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Kirkebakken 
- et treffsted også i vår tid

Dream
Service 

En fersk spørre-
undersøkelse har
gitt impulser til  ny-
tenking rundt guds-
tjenesterutinene.
Side 2-3

Dikteren
Sindre

– Jeg skriver 
om menneske-
livet, sier salme-
dikter og kapellan
Sindre Skeie.
Side 14-15

Musikk i
Fana

Kantor Jan Røs-
hol og de mange,
gode kulturkref-
tene i Fana sokn
får en travel
høst. Side 16-17
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God Helg utgis av menighetsrådet i samarbeid med
BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle
hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: gyriskre@broadpark.no

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.

Lokalredaksjon: Gyri Skre, gyriskre@broadpark.no,
55 91 51 53. Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
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telefon: 55 39 04 40 
E-post: eyecu@online.no
Kun henvendelser ang. fellesstoff til bladet 
(side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.

Annonser:
Frode Høyte - hoeyte@gmail.com 

Stoffdeadline neste nummer: 
Kontakt lokalredaksjonen

Utgivelsesdag neste nummer: 
Tirsdag 26. november

Produksjon: Dragefjellet Media
tlf. 55 23 25 47 - post@dragefjellet.no

Trykk: Bodoni, Straume
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Retningssansen
«Derfor, når vi har så stor en sky av vitner om-
kring oss, så la oss legge av alt som tynger, og
synden som så lett fanger oss inn, og med ut-
holdenhet fullføre det løpet som ligger foran
oss, med blikket festet på ham som er troens
opphavsmann og fullender, Jesus.» HEB 12,1-2A

REFLEKSJON AV EIVIND KRÅVIK

Å miste retningssansen er ubehagelig. Hvor er
jeg? Hvor skal jeg? Mange husker sikker Seve-
rin Suveren som på ulike måter viste oss fjell-
vettreglene på TV. Fjellvettregel nummer seks
er: «Bruk kart og kompass».  Men det som kan
være verre for mange er å miste retningssan-
sen i livet. Hvor er jeg i livet? Hva vil jeg med li-
vet? Hva er meningen med livet? Derfor kan
det også i livet være godt å ha noen «Fjellvett-
regler». En slik regel kan være: «Bruk Bibelen
og kirken». Hva kan Bibelen og kirken hjelpe
oss med? Svaret finner vi i bibelteksten over.

«Derfor, når vi har så stor en sky av vitner om-
kring oss …» Vitner omkring oss = Våre krist-
ne søsken = Kirken. 

«… så la oss legge av alt som tynger, og synden
som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet
fullføre det løpet som ligger foran oss…» Her ser
vi hva som gjør at vi fort mister retningssan-
sen, alt som tynger og synden. Det som der-
imot hjelper oss å legge av alt dette, er å være i
det kristne fellesskapet i kirken. 

«… med blikket festet på ham som er troens
opphavsmann og fullender, Jesus.» Jesus kalles
også for Ordet i Johannes evangeliet. Ordet =
Bibelen. I Bibelen leser vi om Jesus som er opp-
havsmann og fullender av vår tro. I kirken leser
vi i Bibelen og vi forkynner for hverandre
evangeliet om Jesus Kristus. Dette evangeliet er
det som skaper tro og fullender troen på at han
er vår frelser. En frelser som døde for våre syn-
der og som seiret over døden. Slik kan vi tro på
et evig liv sammen med Gud vår Far i herlighet. 

«Bruk bibelen og kirken!» Ved hjelp av den-
ne «fjellvettregelen» kan vi altså holde retning-

en også i livet. Hvor er jeg i
livet? Svar: Hos Jesus!

Hva vil jeg med livet?
Svar: Tjene Jesus! Hva
er meningen med li-
vet? 

Svar: Jesus! ●

I samband med innføringa av ny

liturgi i Fana har soknerådet og

den nye organisten delt ut spørje-

skjema der folk blir spurt om kva

dei meiner om liturgien så langt. 

TEKST OG FOTO: ODDVAR SKRE

Resultatet av denne meiningsmålinga er bakgrun-
nen for «Dream service», altså draumegudstenes-
te. Kor vidt det er dekning for dette, er uvisst, men
det var iallfall eit godt forsøk. 

Det er mykje song og bønnesvar i den nye liturgi-
en, og Fana kyrkjekor var difor sterkt medver-
kande, både frå galleriet og framme i kyrkja. Blant
anna med Aage Samuelsen sin «O Gud som fyller
alt i alle» til akkompagnement på trekkspel av sok-
neprest Gunnar Nesse, og dei to fine salmane av
Arve Brunvoll, «Å kor djup er Herrens nåde» og
«Deg å få skoda» under nattverden. 

Vekselsong
Til opning var det vekselsong med «Nu la oss takke
Gud» av Bach, og til avslutning «Må din vei komme
deg i møte» – ein salme som nok blir eit  varig inn-
slag i Dream service. I tillegg song Karianne Skaat-
hun Iversen «Make you feel my love» til pianoak-
kompagnement av Jan Røshol, og vår dyktige
trompetist Mette Gurvin avslutta frå galleriet med
«Vitae Lux» av Frode Alnæs som postludium.

Høgdepunktet under gudstenesta var nok inn-
settinga av ny kateket og kyrkjetenar i Fana, og til
dette hadde Bjørgvin Kirkelige Fellesråd valt ut Sil-
je Madelen Salvesen Foss som kateket og Renate
Olsen – også kjent som «Løven» – til kyrkjetenar.
Begge to vil fylla eit lenge følt behov i Fana menig-
het. (Sjå også side 23 og 24).

Familiegudsteneste
Gudstenesta var elles lagt opp som ei familieguds-
teneste med sterkt innslag av barn og barnesongar.

Dream
service

Over: Kyrkjekoret er for-

songarar. Til høgre: To nye

medarbeiderne: Renate 

Olsen (til venstre) er tilsatt

som kirketjener i 50 

prosent stilling og  Silje 

Madelen Salvesen Foss er

tilsatt som kateket i ca 100

prosent stilling.  Under

«Dream Service» fekk dei 

velkomstblomar frå

soknerådet. Heilt til høgre: 

Mange unge deltok på

Dreamservice, og prost og

sokneprest takka og helste

på alle.
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Bjørn-Eivind K Netland og Arve Løvenholdt
TRADISJON - TRYGGHET - RESPEKT
Gratis samtale i hjemmet. Døgnvakt: 55 90 19 80

GRAVSTEIN
lle utførelser
y stor utstilling
avnetilføyelser

og oppussing

Informasjon og
ny katalog på:
www.eikner.no

ULSMÅGVEIEN 27, NESTTUN
TLF: 55 98 70 00

Utleie i 
Fana

menighets-
senter

Vi leier ut lokaler til 

dåpsselskap, 

konfirmasjonsselskap, 

minnesamvær, åre-

målsdager og andre

sammenkomster. 

Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 51 
for bestilling/pris 

FANA MENIGHET

FAGKUNNSKAP OG
STORT UTVALG!

TORGALLMENNING 55 36 40 00  
LAGUNEN 55 13 38 60 

www.hgh.no
 
 

TORGALLMENNING 55 36 40 00  
LAGUNEN 55 13 38 60 

www.hgh.no
 

Tekstane var om å bruka talentane sine rett og at vi
alle er lemer på den same kroppen og dermed av-
hengige av kvarandre. Alle er like verdfulle, slik
det står i songen «Du er du og du duger».

