenumrene, som hun så skriver
ned. 
De to store lerretene i Søreide kirke kunne
vært til god hjelp, men dessverre har de valgt
hvit skrift mot en lys bakgrunn. 

– Det er umulig å se bokstavene slik det er
nå. Jeg er avhengig av sterke kontraster for å
kunne lese tekst, sier Aashild. 

Dette kan enten være svart og hvitt, eller
myket opp med en mørkeblå skriftfarge mot
gul bakgrunn. 

Storskrift
Heldigvis har Søreide kirke tilgjengelig sal-
mebøker med storskrift.

– Men boken lå ikke fremme, slik at jeg
kunne finne den selv, klager hun, og legger til
at det også kunne vært en god hjelp dersom
presten annonserte salmenumrene fra pre-
kestolen.

Norunn er derimot svært godt fornøyd
med salmetekstingen på lerretet.

– Det fungerte fint, men jeg savnet å kunne
få med meg prekenen, sier hun like etter
gudstjenesten. 

– Den er det viktigste under gudstjenesten,
så det hadde vært fint om de kunne tekstet
noe av den også.

– Hvordan fungerte teleslyngen?
– Den er bare på når presten snakker, og

fungerer vanligvis godt her. Men i dag var
den veldig bråkete.

Tekstet gudstjeneste
Døvetolk kunne vært et bra alternativ. No-
runn har rett til å bestille tolk selv ved behov,
men har ikke samvittighet til å bruke det så
mye som hun trenger. 

– Dessuten må jeg bestille mange dager i
forveien. Da blir det ikke så lett å være spon-
tan.

Funksjons-
hemmede tester
Søreide kirke

-Kan bli be
DEN BLINDE
LEDER DEN
DØVE: – Jeg 
ble hørsels-

hemmet etter
en barnesyk-

dom, og mistet
hørselen helt da

jeg ble 30, sier
Norunn Kal-

venes (t.v). 
– Jeg har alltid
vært svaksynt,
og regner med

at jeg ser 6-7
prosent, for-

teller Aashild 
Dyrkolbotn .
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Fakta:  Syv prinsipper for universell utforming
1. LIKE MULIGHETER: Utformingen skal ikke medføre ulemper eller sette stempel på 

noen brukergrupper, men være like brukbar og tilgjengelig for alle.

2. FLEKSIBEL: Utformingen skal tjene et vidt spekter individuelle preferanser og evner.

3. ENKEL: Bruken skal være lett å forstå uansett hvilken erfaring, kunnskap, språk-
evner eller konsentrasjonsnivå brukeren har.

4. FORSTÅELIG: Utformingen skal gi brukeren nødvendig informasjon effektivt, uav- 
hengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens evner til å oppfatte disse.

5. FEILTOLERANSE: Utformingen skal avgrense farer, skader og uheldige virkninger 
av utilsiktede handlinger.

6. EFFEKTIV: Effektiv og naturlig bruk, med et minimum av strev.

7. TILGJENGELIG: Tilstrekkelig plass for tilgang, betjening og bruk, uavhengig av 
brukeren sin kroppsstørrelse, stilling, rekkevidde og mobilitet.

Mer informasjon: www.universell-utforming.miljo.no og www.norskdesign.no 

– Prekenen kan trykkes
opp på forhånd for de
som har behov for det,
sier sokneprest Hans
Jørgen Morvik.

Dette er likevel ikke noe han
ønsker at skal være tilgjenge-
lig for alle:

– En preken skal helst være
ferskvare, men det går bra
dersom vi får vite hvem som
ønsker å få den trykket, sier
han.

Estetisk balansegang
Å vise prekenen på de to store
lerretene ville derfor vært
uaktuelt. Men de fungerer
fint til å vise salmetekster og
annen tekstinformasjon på.

– Lerretene har vi hatt i fire
år nå, forteller Morvik.

– Spesielt de eldre i menig-
heten er glad for disse, siden
de øker muligheten for å kun-
ne følge med på det som skjer.

Kirketjeneren styrer frem-
visningen på lerretene, så det-

te er heller ikke et tiltak som
krever ekstra ressurser. 

Kontrastfarger
– Er det mulig å få til sterkere
kontraster på lerretene?