Etter gudstensta gjekk praten livleg på kyrkje-
bakken i det fine veret, og deretter var det kyrkje-

kaffi i menighetshuset, der dei to nye medarbei-
darane blei ønskt velkomen av soknerådsleiar
Tord Byrkjeland Berntsen og fekk overrekt blo-
mar. Alt i alt litt av ein merkedag i Fana menighet
sin historie, som mange av oss har drøymt om
lenge! ●
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Velkommen til seniortreff
• Vi synger sammen • Andakt •  Diktlesing

Foredrag ulike temaer• God mat og hyggelig prat

Ytrebygda kirke: Siste torsdagen i måneden kl. 15.30

Fana menighetssenter: Første torsdagen i måneden kl. 11.30

(3.oktober, 7.november, 5. desember. )

***

Kan du tenke deg å være med 
som gudstjenestemedarbeider?
Vi trenger kirkeverter, tekstlesere og kirkekaffeverter 

Både i Fana kirke og i Ytrebygda kirke

***

Har du lyst til å glede en annen?
Som frivillig i besøkstjenesten kan du gjøre noe med dette.

Kontakt frivillighetskoordinator/diakonimedarbeider

Liv Marit K. Evjen: 55 59 32 54/ 920 91 187
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Vår gamle steinkirke har fått

nye lys ute og nytt varmeanlegg

inne. Særlig det siste har vært

etterlengtet og etterspurt.

TEKST OG FOTO: DAG VAULA

Nå trenger man ikke lenger hutre på over-
kroppen samtidig som man svir tærne på
ovnen under kirkebenken. Det nye anleg-
get har ovner festet under setet, slik at de
som sitter på benkene får en god varmefø-
lelse selv om kirkerommet holdes kjøli-
gere. Dette er gunstig både for bygnings-
konstruksjonen og for orgelet. Ingen av
disse trives i tørr luft. For renholdet i kir-
ken er det også praktisk at varmeovnene
på golvet nå er fjernet.

Det er Akasia, et firma eid av Fellesrådet
og med Helge Bringeland som teamleder,
som har utført arbeidet. Det har ikke vært
bare lett. Fana kirke er fredet og det vært
mange spesielle hensyn å ta. Tross disse
vanskelighetene ser det ut til at kostnadene
blir lavere enn budsjettet på kr 600.000.

Det var mange svakheter ved det gamle
anlegget. Nå er alt dette skiftet ut, og sær-

lig den nye sikringstavlen øker sikkerhe-
ten samtidig som den letter betjeningen
av anlegget.

I en steinkirke er strømregningen en
tung post. Det nye anlegget gjør det lettere
å styre forbruket og dermed kanskje redu-
sere regningen. Bringeland understreker
at dette avhenger både av hvordan aktivite-
tene planlegges og av hvor nøye man er
med å redusere varmen etter hver aktivitet.
Kanskje bør det gå sport i å se hvor mye
strøm som spares uten at det går ut over
trivselen? Disse midlene vil man nok finne
god bruk for på andre områder.●

• 03.10: Unge Voksne i Ytrebygda kirke

kl. 19.00. Sosialt samvær etterpå

• 17.10: Gudstjeneste for Unge Voksne

i St.Jakobs kirke kl. 19.00. Sosialt

samvær. Samarbeid med Unge 

Voksne Fana.

• 20.10: Høsttakkefestgudstjeneste 

med KM-Kluzz i Fana kirke kl 11.  

Kluzzopplegg etter gudstjenesten.

• 20.10: Gospelnight i Ytrebygda kirke 

kl 19.00. Café etterpå.

• 31.10: Unge Voksne i Ytrebygda kirke

kl. 19.00. Sosialt samvær.

• 09.11: Ytrebygda Ten Sing 20-års 

jubileum. I Ytrebygda kirke kl. 19.00.

• 14.11: Gudstjeneste for Unge Voskne

i St.Jakobs kirke kl. 19.00. Sosialt

samvær i samarbeid med Unge 

Voksne Fana.

• 15.11: Nattcup for ungdom i Hauke-

landshallen. I regi av KFUK-KFUM.

• 21.11: KM Kluzz i Ytrebygda kirke. 

Starter med middag 16.30.

• 28.11: Unge Voksne i Ytrebygda kirke

kl. 19.00. Basar!

Mykje lys og 

mykje varme!
Teamleder Helge Bringeland.

Artwork: soole.no  -  Foto: 
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– Hvis du ser ondskap, så grip inn.
Passivitet er like ille, sier Kristine
Nilsen Oma. Hun står bak danse-
forestillingen «Far, Far Away», 
som settes opp i Korskirken nå 
til helgen. Temaet er hennes 
egen oppvekst i Arna - med 
en narkoman far.

≥ SIDE 6-7

- Jeg vil tvinge folk
til å bry seg
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Ideen til forestillingen fikk  39-åringen på en
danseworkshop der hun ble oppfordret til å
forholde seg til temaet om sin far. Det resul-
terte i en improvisasjon som gjorde sterkt
inntrykk på de andre deltagerne. 

Oma ønsker å skape en diskusjon rundt
narkomanes status i samfunnet gjennom det
moderne danseteatrets uttrykk. Produksjo-
nen blander samtidsdans, teatral tekst, per-
formance art og livemusikk med en aktiv
scenografi. Forestillingen hadde premiere
på USF Verftet 20. juni, og ble også vist siste
helgen i august. De som har sett den så langt,
har blitt veldig berørt av den.

– Håpet mitt er at den vil få flere til å snak-
ke om sine opplevelser. Dans er et sterkt og
sanselig formspråk. Jeg kombinerer det med
å snakke, for slik å gjøre det mer tilgjengelig
for de som ikke kjenner dansespråket. 

Følte skam
– Det er din egen historie du forteller?

– Ja, men ikke bare min, sier hun.
– Det er veldig mange som opplever lig-

nende ting og ikke tør å snakke om det. For
min egen del skammet jeg meg lenge over å
ha opplevd det. Jeg tror det er viktig å snakke
om slike opplevelser, få lys på de. Da blir det
mindre smertefullt. 

Hun legger vekt på at forestillingen først
og fremst handler om hennes egen opple-
velse av å vokse opp med en narkoman far. 

– Fikk du hjelp fra barnevernet?
– Jeg tror min historie lå bortgjemt i en

skuff. Den ble tatt tak i to ganger, uten at det
skjedde noe. Heldigvis har jeg en ressurs-
sterk storfamilie, det har hjulpet mye. 

Omvendt far/barn-forhold
Hun beskriver oppveksten som «tøff», men
vegrer seg for å gå inn på detaljer. «Det vil jeg

helst ikke snakke om» svarer hun når jeg
spør om hun ble slått. 

– Det er først nå i moden alder jeg har
kjent det viktig og nødvendig å snakke om
dette. Noe av det jeg er opptatt av, er at det å
være narkoman bare er et symptom på noe
annet. Det ligger gjerne en psykisk lidelse
under. 

– Hvordan var det å være barn i en slik fa-
milie?

– I dag har jeg det bra med det, og jeg har et
godt forhold til min far. Det hadde vært kjekt
om han kom og så forestillingen. Men klart,
det har vært tøft. Jeg brukte lang tid på å opp-
dage at jeg bryr meg om ham; og samtidig
innse at jeg ikke kan redde han. Han må øn-
ske det selv. Så forholdet vårt ble litt omvendt
av det tradisjonelle mellom foreldre og barn.

Har kjempet selv
– Du hadde et ønske om å redde ham?

– Ja, og det er viktig å si.
– Det er et stort ansvar for et barn å ta på

seg?
– Absolutt.
– Hvor tidlig ble du klar over hva han slet

med?
– Jeg tror jeg skjønte det allerede i syvårsal-

deren. Det var liksom noe som ikke stemte. 
Hennes måte å reagere på var å bli perfek-

sjonist. Hun la vekt på å bli flink på skolen,
og gjorde sitt for å skjerme alle fra å få kunn-
skap om farens situasjon. 