– Vi har det i tankene. Pro-
sjektørene er slitne, og må byt-
tes ut. Det vil øke kontrasten.
Samtidig er dette også en este-
tisk balansegang. Voldsomme
kontraster ser ikke bra ut. 

Morvik er ellers klare over
flere av forholdene Norunn

Kalvenes og Aashild Dyrkol-
botn påpeker.

– Vi har hatt problem med
teleslyngen. Det må være sig-
naler utenfra som forstyrrer. 

Universell utforming
Menigheten fikk inn flere til-
tak etter prinsippene for uni-
versell utforming da kirken
ble restaurert for tre år siden.
Ved inngangspartiet er det
dessverre fortsatt en del
ugjort. Handikapp-rampen
er plassert feil slik den ligger
nå, på siden av trappen.

– I utgangspunktet ønsket
vi å få hevet parkeringsplas-
sen, slik at vi kunne tatt bort
trappen. Alt lå til rette for det,
og det var en stund vi trodde
at vi skulle få det til. ●

bedre

– Hva kunne de gjort bedre her?
– Det hadde vært veldig greit å få hele

gudstjenesten, inkludert prekenen, ned-
skrevet på et ark, foreslår Norunn.

Aashild er enig: – Jeg har fått innope-
rert kunstige linser i øynene, forteller
hun. – De virker bra på avstand, men er
ikke elastiske. Et slikt ark bør være skre-
vet med ekstra stor skrift. Da kunne jeg
sunget med uten forstørrelsesglass, kun
med lesebriller. Det hadde vært herlig! ●

– En preken skal være ferskvare!
ALLE INKLUDERES: – Vi er

avhengig av tilbakemelding-

er, slik at vi kan gjøre guds-

tjenesten tilgjengelig for flest

mulig, sier sokneprest Hans

Jørgen Morvik, og ber oss få

med at de kun bruker gluten-

frie oblater under nattverden. 

SKRIFTEN PÅ LERRETET:
– Jeg får ikke med meg det
presten sier, så det hadde

vært fint om de kunne tek-
stet prekenen på lerretet,

sier Norunn Kalvenes. 

SVAKSYNT: – Jeg må ha hjelp av forstør-
relsesglass for å lese salmetekstene,
selv når de er skrevet med storskrift, 
sier Aashild Dyrkolbotn.

KIRKETRAPPEN: – En svart list på 
trinnene hadde vært til god hjelp, sier

Aashild Dyrkolbotn. – Slik den er nå, er
det lett å falle. Den blir veldig gul.
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Det var Mette som tok initiativet til å invitere
Per Frick Høydal til Fana etter at hun hørte
ham for kort tid siden. 

– Han er ydmyk og direkte og ber oss ta skje-
en i egen hånd for å nyte livet. Han tør å utfor-
dre folk uten å være klandrende, sier hun.
Bøe Lyngstad er en aktiv småbarnsmor med
to små sønner på tre og fem år, høyskolelektor
i drama og aktiv i prosjektgruppen for Sæda-
len menighet. Beskjeden om at hun har kreft
kom i september for to år siden. 

– Jeg dveler ikke ved hvorfor jeg ble syk.
Men sykdommen gjør at jeg forstår hvor liten
jeg er. Nå ble det slik, og jeg må gå inn i det og
bruke det på en konstruktiv måte. Så langt
som mulig skal jeg prøve å reise meg igjen og
igjen og igjen.

Mer ydmyk
Mette kjenner seg ikke uten videre igjen i an-
dres historie om at sykdom har vekket dem
for å se hvilke verdier de virkelig hadde i livet.

– Hvis det har gjort meg noe, har det gjort
meg mer ydmyk overfor livets harde realite-
ter. Alles liv har en slutt. Jeg har alltid sett på
meg selv som frisk, sterk og direkte. Kreften
slo meg ned bakfra. Det er ingen selvfølge at
jeg skal bli gammel. Livet kan være mye kor-
tere enn man tror og ønsker.

Bygger hus
Mette har alltid ønsket seg flere enn to barn,
men dette satte  sykdommen en stopp for.

– Jeg kan ikke være bitter og fortvilet. I ste-
det må jeg tenke: ok, sånn ble det. Det handler
om å tolerere livsfortellingen. 