– Ingen har sydd puter under armene på
meg. Jeg har vært nødt til å kjempe selv, og
kommet styrket ut av det, forteller hun.

Samtidig innser hun at hun har vært hel-
dig. Ikke alle klarer seg like bra når de vokser
opp under slike forhold. Alt var heller ikke
negativt. Hun husker mange morsomme
episoder fra barndommen. Men alt snudde
når faren var på nedtur. Da ble han uforut-
sigbar. Han kunne også være borte i lange

perioder, for så plutselig å komme tilbake.
Noe av det vondeste for et lite barn var like-
vel opplevelsen av ikke å bli sett for den hun
var.

– Jeg måtte hele tiden tilpasse meg; ikke
forstyrre og ikke gjøre noen feil. Så jeg holdt
meg mye for meg selv, og fokuserte på tre-
ning og å være best på skolen. Det klarte jeg.
Men det har kostet noe.

– Du ble ensom?
– Ja, den gangen. I dag har jeg det bra. I dag

er jeg takknemlig for opplevelsen. Jeg hadde
ikke valgt den igjen, men ser at jeg har lært
noe jeg ikke ville vært foruten. 

Far, Far Away

•  «Far, Far Away» vises i Korskirken 

fredag 4. oktober kl. 19, lørdag 5. 

oktober kl. 15 og søndag 6. oktober 

kl. 20.30. 
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– Hadde du klassekamerater?
– Ja, men jeg holdt alltid distanse. Foreldre

var bevisste på ikke å sende venner med
hjem til meg, og jeg tok heller ikke selv noen
med hjem.

– Feiret dere barnebursdager?
– Ikke etter at jeg begynte på skolen. Da

ville jeg ikke. Jeg var veldig sjenert, og holdt
avstand. Heldigvis fant jeg lidenskapen til
dans. Det var som om dansen ble et hjem for
meg. Der kunne jeg uttrykke alt. Jeg hadde
en kjempeflink trener som så meg.

– Hvor gammel var du da?
– 11 år. Da tok dansen helt over for meg.

Ingen sa noe
– Visste skolen noe om hvordan du had-

de det hjemme?
– Ingen sa noe til meg. Og jeg var flink på

skolen.
– Var det andre som reagerte?
– Mange visste nok hva som foregikk. 
Hun blir stille. 
– Jeg presiserer ofte at hvis du ser ondskap,

så grip inn. Passivitet er like ille. Det er noe
av det jeg vil få frem. Jeg vil tvinge folk til å
bry seg.

– Ville du ønsket at folk sa fra den gang-
en?

– Nei. I dag ville jeg det. Men den gangen?
Glem det. 

– Hva ville det betydd for deg hvis folk
gjorde det?

– Jeg ville hatt mer trygghet, opplevd min-
dre uro, og fått lov til å hvile litt. 

Ble kunstner
– Så samfunnet skulle grepet inn?

– Ja, men samfunnet handler om mennes-
ker. Det er mennesker som må gripe inn.
Folk må heller bry seg litt for mye enn litt for
lite. 

Samtidig minner hun om at alle barn vil
være med sine foreldre, og vil forsvare de til
det ekstreme. 

– Så det er viktig hvordan det blir gjort. 
I dag er hun glad for at hun har tilegnet seg

et verktøy; en tyngde; som kunstner. 
– Slik kan jeg gi mitt bidrag til å skape for-

ståelse; og de som har opplevd lignende ting
tror jeg vil gjenkjenne en del. 

– Hva var verst i oppveksten din? 
– Det er vanskelig å si.
Hun blir stille igjen.
– Hva var best da?
– At jeg fikk gjøre hva jeg ville. Jeg ble vel-

dig selvstendig veldig fort. Ingen sa hva jeg
skulle gjøre eller burde gjøre.

Bærer ikke nag
Som 16-åring kom hun inn på Ballettakade-
miet i Gøteborg, etter å ha vært på audition
der. Etter en stund kjente hun at det ikke var
riktig skole. Hun flyttet til London og be-
gynte på Laban Centre for Movement and
Dance. Senere har hun blant annet studert
koreografi i Australia.

– Jeg mediterer mye, og prøver å ta ansvar
for livet mitt.  Det som er viktig, er hva jeg
selv kan gjøre, hvordan jeg selv skaper mitt
eget liv. Jeg har vært gjennom mange pro-
sesser med min far. «Jeg er så glad i deg» har
jeg sagt. «Du har gitt meg livet». Han har
hatt det beintøft selv. Det hjelper ikke meg å
bære nag. Jeg tenkte at jeg måtte bruke dette
til noe, skape verdier, snu gift til medisin. 

En del av dette handler om å snakke ut om
opplevelsene, både gjennom media og
gjennom kunsten. 

– Jeg vil gi mitt bidrag, slik at andre skal
slippe å bære på lignende ting. Det gjør godt
å snakke om det, å slippe alt hemmelighets-
kremmeriet; at ting skyves under teppet. For
meg er det en veldig drivkraft. Jeg tar hele ti-
den frem ting folk ikke liker å snakke om.
Det mener jeg de har godt av. Jeg tror ikke
noen har det godt hvis de vet at andre har det
vondt, understreker Kristine Nilsen Oma. 

• Produksjonen blander samtidsdans,

teatral tekst, performance art og le-

vende musikk med en aktiv scenografi.

• Kristine Nilsen Oma forteller i verket

om egen opplevelse av å ha vokst opp

med en narkoman far og kampen om å

være et lykkelig menneske.

• Etter forestillingen lørdag blir det sam-

tale mellom Kristine Nilsen Oma, bymi-

sjonsprest Kari Veiteberg og publikum. 

• Forestillingen er sponset av Bergen

dansesenter og Bikramyogabergen, og

har også mottatt støtte fra Bergen

kommune og Fond for lyd og bilde.

• Billetter via Billettservice, ved døren

eller direkte fra  Kristine Nilsen Oma:

kristinenilsenoma@gmail.com
Det er også mulig å avtale egne opp-

setninger i andre kirker.

• Mer informasjon: Egen Facebook-side

og event.  

SNAKK OM DET VONDE: – Det gjør

godt å slippe alt hemmelighetskrem-

meriet; at ting skyves under teppet. For

meg er det en veldig drivkraft. Jeg tar

hele tiden frem ting folk ikke liker å

snakke om. Det mener jeg de har godt

av, sier Kristine Nilsen Oma.

felles 5-13_felles.qxp  25.09.13  11:03  Side 7



8 oktober 2013                     

TEKST:  AGNETHE MOHN, LEDER I STORETVEIT 

MENIGHETSRÅD. FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Som barnebarn av Emily Mohr på Store-
tveit gård, er jeg fylt av ekstra stor beun-
dring for hennes enorme arbeidsinnsats,
administrasjonsevne og dyktighet med far-
gene og billedvev-håndverket. Hun hadde
hovedansvaret og fordelte arbeidsoppga-
vene. Selv vevde hun Johannesteppet sam-
men med sine hushjelper. Tre andre dyktige
veversker fikk ansvaret for de tre andre
evangelistene. 

Teppene er fem meter brede  og 7,5 meter
høye. Bordene ble vevd for seg og sydd på.

Alt dette kollossale vevearbeidet ble utført
fra nyttår 1935 til påsken 1936. 

Et praktisk utgangspunkt
I bladet «Vi selv og våre hjem» fra 1936
skrev professor Robert Kloster følgende om
teppene: «Vår tid eier ikke den dominerende
kirkelige innstillingen som i middelalderen
gjorde kunsten til kirkens ydmyke tjener. Hel-
ler ikke eier vår tid renessansens overvel-
dende selvsikkerhet som snudde opp ned på
middelalderens innstilling og gjorde kirken
til kunstens tjener. (…) Allikevel gjør der seg i
vår tid gjeldende kunstneriske bestrebelser i
våre kirker. Et av de mest vellykkede forsøk på
ny landevinning er billedteppene i Storetveit

kirke. En av grunnene til at dette forsøk har
falt så heldig ut, tør være at oppgaven hadde
et rent praktisk utgangspunkt. Akustikken i
den nye kirken (fra 1930) var nemlig ikke helt
tilfredsstillende, og for å hjelpe på den, prøv-
de man seg frem med opphenging av gamle
ulltepper (som ble tråklet sammen fra soldat-
lageret på Ulven). Disse hjalp utmerket, men
var ingen pryd for kirkerummet, og så fødtes
ideen til de vevde tepper. Teppene skulle med
andre ord løse en praktisk funksjon og har
dermed fått sin berettigelse».

150 kvadratmeter tepper
Det ble foretatt akustiske målinger i samar-
beid med NTH i Trondheim, og arkitekt

Evangelistene er tilbake
De fire svære teppene med evangelistene var blitt

uhyggelig skitne etter å ha hengt i 76 år 

i Storetveit kirke. Nå er de tilbake etter en

omhyggelig renseprosess i Salhus, der de gamle

plantefargene er kommet til sin rett igjen. 

GOD MOTTAGELSE: Det kom strålende omtale i flere bergensaviser, der det blant annet ble kommentert at fargevirkningen er praktfull og gir kirkens

LÆR MER OM TEPPENE:

Søndag 5. januar kl. 18.00 blir

det kaffesamling ved Sunniva-

teppet i menighetshuset, der

Agnethe Mohn (bildet)  vil for-

telle mer om kirken og kirke-

teppene i Storetveit. 
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Ole Landmark foreslo for min mormor å
spørre kunstprofessor Axel Revold om for-
slag til motiv for fire store billedtepper. 

Robert Kloster forteller videre: «Den
oppgaven som forelå var å skaffe kirken 150
kvadratmeter tepper. Opphengingen av disse
var bundet til de fire svære flater mellom
vinduene på skipets langvegger. Professor
Revold, som man hadde gjort henvendelse
til, fremla imidlertid forslag til enkle billed-
tepper, og takket være en ypperlig adminis-
trasjon og en vel gjennomtenkt tilretteleg-
gelse av arbeidet, har det lykkes å gjennom-
føre disse utkast med ubetydelig overskri-
delse». Tidligere Fana kommune hadde
stilt 10.000 kroner til disposisjon. Axel Re-
vold valgte derfor enklest mulig billed-
fremstilling av de fire evangelister som mo-
tiv. 

Kunstveverske og 
husflidsmenneske
Evangelistene er dermed forenklet fremstilt
som stående frontalskikkelser innhyllet i
rike gevanter. Sydveggens to tepper er i blått
og beige, nordveggens er gullig-brunt og
grønt. «Med utgangspunkt i disse farvetoner
er figurene bygget opp med kontrasterende
farveflater» skriver Kloster videre. 

«Derved har Revold oppnådd en diskret

koloristisk individualisering av det enkelte
teppe, og samtidig en velgjørende spenning i
helhetsvirkningen. (…) Den strenge kompo-
sisjonen har gitt teppene en sluttet virkning
og understreker også deres monumentalitet.
(…) Som kunstveverske, husflidsmenneske
og administrator har fru Mohr hatt hånd om
arbeidet fra første stund. I samarbeid med
Revold har hun tilrettelagt kartongens over-
føring til den gammelnorske billedvevstek-
nikken. Videre har hun stått for oppfarving-
en av de over 30 farver som ligger til grunn
for teppenes koloristiske oppbygging. Hun
har dessuten personlig forestått og deltatt i
vevingen av Johannesteppet og ledet samar-
beidet mellom alle de forskjellige deltagere».

Fire kunstnere
For å greie dette, måtte arbeidet fordeles på
en mengde hender. Spinningen av de 200
kilo norsk ullgarn ble gjort på et lite veveri i
nærheten av Bergen, mens selve plantefar-
vingen ble utført delvis i Hardanger, delvis
ved Bergens Husflidsforening og delvis av
Emily Mohr selv. 

Vevarbeidet ble oppdelt, slik at billedfel-
tene ble vevet for seg og bordene for seg, og
siden sydd sammen. Utenom Johannes
(som den veke drømmeren med armene i
kors) ved Emily Mohr, var det tre andre

dyktige og erfarne kunstveversker som fikk
ansvar for hver sin evangelist: Kristi Mæ-
land (Markus, med stav i hånd), Margit Ro-
senberg (Lukas, med en pergamentrull) og
Sigrid Geelmuyden (Mattheus, skrivende
på sin tavle). 

«Et dristig eksperiment»
«Ved sin personlige begeistring for oppgaven
har disse damer ydet et vesentlig bidrag til det
lykkelige resultat. De utførte især vevingen av
figurenes ansikter, hender og føtter» skryter
Kloster. 

Fra de første skisser ved påsketider 1934,
til teppene ble hengt opp før påske 1936, var
dette også en imponerende prestasjon. «På
forhånd hadde der vært adskillig spenning
omkring Storetveit-teppene. Man følte dem
som et dristig eksperiment hvis utfall kunne
være tvilsomt. Men all tvil forsvinner når
man ser teppene på plass i kirken» lyder
Klosters konklusjon. «Bortsett fra den rent
akustiske funksjon de har, viser det seg at de
har fått en naturlig dekorativ-estetisk beretti-
gelse. Til tross for kjempeformatet føyer de
seg harmonisk inn i rommet, og deres enkle,
klare farvespill har gitt kirken et koloristisk
point som den savnet tidligere. De skaper en
verdigere og mer kirkelig holdning i rom-
met». ●

interiør  «et rikt og varmt utseende». Nå er veggteppene i Storetveit kirke grundig restaurerte og har fått tilbake sin gamle fargeprakt.
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AV SOLRUNN NES

Blant ortodokse er ikonkunsten ein integrert
del av både gudstenestelivet og det personlege
andaktslivet. Også i Ukraina, Midtausten og
Nord-Afrika er folk meir fortrulege med
ikonkunsten enn i den vestlege verda.  Mange
menneske utan bestemt religiøs tilknyting
kjenner seg tiltrekt av ikonane – gjerne på
grunn av den estetiske uttrykkskrafta dei re-
presenterer. 

Gud midt blant oss
Det var rapporten om kor vakre gudstenester
grekarane feira som gjorde utslaget då fyrst
Vladimir av Kiev i 988 valde den ortodokse
kristendomsforma for landet sitt. Det som er

vakkert appellerar til djupe nivå i menneske-
sinnet. Kurerane som hadde vore til stades
under ei gudsteneste i Hagia Sofia i Konstant-
inopel, kom tilbake og fortalde korleis mo-
saikkane, songen, røykelsen, ja, heile atmo-
sfæren hadde gjort inntrykk på dei: «Vi visste
ikkje om vi var i himmelen eller på jorda. Ein
slik herlegdom og venleik finst ikkje nokon stad
på jorda; vi kan ikkje skildra det. Vi visste berre
at der er Gud midt blant menneska».