Kontrollene ett og to år etter kreftdiagnosen
gikk bra. Likevel vet hun at det ikke er en en-
delig friskmelding. Noen kreftceller kan ha
lurt seg unna og dukke opp igjen. Men famili-
en lar ikke sykdommen stoppe de planene vi-
dere i livet. Hun og mannen Dagfinn bygger
nå hus på Nedre Nattland.

Håpet
– Troen har ikke blitt sterkere av å være syk.

Men håpet har blitt mye sterkere. Uansett hva
som skjer med meg, er noen med meg. Uan-
sett skal jeg oppleve tusenvis av gode øye-
blikk før jeg dør. Jeg har også et sterkt håp om
at det skal gå bra med Dagfinn, barna og
mine nærmeste uansett hva som skjer med
meg.

Himmelen er et godt sted å være, tror Met-
te. Men hun har ingen hast med å komme dit.

– Jeg trenger ikke å ha det bedre enn jeg har
det nå. ●
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Lørdag 28 november kl 10.00-
15. 30 i Storetveit  menighets-
hus, Kirkeveien 27 (ved Store-
tveit kirke)

Program
- Sorg og krisereaksjoner og

vårt møte med egen og andres
sorg, ved prest og gravferds-
konsulent Arve Løvenholdt.
- Hva er en sorggruppeleder?
- Erfaringer fra grupper
- Hva skjer med oss når vi finner
ord  til fortellingene våre?

Påmelding /spørsmål innen
20.november til:
• linda.bardsen@bkf.no 
• tone.totland@bkf.no

Enkel lunch. 
Seminaret er gratis. 

Arrangør: 
Menighetene i 
Fana prosti ved veileder
Ingeborg B. Paulsen, diakon
Linda Bårdsen og diakon 
Tone Totland.

TEKST OG FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Da kommer han til kulturkveld på Nattland
skole i regi av Sædalen menighet. Temaet for
kvelden er «Livsglede og livsfortellinger».

74-åringen er en av landets mest kjente
prester, og sammen med kjendispresten Kar-
sten Isachsen har han skrevet boken «I all

fortrolighet». Høydal har vært sykehusprest
ved Modum Bads Nervesanatorium i over
20 år og vært domprost i Stavanger. Han er
opptatt av at mennesker selv skaper sitt eget
liv gjennom ord.

– Det er livsfortellingene som skaper det li-
vet vi lever, sier han. 

– Hvis vi har en sykdomsfortelling, blir li-

Jeg, en sorggruppeleder? Et åpent seminar for deg som er interessert i sorgarbeid.

Livsfortelling med kreft
For to år siden kjente småbarnsmoren Mette Bøe Lyngstad (39) 
en klump i brystet. Kreften har preget livsfortellingen hennes.

Per Frick Høydal: 

Ber deg finne livsfortellingen
Søndag 1. november kommer den kjente presten og sjelesørgeren Per
Frick Høydal til Fana for å utfordre folk til å skape sin egen livsfortelling.

FIKK HÅP: – Jeg har et sterkt håp om at det skal

gå bra med Dagfinn, barna og mine nærmeste

uansett hva som skjer med meg, sier Mette,

her sammen med mannen Dagfinn Bøe Lyng-

stad og barna Aksel (3) og Oskar (5). 
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VIL DU VÆRE FRIVILLIG PÅ KIRKENS SOS?
Det hjelper å snakke - når en har noen som vil lytte! 
Vi trenger flere som vil prate med et medmenneske som har det vanskelig. Din oppgave er å lytte og tenke høyt sammen 
med den som ringer eller skriver til Kirkens SOS. Du skal ikke gi råd eller løse den andres problemer. Du får 
innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med som frivillig. Du går inn en ordnet 
vaktturnus, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Du må være mellom 20 og 80 år, og du 
må ha avstand til egne kriser.

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

vet vårt sykt. Forteller vi oss selv at vi er
dumme fordi vi er dårlig i matte, så blir vi
det. Men hvis man vil ble lege selv om man
vet at man er dårlig i enkelte fag, så blir man
lege.

Langvarige løsninger
Frick Høydal mener det er klare paralleller
til hvilken kristenfortelling man forteller
seg selv.

– Har jeg en fortelling om at Gud vil øde-
legge meg fordi jeg ikke bra nok, og at det
evige mørke venter meg etter livet her, så vil
det påvirke livet. Da vil den fortellingen ska-
pe angst. Man kan gå til en kristen menighet
for å få trøst og ha et fellesskap med andre

som lever under den samme fortellingen.
Men kortvarige løsninger er ofte langvarige
låsninger.

– Hva er en langvarig løsning, da?
– Å ha en likeverdig, god relasjon som er et

rom hvor man lytter. Det var dette rommet
Jesus skapte for den kanaaneiske kvinnen.

Konstant lykke
I Bibelen fortelles historien om en kanaa-
neisk kvinne som kom til Jesus og bad om
hjelp til sin syke datter. Det endte med at Je-
sus sa: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli
som du vil».

Frick Høydal mener at isolasjon og depre-
sjon hører sammen som hånd i hanske.

– Depresjon handler ikke bare om en trist
barndom, men at man er alene med proble-
mer som sykdom og skrantende ekteskap i
stedet for å dele med en som forstår. Håpet
om en bedre bil eller hytte, gir kortvarig,
men ikke konstant lykke. Å gi noe til andre
gir konstant lykke.

– Er kristne mer lykkelige enn andre?
– Nei, men vi har en fred som går over all

forstand.

Nattland skole, søndag 1. november 
kl. 20. Inngang: 50 kroner. Det blir 
også kafé med mulighet til å kjøpe 
seg en kopp kaffe og litt å bite i. ●

LIVSGLEDE: – Uansett hva som skjer med meg,

så skal jeg oppleve tusenvis av gode øyeblikk før

jeg dør, sier Mette Bøe Lyngstad.
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Bok & Media Vestbok
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Prost Per Barsnes

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

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

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

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

Prostisekretær 

Kari Rydland

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

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

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

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fanaprosti@bkf.no

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Perspektiv på livet

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

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

Prostikontoret har personalansvaret for alle som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

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

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

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

PER BARSNES, PROST 
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Prost Per Barsnes

telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
priv. 55 91 56 56/mob. 415 52 570

Sokneprest Gunnar Nesse

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

Kantor Jostein Aarvik

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

Menighetspedagog

Synøve Weld Haakonseth   

Telefon 55 59 32 53 
Mobil 40 07 09 84

Kateket Jagana Olsen

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

Kapellan  (vakant) 55 59 32 53 

Ungdomsprest/KM-sekretær

Maren Flotve Tischendorf
telefon 55 59 32 60
maren.flotve.tischendorf@bkf.no

Kirketjener Kalaregy Drange 

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

Frivilighetskoordinator 

Liv Marit Kvåle Evjen 

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

Kantor Gjermund Mildestveit 

telefon/e-post 55 59 32 58
gjermund.mildestveit@bkf.no

mobil 913 83 430

Menighetskonsulent Geir Møller

Telefon 55 59 32 51

Epost geir.moller@bkf.no
Mobil 454 76 996 
Men.rådsleder Ingvar Henne

telefon, privat 55 10 58 37
e-post ihenne@broadpark.no 

Spørsmål vedrørende kirke-

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

Åpen barnehage

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

UTVALGENE

Gudstjenesteutvalget

Ruth Waagbø 55 91 60 56

Undervisningsutvalget

Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget

Martin Fjelltveit 55 11 91 82
Kulturutvalget

Svein Berg 55 22 80 92

Misjon og økumenikkutv.

Oddvar Aadland 55 22 66 73

Økonomiutvalget

Per Johnny Vik 55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag

Arvid Grostøl 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM

Rune Kroken                55 99 19 87

Diakonatet

Sissel Lundhaug 55 13 12 03

Fana Kyrkjekor

Gyri Skre 55 91 51 53

Voksenlaget, KFUK-KFUM

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

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

tlf.  55 22 00 20

God Helg søker medarbeidere
Har du en journalist i magen? 