Ikon til restaurering
Det greske ordet ikon tyder bilete. Då Gud
skapte mennesket, skapte han det i sitt bilete –
i sitt ikon. Denne formuleringa seier noko om
at mennesket, i kraft av å vera ein avglans av
Guds eige vesen, har ein eineståande stilling
og verdi. Fornuft, vilje og evnen til å elska er
døme på menneskelege eigenskapar med
guddommeleg opphav. Men dette vakre iko-
net som mennesket er, vart formørka i og
med syndefallet. Det strålande gullet og dei
sterke, lysande fargane vart dekka av lag på lag
med feilsteg i «tankar, ord og gjerningar».
Berre Guds fullkomne ikon – Kristus sjølv –
kan restaurera dette tilsmussa biletet. Paulus
seier om Kristus at «han er bilete (ikon) av den
usynlege Gud» (Kol 1, 15). Ifylgje denne ikon-

teologien kan frelse forklarast som ein restau-
reringsprosess der mennesket vinn tilbake
sin tapte herlegdom.

Regelbunden kunst
Ikonkunsten er regelbunden. Ettersom iko-
net er eit visuelt uttrykk for det kyrkja lærer
verbalt, arbeider målaren i samsvar med
autoriserte modellar. Slik vert gjenkjenning
og kontinuitet sikra. Eit påfallande trekk ved
ikonkunsten er nettopp at formspråket har
endra seg så lite. Men eit tradisjonelt motiv
kan utførast i mange variantar og vil alltid
bera preg av handlaget til den enkelte mala-
ren. Eit ikon er ein materiell gjenstand som
refererer til ein åndeleg realitet. Men som alt
anna, kan også eit ikon misforståast eller mis-
brukast. Ikonet kan reduserast til å verta eit
investeringsobjekt eller inngå som eit estetisk
objekt på linje med andre vakre gjenstandar.
Dersom ikonet vert oppfatta som berre inter-
essant i seg sjølv, eller vert tillagt magiske
eigenskapar, misser det sin symbolfunksjon
og står i fare for å verta eit idol (ein avgud).

Mikrokosmos
Kyrkja er eit stort tredimensjonalt ikon – eit
mikrokosmos utforma som eit hierarkisk

«Skapt i Guds ikon»: Stor interesse for    

TRIPTYK: Dette ikonmåleriet av Solrunn Nes er eit 108 x 65 cm stort forprosjekt til ei utsmykking, og viser Kristus i Majestet, Johannes Døyparen

og Maria med Jesusbarnet. Biletet kan sjåast på utstillinga i Skjold kyrkje.

I ortodokse land som Hellas og

Russland er dei heilage bileta,

ikonane, uttrykk for ein

århundrelang kyrkjeleg praksis.

Interessa for denne særeigne

sakrale kunsten er no aukande

blant kristne med ulik kyrkjeleg

bakgrunn.

felles 5-13_felles.qxp  25.09.13  11:03  Side 10



                   oktober 2013 11

ordna univers. Ei fullt utsmykka ortodoks kyrkje er
dekorert frå kuppelen og nedover med veggmaleri
eller mosaikkar. Øvst tronar Kristus Pantokrator –
Allherskaren. Det er som om universets Herre ser
ned på kyrkjelyden frå himmelen. Han er innskri-
ven i ein sirkel og omgjeven av englar. I trommelen
er gjerne profetar avbilda, medan dei fire evange-
listane er plasserte i felta som dannar overgangen
til veggene. Der finn vi 12 ulike scenar frå Jesu liv
som tilsvarar dei største festane i løpet av kyrkjeå-
ret. Om plassen tillet det, kan motiv frå Marias liv
eller framstillingar av helgenar opptre lenger nede.
Den figurative utsmykkinga sluttar i skulderhøgd.
Slik vert det tydeleg at dei nolevande menneska –
som sjølve er «ikonar» – vert del av eit fellesskap
som sprengjer tid og rom når dei stig inn i kyrkja.
Skiljet mellom koret og skipet er markert av ein bi-
letvegg – ein ikonostase – som inneheld fleire rek-
kjer med nøye utarbeidde motiv.

Åndeleg fokuseringspunkt
Mange har erfart kor verdfullt eit fotografi kan vera
ved tapet av ein kjær person. Fotografiet gjer ved-
komande i ein viss forstand nærverande. Eit ikon
har også denne funksjonen, og det eignar seg godt
som meditasjonsbilete. Kristi andlet kan vera ei
hjelp til å fokusera på det viktigaste i det åndelege
livet. Ved hjelp av formale verkemidlar som gull-

bakgrunn, frontalitet, rangperspektiv og omvendt
perspektiv skal ikonet minna om eit guddommeleg
nærvær. Gullet symboliserer det strålande lyset frå
Guds eige vesen. Kristus, Maria og dei heilage er
gjennomtrengt av dette lyset. Kristus omtalar seg
sjølv som «verdens lys», og Gud vert kalla «lysets
Far». Lyset kjem alltid innanfrå på eit ikon, difor
har det ingen slagskuggar. 

Omvendt perspektiv
Frontalitet og blikkontakt indikerer nærvær. Det å
vera heilt og fullt til stades i noet er ein guddomme-
leg eigenskap som ofte vert avspegla i måten den
heilage personen framstår på. Rangperspektiv vil
seia at den viktigaste personen i biletet er sentralt
plassert og overdriven stor i forhold til biperso-
nane. I eit ikon av Jesu fødsel kan Jesusbarnet verka
merkeleg langt utvikla til å vera nyfødd! Og Maria
er gjerne dobbelt så stor som Josef. Omvendt per-
spektiv er eit anna verkemiddel som understrekar
at den avbilda personen tilhøyrer Guds rike, ein di-
mensjon som er fullkomen og uendeleg. Dei skrå-
nande linjene kjem utanfrå, frå eit uendeleg rom
bak den avbilda personen. Linjene møtest hos til-
skodaren og ikkje på sjølve biletflata slik tilfellet er i
eit foto eller eit naturalistisk maleri. Tilskodaren
kontrollerer ikkje den verda han ser inn i, men opp-
lever sjølv å bli møtt og sett på. ●

Kulturdagene i
Skjold kirke

• «Se, mørket vinner aldri
over lyset»; kveld med sal-
mer og sanger av Sindre
Skeie. Medv.: Sindre Skeie,
Skjold kirkekor, Cantus,
Kari B. Gerhardsen, Guro R.
Buder med flere. Skjold kir-
ke, tirsdag 15. oktober. Enkel
bevertning. Kollekt.

• Ikonutstilling 27. oktober -
1. november.  27. oktober : er
Åpningsarrangement med
foredrag og musikkinnslag.
Se hovedartikkel t.v. 

• Avslutning på kulturda-
gene: Konsert med Bergen
Barokk i samarbeid med Su-
zukiviva. «Hjemme hos fami-
lien Bach»,  Skjold kirke søn-
dag 3. november kl. 19. Bil-
letter ved inngangen kr.
150,-. Enkel bevertning. ●

November-
musikk i 
Storetveit
Unge og meget talentfulle
Lars Dyngeland skal både
synge og spille gitar på en
konsert i Storetveit kirke. I
tillegg kommer Stian Vil-
langer (slagverk), Ruth Bak-
ke (orgel/keyboards) og mu-
lig også en saksofonist. Sam-
men lover de en konsert med
improvisasjoner over folke-
toner, noen nyere låter og litt
gammeljazz. Konserten ar-
rangeres med støtte fra Ber-
gen kommune.

Storetveit kirke, søndag 10.
november kl 20. Bill. v/inn-
gang kr 100,- (student/ hon-
nør kr. 60,-) ●

  urgammel tradisjon

Den anerkjente 

kunstnaren Solrunn

Nes stiller ut ikon-

malerier under 

kulturdagane i Skjold

kirke 27. oktober - 

1. november.

• Solrunn Nes er utdan-

na innan psykologi og

religionshistorie, og har

hovudfag i kunsthistorie

frå Universitetet i Ber-

gen (1992). Ho har ut-

danning som ikonmålar

frå Finland (1983) 

(russisk tradisjon) og

Aten, Hellas (1985)

(gresk tradisjon), og har

hatt ei rekkje utstilling-

ar og foredrag både i

Noreg og utanlands.