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

bli satt stor pris på! Kontakt Gyri Skre: 
gyriskre@broadpark.no - 55 91 51 53/917 39 950 
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KM-
kalender

• 23-25.okt: MILK-tur, Skotnes
• 26.okt: Hovedstyremøte
• 27.okt: LIV på Ynglingen
• 29.okt: Unge Voksne-samling
• 12.nov: Unge Voksne-samling
• 13.nov: Nattcup
• 15.nov: Lovsang Fana, 18.30 i 

Fana kirke. 
• 17.nov: LIV på Ynglingen
• 26.nov: Unge Voksne samling
• 29.nov: Julemesse
• 6.des: Vi synger julen inn

Som dere ser, er det stor akti-
vitet denne høsten. Noe nytt, og
noe som har vært i mange år.

Det er veldig kjekt at vi har klart
å komme i gang med samlinger
for deg som er ung og samtidig
voksen. For alle over 18 år sam-

les vi annenhver torsdag i me-
nighetshuset til samtale, et lite
foredrag om noe spennende,
nattverd og kveldsmat. Vi har
hatt to samlinger allerede og
gleder oss til fortsettelsen! I til-
legg skal vi snart la vårt første
LØFT gå av stabelen. Helgen før
konfirmantene begynner i en-
hetene samler vi alle lederne til
ledertrening og mye moro på
menighetshuset. Det vil være
mulig å melde seg på ulike kurs,
og sammen skal vi løfte hveran-
dre. I år er det også mange som
har meldt seg på MILK og LIV og
det er utrolig kjekt. Nå gleder vi
oss til konfirmantene er på
plass og året begynner for fullt. 

For mer informasjon om UV-
treff, LØFT eller annet er det
bare å kontakte Maren på 
maren.flotve.tischendorf@bkf.no

TIL INNTEKT FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET I FANA MENIGHET. 
ARR.: HOVEDSTYRET I FANA KFUK-KFUM

I�FANA�MENIGHETSHUS�
KL.�1230�-�1600

SALG AV HJEMMELAGDE TING 
HOVEDLOTTERI

ÅRESALG
TOMBOLA

SANG VED:

KIRKEVOLL SKOLES ASPIRANTKOR 

JORDBÆRHAGEN BARNEGOSPEL 

KAFETERIA

Tilrettelagt for rullestolbrukere.

Søndag 15. november
Kl: 18:30

- Natverd

- LOVSANG
- Andakt

- Lovsangskafè

LOVSANG
FANA   Fana kfuk-Kfum inviterer 

til Lovsangskveld i Fana Kirke

Tidspunktet passer med 
buss 20 og 560 fra byn mot Fana

Konsert i
Fana kirke 
Søndag 22.november kl 19.00
med Ingunn Ådland (flygel), El-
len Bjørnebye (fløyte) og Trude
Helen Binderø (sopran) 

Musikk av J.S.Bach, R.Strauss,
C.Debussy, A.Roussel og
C.Saint-Saëns Billetter kr 100,-
ved inngangen

Ingunn Ådland (flygel)
er født i Bergen. Hun studerte
ved Bergen Musikkonservato-
rium  og i London og hadde sin
debutkonsert i Oslo 1976. Som
solist har hun spilt med Bergen
Filharmoniske Orkester, Colle-
gium Musicums Orkester og
Oslo Filharmoniske Orkester og
gitt en rekke konserter ved Fest-
spillene i Bergen og Troldhau-
gens konsertserier samt hatt
konsertoppdrag i Belgia.

Ellen Bjørnebye (fløyte)
er utdannet med diplomeksa-
men ved Norges Musikkhøgsko-
le og har soliststudier fra Essen.
Bjørnebye debuterte i 1982. Hun
har som alternerende solofløy-
tist spilt i Oslo Filharmonisk or-
kester og i Den Norske Opera.
Bjørnebye har vært solist med
flere av de ledende orkestre i

Norge og har i tillegg hatt en
rekke kammermusikk-konser-
ter i inn- og utland. Hun har gitt
ut én CD med harpisten Yoshiko
Miyake. Bjørnebye har jevnlig
gitt konserter med pianisten In-
gunn Ådland.