• Som utøvande kunst-

nar har ho utført ei rad

utsmykkingar, blant 

andre «Transfigurasjo-

nen» (Aylesford kloster,

England ), krusifiks i 

Takvam kapell, prose-

sjonskors i Døvekirken i

Bergen, krusifiks og 

alterfront i St. Paul

katolske kirke i Bergen,

rekonstruksjon av 

gotisk antementsale i

Hamre kyrkje på 

Osterøy, fargar og gull

på krusifiks i Fantoft

stavkirke, rekonstruk-

sjon av gotisk alterfront

i Tjugum kyrkje i Bale-

strand og alterfront til

St. Josefs katolske 

kirke i Oslo.

• «Ikkje lite teologi og

gresk språk må ein

kunne for å vere på inn-

sida av symbola og om-

grepa, og for å kunne

bruke ikonmaleriet 

som eit sjølvstendig 

uttrykksmedium, slik 

Solrunn gjer», seier

Oddvar Almenning, 

tidlegare rektor ved

Nordfjord folkehøg-

skule, i sin omtale av

kunsten hennes.

• Utstillingen i Skjold

kirke opnar med pre-

sentasjon av kunstna-

ren og musikalsk inn-

slag ved Vokalgruppen

YR. Skjold kirke, søndag

27. oktober kl. 19. 

• Enkel bevertning. 

Billettar ved inngangen

kr. 100,-. Ikonutstillinga

er deretter open for 

publikum mandag,

tirsdag, torsdag og 

fredag kl. 12-17. ●

Ikonutstillinga i 
Skjold kirke

IKONKUNSTNAR MED KATT: Solrunn Nes i arbeid

med «Josef med Jesusbarnet». FOTO: PRIVAT
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Bergen diakonissehjem har

drevet barnevernsvirksomhet

i 26 år på Garnes ungdoms-

senter. Nå jobber vi aktivt for

å skaffe flere foster- foreldre

til barn og unge.

AV LAILA LISETH,  ADMINISTRASJONSLEDER 

VED GARNES UNGDOMSSENTER

Garnes ungdomssenter er en diakonal bar-
nevernsinstitusjon som tilbyr omsorg og
utviklingsstøtte til barn og ungdommer.
De unge får hjelp ved å bo i institusjonen el-
ler et familiehjem i en periode av sitt liv. Al-
ternativt kan de få oppfølging hjemme hos
sine foreldre eller i egen bolig.

Diakonalt barnevern
Som diakonal barnevernsinstitusjon deler
vi visjonen om nestekjærlighet og inklude-
rende fellesskap med de øvrige virksom-
hetene i stiftelsen. Det betyr i praksis å gjø-
re noe godt for mennesker som trenger
det. Institusjonen leter nå etter familier
som har et engasjement for andre mennes-
ker og som er villig til å dele sin bolig, sin
tid og sitt familiefellesskap med en som
sårt trenger det. Hvert år registreres et
økende antall barn som trenger hjelp fra
det offentlige. For de som trenger å flytte
fra sin biologiske familie, samarbeider
kommune og stat om å finne det rette tilta-
ket for den enkelte. Det har i senere år vært
en styrt trend at flere unge i barnevernet
skal få vokse opp i familier fremfor i insti-
tusjoner. Derfor er vi nå i en fase der det
trengs langt flere fosterfamilier enn det er
tilgjengelig. 

Statlig oppgave supplert fra ideelle
På vegne av det statlige barnevernet er
Garnes ungdomssenter en av flere ideelle
organisasjoner som har tatt på seg oppga-
ven med rekruttering, opplæring og vei-
ledning av familiehjem. Familiehjem er et
forsterket fosterhjem, der en av de voksne

blir lønnet i full stilling for å bistå den
unge. Et familiehjem tar imot et barn/en
ungdom med atferdsvansker. Det trengs
hjem som kan yte robust omsorg og i til-
legg inngå i et team rundt ungdommen
med tanke på hjelp i forhold til atferdspro-
blemene. Hjemmene vil ha en erfaren in-
stitusjon i ryggen og et tett samarbeid i
hverdagen.

Gode nok fosterforeldre
Det presiseres at man ikke trenger være su-
perforeldre. Det finnes mange gode forel-
dre og potensielle fosterforeldre blant oss.
Håpet er at de som kunne tenke seg å gi et
medmenneske en ny mulighet, ikke lar seg
stoppe fordi de ikke tror de er gode nok til
oppgaven. 

Ute i våre menigheter finnes disse famili-
ene som har de gode ressursene. Kanskje
har de allerede diskutert seg imellom at
dette kunne være en måte å bidra på og
samtidig en berikelse for familien, men de
har ikke tatt steget fullt ut. Garnes ung-
domssenter ønsker med denne kampanjen
å nå frem til de som trenger informasjon
for å ta dette første steget.

Hvordan bli familiehjem?
Å være familiehjem kan velges som en yr-
kesmulighet for en periode eller på lang
sikt. I motsetning til de fleste fosterhjem, vil
man i familiehjem bli lønnet hele perioden
den unge bor i hjemmet. Her får man en fin
mulighet til å jobbe med base i eget hjem til
god lønn, samtidig som man får gitt av sine
ressurser og sitt engasjement til noen som
ikke har vært så heldige med sine oppvekst-
vilkår. Alle potensielle fosterforeldre går
først inn i en periode med opplæring og
samtaler før konklusjon tas. Vi mener det er
viktig å bruke tid på en slik beslutning. Ing-
en skal forplikte seg før de kjenner seg klar
for oppgaven. Garnes ungdomssenter
trenger også familier som kan ta imot ung-
dom i helger og ferier. Disse kan avlaste fa-
miliehjemmet og gi ungdommen positive
opplevelser på fritiden. Besøkshjem får
opplæring og tas inn i et teamarbeid med
familiehjemmet og barnevernsenteret. Det
gis arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning.

Ta gjerne kontakt med Laila Liseth for en
uforpliktende samtale: mobil 40027274,
epost: post@garnestangen.no ●

12 oktober 2013                     

Leter etter fosterforeldre

PÅ STAND: Ansatte fra Garnes ungdomssenter er rundt i bydelene for å fortelle om ord-

ningen som familiehjem.

Det skal denne høsten 

være fire kveldsmesser i 

Ytrebygda kirke. Kvelds-

messene er for alle - ung-

dommer, voksne og eldre. 

Det blir sang, musikk, fast li-
turgi med kort preken og lys-
tenning. Kveldsmessene star-
ter kl. 19 og varer vel en time.  
Før kveldsmessene – fra kl.
17.30 – inviterer Fana diakoni-

utvalg beboere i bofellesskap,
brukere av botjenestene og på-
rørende til «KirkeKafè». Der
blir det salg av kaffe og kaker,
sang og musikk og litt akti-
viteter på kirketorget.   

Alle ønskes hjertelig vel-
kommen til Ytrebygda kirke:

• Søndag 6. oktober 
• Søndag 3. november 
• Søndag 15. desember 

Kveldsmesser og nytt tilbud til utviklingshemmede
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REFLEKSJON AV PROST

PER BARSNES

Ein fekk ansvar for
fem talentar, ein for
to og ein for ein ta-
lent. Dei to første
skikka seg vel, og
klarte å auke for-

valtningskapitalen 100 prosent til opp-
dragsgivaren kom heim. Men den tredje
grov ned sin talent. Det gav sjølvsagt ingen
avkastning. Og for det straffa mannen han
hardt. 