Trude Helen Binderø (sopran) 
er fra  Bærum og arbeider som
frilans operasanger. Hun er ut-
dannet ved Barratt Due Musikk-
institutt og Statens Operahøg-
skole. Binderø ble uteksaminert
våren 2004, og hun debuterte i
rollen som Michaela i «Carmen»
med Den Norske Opera. Hun har
gjestet de fleste operascenene i
Norge, og av roller hun har gjort
kan nevnes Pamina i «Tryllefløy-
ten», Zerlina i «Don Juan» og
Susanna i «Figaros bryllup»  I
tilegg har hun et bredt konser-
trepertoar med verk som repre-
senterer ulike stilartar og tids-
epokar. I sommer holdt hun
blandt annet flere konserter på
Troldhaugen. ●

Er du ung men samtidig litt voksen?
Vi har nå et tilbud du bare må bli med på! Annenhver torsdag, Fana
menighetshus, akademiske innlegg, samtale, kveldsmat, nattverd, 
sosialt, moro, andre unge voksne… 

Tema for innlegg: Guds rike – allerede enda ikke, menneskeverd, sam-
liv, forhold mellom tro og gjerning, nyreligiøsitet, forkynnelse for ung-
dom, menighetsutvikling, praktisk tro, Jesus i populærkulturen osv. 
Datoer utover høsten: 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12

Møt opp kl 19  i ungdomslokalene i Fana menighetshus. Ta med 20 kr
til kveldsmat. Bli inspirert! Spørsmål? Kontakt ungdomsprest Maren
på: maren.flotve.tischendorf@bkf.no -  tlf 93890490. Vi snakkes der! ●
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HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

Utleie i Fana 
menighets-

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

sammenkomster. 

Kontakt menighetskontoret,

tlf. 55 59 32 51 
for bestilling og pris.

FANA MENIGHET

TEKST OG FOTO. GEIR MØLLER

Han spilte flere ulike typer
musikk for flygel,  for å pre-
sentere det nye flygelet i Fana
kirke. 
– Dere kan være stolte over det
nye flygelet dere har fått, sa
Håvard Gimse til konsertpu-
blikummet som hadde møtt
fram. 

Konserten i Fana kirke ble
en flott innvielseskonsert for
det nye flygelet i kirken. Til
stede på konserten var inviter-
te gjester som har bidratt med
gaver. Mellom de ulike avde-
lingene i programmet knyttet
Håvard Gimse kommentarer
til de ulike verkene og kompo-
nistene. En flott kombinasjon
som publikum satte pris på.

Etter konserten var det en li-
ten markering i menighetssa-
len for innbudne gjester. Her
ble blant annet de to store gi-
verne takket for sine bidrag,
og det ble delt ut blomster og
takk til flygelkomitéen, som
hadde stått i bresjen med inn-
samlingen av midler til flyge-
let fra Fana sokneråd ved leder
Ingvar Henne.  ●

Ein nydeleg vårdag i mai,
vart eg invitert til å væra
med på Sjøstjerna, forei-
ning for den Indre Sjø-
mannsmisjon. I dag har
foreininga åtte medlemer
som møtest ein gong i må-
naden.

Aashild Botnedal som hadde
møtet heime hos seg denne
dagen, fortel at foreininga
blei starta opp i 1932. Det var
berre kvinner som var med,
og dei var rundt 15 medle-
mer. Foreininga heitte den
gongen «Sagenes kvinnefor-
ening for Den Indre Sjø-
mannsmisjon». På den tida

hadde dei basar ein gang i året
i Volladalen bedehus på Fana-
hammaren.

I dag er namnet Sjøstjerna,
og det er ikkje lenger ei kvin-
neforeining. Før var det ofte
at mennene køyrde kona på
forening. Men det var trist å
sende mennene heim, og si-
dan dei no var blitt så få med-
lemer, blei det bestemt at
mennene skulle få væra med.
I staden for å driva med hånd-
arbeid, samlar dei no inn
pengar til Sjømannsmisjo-
nen. Alle tar med eit fat med
mat, og på den måten blir det
ikke så mykje arbeid på den
som skal ha foreininga.

Dei har ein liten andakt, og
syng i lag, og seinare går pra-
ten livleg ved bordet. Ein
gong i året får dei besøk frå
Sjømannsmisjonen.