Det har  ikkje vore uvanleg å tolke talenta
som bilete på personleg utrustning. Talent
vert då uttrykk for evner og anlegg som
den enkelte av oss får med seg i voggegåve.
På ein slik bakgrunn er det lett å forstå at
lagnaden til den minst utrusta kan fram-
kalle både irritasjon og sterk medkjensle
hjå oss. For om vi tek for gitt at det er ein
klår samanheng mellom hans mindre ut-
rustning og hans ukloke handling, så er
det vel hjartelaust urimeleg å straffe han
for det? 

Om det saklege biletet hadde vore slik, er
det lett å svare eit tydeleg ja på dette spørs-
målet. Og når mannen, som gav desse tre
forvaltningsoppdraget, er bilete på Gud,
kan vel nokon kvar få problem med å få
auga på Guds kjærleik og Guds rettferd?
Difor er det grunn til å grave litt djupare i
biletbruken og å sjå litt nærare på kva Jesus
verkeleg vil ha sagt oss med talenta. 

Ein talent var eit vektmål som tilsvarar
34,2 kg. I pengeverdi var ein talent lik ca.
10.000 denarar, der ein denar var lik ei
daglønn. Det er såleis snakk om store ver-
diar! Han som fekk minst å forvalte, fekk
likevel 10.000 dagløner til sin disposisjon. 

Dei fleste av oss kan med god grunn tenke:
Han er vår likemann! Jesus fortel denne
likninga for at vi ikkje skal falle i same grøft
som denne mannen. Vi skal alle svare for
bruken av våre liv. Å samanlikne oss for
mykje med dei som er flinkare enn oss og
har meir enn oss, kan lett få ein lammande
effekt, som meir stimulerer ei taparkjensle
enn sprudlande livsglede. 

Livsglede er ein føresetnad for å blomstre.
Når vi opplever at vi er i vårt ess, blir også
våre personlege givnader forløyste. Det er
då livet «forrentar» seg. Det er i samspelet
mellom det vi er og det vi har at forvalt-
ninga skal skje. 

Det var ikkje forvaltningskapitalen som
var for liten for tenaren med den eine ta-
lenten. Hans problem var låg sjølvkjensle,
som gav ein redd og angstfylt innfallsvin-
kel på livet. Han såg seg blind på negative
trekk i biletet, framfor å fokusere på det
positivt moglege. At han åleine, etter bi-
belsk målestokk, var meir verd enn heile
verda, kom han visst ikkje på. 

Om nokon skulle tru at Jantelova er bibel-
sitat, må dei tru om att! Jantelova er under
Guds dom! ●

13                   oktober 2013

Så var det Eystein Jansens tur. Vår lokale re-
presentant i FNs klimapanel og professor
og direktør for Bjerknessenteret kom med
en oppsummering av klimasituasjonen nå.
Jansen poengterte at det vi gjør i de nær-
meste tiårene vil få betydning for mennes-
ker i 500-600 år fremover. For å klare togra-
dersmålet, små utslippene reduseres før
2020 med minst tre prosent hvert år, hevdet

han. Nå øker vi utslippene årlig med to pro-
sent.

Dette ga en perfekt overgang til panelde-
batten med politikere fra alle de største par-
tiene. Alexander Fosse Andersen (Sp),
Mathias Fischer (V), Peter Chr. Frølich
(H), Eigil Knutsen (Ap), Oddny Miljeteig
(SV), Jeanette Syversen (Rødt), Gunvor
Sønnesyn (KrF), Tom Sverre Tomren

(MDG) og Torkil Åmland (FrP) hadde alle
takket ja. Det ble en ærlig, engasjert og
kunnskapsrik debatt.

På lokalsidene i Bønesbladet og Hverdag og
Helg (Storetveit) er det en større omtale av
debatten. Bladene kan leses via menighe-
tenes hjemmesider. ●

Vellykket klimadebatt
21. august inviterte Fana prosti til klimadialogkveld i Storetveit

menighetshus. Prosten vår, Per Barsnes (bildet), innledet kort

med å understreke at vi må se på skaperverket som Guds gode

gave som vi skal forvalte rett. Det kommer noen etter oss.

FOTO: LARS OVE KVALBEIN

Jantelova er under Guds dom! Gå ut av kirken 
20. oktober!
Den årlige TV-aksjonen beveger

hele nasjonen – på flere vis.

Norske menigheter oppfordres

til å stille opp som bøssebærere.

Landets største dugnad arrangeres
søndag 20. oktober. 100 000 bøssebæ-
rere skal besøke alle norske hjem, i til-
legg arrangeres allerede nå en rekke lo-
kale inntektsbringende tiltak.

Årets formål er Nasjonalforeningen
for folkehelsen, og midlene går til de-
menssaken. Dette er en fellesbenev-
nelse for flere hjernesykdommer som
oftest opptrer i høy alder,  men demens
kan ramme helt ned i 50-årsalderen,
og fører gjerne til hukommelsessvikt,
personlighetsendringer, sviktende ta-
leevne, angst og depresjoner. Dette er
den største pasientgruppen i kommu-
nehelsetjenesten - man regner med at
70 000 i Norge har demens.

Les mer om tv-aksjonen:
www.tvaksjonen.no
www.blimed.no
www.giverstafett.no 

Jesus fortel om ein mann som overlet alt han eigde til tre tenarar,

som skulle forvalte heile hans eigedom medan han sjølv var borte

(Matt. 25, 14-30). 
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Ny salme-
bok
• Norsk salmebok 2013 taes i

bruk første søndag i advent.

Det er 28 år siden forrige gang

vi fikk ny salmebok i Den nor-

ske kirke, og håpet er at det

blir salmefest over det ganske

land.

• Arbeidet med denne salme-

boken har pågått siden 2004,

og den ferdige boka er vedtatt

av Kirkemøtet 2012.

• Innholdet er et allsidig utvalg

av gammelt og nytt, med 899

salmer og 92 bibelske salmer

og liturgiske sanger. 

• En vil finne igjen 596 tekster

fra nåværende Norsk salme-

bok og 147 tekster fra Salmer

1997. 336 tekster er nye i for-

hold til de nåværende bøkene.

• Noe av det som er nytt med

denne boka, er de mange uli-

ke språk den rommer; enten

det er salmer som er kjent

over store deler av verden

(Amazing Grace), Taizé-sang-

er eller korte vers fra Afrika,

Sør-Amerika eller Asia. 

• Her er også 15 salmer på

hvert av de samiske språkene

(nordsamisk, lulesamisk, og

sørsamisk) og 15 kvenske sal-

mer.

• I tillegg til salmene er det tatt

med en bønnebok, et utvalg av

liturgier og Den lille katekis-

men. 

• I motsetning til den nåvæ-

rende salmeboken, som fore-

ligger i en bokmålsutgave

(rød) og en nynorskutgave

(grønn), er den nye felles for

begge målformer. 

14 oktober 2013                     

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Det er litt tilfeldig at det ble slik, sier Sindre
Skeie til menighetsbladene, og forteller at det
begynte med at det ene koret i Skjold kirke sang
en av salmene hans på Diakoniens dag i fjor. 

Salmen de hadde plukket ut var «Nøden står
ved våre dører». De likte den godt, og spurte om
han hadde flere. Dette har nå utviklet seg til en
hel konsert, der kantor i Skjold, Guro Rotevatn
Buder, har arrangert salmene for kor. Konser-
ten blir en del av kulturdagene i Skjold kirke, og
salmene vil bli fremført av korene Cantus og
Kirkekoret; begge fra Skjold kirke, og begge di-
rigert av Buder. Konserten holdes i Skjold kirke
tirsdag 15. oktober. Søndag 3. november blir det
så invitert til nok en salmekveld, denne gangen i
Søreide kirke. Anledningen er kirkens 40-årsju-
bileum. Jubilate fra Søreide menighet og prosti-
koret Sola Fide vil synge, med kantor Eli-Johan-
ne Rønnekleiv på orgel, Nils Henrik Sagvåg på
bass, Sindres bror Eyvind Andreas Skeie på sak-
sofon, og med solosang fra Karoline Wallace.