På grunn av at ingen går i
arbeid lenger, treffes dei no til
forening om føremiddagen.
(Frå kl. 12:00 – 15:00) Aashild
Botnedal seier på vegne av
Sjøstjerna forening, at dei tar
gjerne imot nye medlemmer,
yngre som eldre! Den siste
som blei medlem var ei dame
på 90 år! 

Dersom dette er av interesse
deg, kan du ringe til Aslaug
Sørhaug på tlf. 55 91 58 53 ●

Konsert og komitéheder
Flygelkonserten sist søndag i Fana kirke ble et enestående vitnesbyrd
om hvilken fantastisk konsertpianist en har i Håvard Gimse. 

Flygelkomiten ble hedret med blomster for sin innsats.  Fra venstre: Ingunn Aadland, Gjermund Mildest-

veit, Jostein Aavik, Per Erik Waaler og soknerådsleder Ingvar Henne.

Sjømannsmisjonsforeininga «Sjøstjerna»
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23.08. Charlize Aadland Lihaug
Olaf Leren Ellingsen
Caspian Jetmundsen

30.08. Malene Hillesøy Berg
Hedda Hansen Hamre
Martin Suarez-Birkeland
Johanne T. Ø.Henanger
Elisa Wallace
Emma A. Lilleskare
Alida Takle Føleide

19.09. Magnus Hauge Øyen
Henrik H. Eidhammer
Mikal Njøten Frotvedt
Rosalie S. Tennebekk
Lisa Saure-Thomassen
Eirik Garberg Olsen
Marielle G. Korsbrekke
Henrik Øyen
Julia Almeland

20.09. Sofie og Trym Nordahl-
Rommetveit
Lars Mørch
Henriette Heian Ræmisch

27.09. Jacob Falch Andersen
Vegard Hovland

22.08. Kjersti Anette Jørgensen 
og Dag Frode Herfindal

22.08. Linda Marie Næss 
og Morten Hauge

22.08. Cecilie Johnsen og 
Anders Handal Tveite

22.08. Torill Nordås og 
Martin Richard Pell

29.08. Anita Steinsland og 
Sindre Lade Raa

29.08. Ragnhild Eiken 
og Christian Berge

29.08. Elisabet Dale og 
Jarle Børve

29.08. Johanne Fonnes og 
Magnus Bjellaanes Tvedt

19.09. Mona Terese Havsgård 
og Kenneth Skoge

19.09. Kari Frotvedt og 
Trond Tiedemann Njøten

26.09. Anette Dahle og
Roar Gjelsvik

26.09. Lena Marie Vestli 
og Atle Haugland

26.09. Unn Iren Breivik og 
Frode Almeland

Borghild Olsen f.1914
Birgit Kysnes f.1926
Anna Sofie Nybø f.1912 
Edith Charlotte Hamre f.1918
Magne Olav Helgeland f.1925
Sigurd Sørtveit f.1933
Therese Marie Hamre f.1974
Olga Fjelltveit f.1925
Magne Bakke f.1933
Odd Auganes f.1933
Einar Didriksen f.1951

25. oktober - bots og bededag 

Jes 59,1-4.8-9 Gal 5,16-24; Matt 3,7-1

11.00 Fana. Skriftemålsguds-
tjeneste ved Gunnar Nesse. Tak-
koffer til menighetsarbeidet.
Søndagsskole, kirkekaffe. 

19.00 Blomsterdalen. Gudstj.
V/vikar. Offer: Menighetsarb.

19.00 Fana. Konsert med vise-
sanger Knut Ariel og «Stemmene
fra Stend»  (Se egen omtale) 

1. november – Allehelgensdagen 

Matt 5,1-12 Jes 49,8-10; Åp 7,9-17

11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Nattverd. Fana
kyrkjekor deltar. Eldredagen.
Middag etterpå i menighetssalen
i regi av diakoniutvalget. Takkof-
fer til diakonarb. Søndagsskolen.

13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste 
ved Gunnar Nesse. Takkoffer til
dåpsopplæringen

16.00 Kristborg. Familie-
samling ved Gunnar Nesse

20.00 Fana. Thomasmesse ved
Gunnar Nesse. Nattverd. Takkof-
fer til diakoniarbeidet..

8. november – 23. s. e. pinse

* Fil 1,6-11 1 Mos 50,15-21; Matt 18,21-35

11.00 Fana. Gudstjeneste ved Per
Barsnes. Takkoffer til Gideon - bi-
belmisjon. Dåp og Nattverd.
Søndagsskole. Kirkekaffe.

11.00 Blomsterdalen. Familie-
gudstjeneste ved Maren Flotve
Tischendorf. Søndagsskolens
dag. Takkoffer til søndagsskole-
arbeidet i menigheten.

15. november 24. s. e pinse 

* 1 Tim 2,1-6a Am 8,4-7; Matt 22,15-22

11.00 Fana. Familiegudstjenes-
te ved Per Barsnes. Dåp. Utdeling
av 4. årsbok. Sang ved Jordbær-
hagen barnegospel. Kirkekaffe
for små og store i kapellsalen.,
Takkoffer til dåpsopplæringen.

18.30 Lovsang Fana. Fana
KFUK-KFUM inviterer til Lov-
sangskveld i Fana kirke. Natt-
verd, Lovsangskafé, andakt NB:
Tidspunktet passer med buss 20
og 560 fra byen mot Fana. 

21. november – lørdag 

13.00 Dåpsgudstjeneste ved Per
Barsnes. Takkoffer til dåpsopp-
læringen.

22. nov - Siste søndag i kirkeåret 

Matt 25,31-46 Jes 65,17-19; Åp 20,11-13

11.00 Fana. Gudstjeneste ved vi-
kar. Nattverd. Fana kyrkjekor del-
tar. Takkoffer til Ytrebygda nær-
kirke. Søndagsskole. Kirkekaffe.

19.00 Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved Per Barsnes. Takkoffer
til Ytrebygda nærkirke.

19.00 Fana. Konsert m/pianist In-
gunn Ådland, sanger Trude Bin-
derø og fløytist Ellen Bjørneby.

25. november – onsdag 

09.00 Fana. Morgenmesse ved 
Gunnar Nesse 

29. november – 

1. søndag i advent 

Luk 4,16-22a Sal 24; Åp 5,1-5[6-10]

11.00 Gudstjeneste ved Gunnar
Nesse. Dåp og nattverd. Takkof-
fer til misjonsprosjektet. Søn-
dagsskole. Kirkekaffe.

18.00 Lysmesse ved Maren Tis-
chendorf. Ungdomsalpha deltar.
Takkoffer til Fana KFUK. KFUM.

6. desember – 2, søndag i advent 

Luk 12,35-40 Joel 3,3-5; Hebr 10,35-39

11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Dåp og nattverd.
Takkoffer til diakoniarbeidet.
Søndagsskole. Kirkekaffe.

11.00 Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved vikar. Nattverd. Takkof-
fer til diakoniarbeidet.

16.00 Kristborg. Familiesamling
ved Gunnar Nesse.

18.00 Fana. Vi synger julen inn
ved Maren Tischendorf. Takkoffer
til Fana KFUK-KFUM. 

UTDELING AV 4-ÅRSBOK

15. november kl. 11.00 blir det
utdeling av 4-årsbok i Fana kir-
ke. Da ønskes alle hjertelig vel-
kommen til familiegudstjeneste.
Alle døpte som er født mellom
1/1-05-30/6-05 vil få invitasjon
til dette i posten.

Eldredagen 1. november

Etter gudstjenesten blir det ser-
vert middag og kaffe i menig-
hetssenteret. Det blir musikalsk
innslag av Jan Sandvåg og Gun-
nar Liland. Fana Diakonat øn-
sker hjertelig velkommen!

Julemesse

Ytrebygda Kyrkjelag har sin tra-
disjonelle julemesse lørdag 21.
nov. kl. 1300 i bedehuset Karmel
i Blomsterdalen. Leder for by-
delsstyret i Ytrebygda, Stig
Hammersland, kommer med
åpningshilsen og barnekoret
Levende lys synger. Ellers: All-
sang, andakt, bespisning, åre-
salg, tombola  og trekning av
hovedlotteriet.  ARVID GROSTØL

             kalender

døde

gudstjenester

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B

FU
LLD
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TR
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N

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

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

fana  5-09.qxp:fana.qxp  15-10-09  14:32  Side 16