Arvelig belastet
– Blir det stort sett de samme salmene på de to
konsertene?

– En del av de, men det blir med litt forskjelli-
ge musikere og sangere.

– Både du og din far, Eyvind Skeie, kompo-
nerer salmer. Kan man si at du er arvelig belas-
tet?

– Hehe. Dette er noe jeg gjør fordi jeg har lyst
til det selv. Men pappa har vært en veldig god
støttespiller, sier han.

– Det er vanskelig å finne en stemme som
både er personlig og kollektiv; som fungerer
som et trosuttrykk for menigheten. Jeg vet ikke
om jeg hadde klart å finne ut av det uten å ha fått
gode råd og vink fra pappa underveis.

– Hva skriver du om?
– Jeg skriver om menneskelivet. Det jeg prø-

ver på, er å treffe en tone som gjør at det kristne
budskapet kan klinge inn i menneskelivet her
og nå. Jeg har en forkjærlighet for å ta utgangs-
punkt i naturen og verden rundt oss; enten det
er snakk om hendelser eller sinnsstemninger i
livene våre.

Tekst som taler
– Har du skrevet om 22. juli 2011?

Han tenker en stund, ser opp mot taket.
– Nei, jeg kan ikke si at jeg har skrevet direkte

om 22. juli 2011. Men jeg opplevde noe rart litt
senere på høsten det året.

Dette var på en salmekveld der de sang Sindre
Skeies «Det er blitt høst». Første verset åpner
slik: «Det er blitt høst, og allting er forandret / og
her i nord går døgnet stadig mer mot natt / Vår
gamle jord er blitt en sommer eldre / og har fått
flere sår / Men Gud er like nær». 

– En dame kom bort etter konserten.  Hun

syntes det var så flott at jeg hadde skrevet en sal-
me om 22. juli. Egentlig hadde jeg skrevet den
fem år tidligere, da jeg fikk mitt første barn, og
alt var blitt forandret. Men så kunne altså teksten
plutselig tale inn i en helt ny situasjon. 

Alltid aktuell
– Kan sanger og salmer få sitt eget liv?

– Jeg vil si at det er noe av det som kjenneteg-
ner en virkelig god salme; det at den oppleves
som ny hver gang du synger den. Ikke fordi tek-
sten er ny, men fordi verden alltid er blitt litt an-
nerledes. En salme jeg tenker på da er «Deilig er
jorden». Det finnes knapt en situasjon der den
ikke kan vekke følelser i folk. Noen ganger kan
den være deilig å synge, nesten i litt trass. Det er
på denne jorda alt vi vet om som er godt skjer. 

– Nåtidsperspektivet bringer liksom lytteren
tettere på?

– Ja, det blir helt annerledes. Salmer kan godt
skrives i preteritum (fortid, red. anm.), slik som
i «En krybbe var vuggen». Da snakkes det om
noe som skjedde en gang. Så, i siste verset, kom-
mer bønnen; gudshenvendelsen. Den er i nåtid.

–Jeg skriver om 
menneskelivet

– Det er vanskelig å finne en
stemme som både er personlig 
og kollektiv; som fungerer som 
et trosuttrykk for menigheten

Sindre Skeie, kapellan i Søreide menighet, har skrevet mange flotte

salmer og sanger. Nå vil et utvalg av disse bli presentert på to ulike

konserter; først i Skjold, deretter i Søreide kirke.
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Dette er en litt annen måte å skrive på, og
som jeg bruker selv, der bibelfortellingen
leder frem mot at jeg henvender meg til
Gud som fortellingen handler om. 

– Skriver du noen ganger om Gud i tre-
dje person?

– Jada. Det kan man gjerne gjøre. 

Komponerer intuitivt
– Artisten Prince gjør det i den sangen
som kanskje er den mest salmelignende
han har skrevet; The Cross; der han synger
«he’s coming»?

– Ja, og der har du presensvarianten også.
Jeg tror det er noe av det mest sentrale med
salmetekstene. 

– Hva vil du si om melodiene?
– For min egen del har jeg et bein innen-

for flere ulike sjangre. Jeg har stor respekt
for både de mer kirkemusikalske kompo-
nistene, og for de mer populærmusikalske.
Selv låner jeg gjerne litt fra begge leire.

– Er du musikkutdannet?

– Nei, jeg har ingen formell musikkut-
danning. Det foregår mer intuitivt, på den
måten at jeg, i arbeidet med en melodi, hø-
rer at slik skal den være.

Mektige verker
Skeie finner mye inspirasjon hos andre
komponister. En han setter stor pris på, er
Trond Kverno.

– Han har et veldig spenn fra det veldig
vare og gjennomsiktige, til store klanger.
Det kan være veldig mektige ting.

– Hva med Sigvald Tveit?
– Absolutt. Der andre barn hørte på an-

nen barnemusikk i bilen, er jeg vokst opp
med Eyvind Skeie/Sigvald Tveit-verker. Jeg

har nok lært mye av å høre å på Tveits ar-
rangementer og melodier.

Vi nærmer oss tiden for å avrunde. Sindre
er alene hjemme med barna, og de krever
etter hvert hans oppmerksomhet. Avslut-
ningsvis spør jeg om hans forhold til den
nye salmeboken, der han har fått med sin
egen salme «Nøden står ved våre dører».

Burde ventet med ny salmebok
– Jeg tror at salmeboken kommer for tidlig.
Hadde den kommet 5-10 år senere ville jeg
fått med flere ting, sier han, og ler.

– Men man kunne nok med fordel ventet
litt. Det er stort sett de samme som har satt
sammen både denne og den forrige salme-
boken. Jeg vet ikke om det er ideelt. Det
hadde vært bedre om den nye generasjo-
nen kunne fått lov til i større grad å gjøre
den til sin egen. Dessuten virker det som
om vi får et noe umodent digitalt verktøy.
Jeg tror den kunne fått en større utbredelse
ved å vente noen år. ●

15                   oktober 2013

SALMEDIKTER: – Det jeg prøver på, er å treffe en tone som gjør at det kristne budskapet kan klinge inn i menneskelivet her og nå, sier Sindre Skeie.

– En virkelig god salme oppleves
som ny hver gang du synger den
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Det berømte korverket blir fremført søndag 17.
november av Fana kyrkjekor og Fana kammer-
orkester sammen med en rekke innleide profe-
sjonelle solister og musikere. Det blir også en
egen avdeling med andre stykker for orkester og
kor.

Målsettingen med konsertprosjektet er å sti-
mulere musikalsk utvikling og økt kvalitet for
det lokale korlivet i Fana kirke. Kantaten passer
også godt inn på denne tiden av året, i tillegg til
at Røshol mener den er en av de fineste som fin-
nes.

Evigvarende musikk
– «Wachet auf ruft uns die Stimme» har flotte
korsatser der koralmelodien blir behandlet på
tre forskjellige måter. Den åpner med en monu-
mental korsats, og inneholder noen sentrale du-
etter mellom sopran og bass som et uttrykk for
brud og brudgom. Du får både den objektive ko-
ralen og de subjektive innsmigrende kjærlig-
hetsduettene inn i dette. På en måte møter vi her
spenningen mellom ortodoksi og pietisme. 

– Bach regnes av mange som den aller største
av komponistene. Hvorfor er det slik?

– Det er vanskelig å svare på, men han laget en
sånn evigvarende musikk. 

Lang korerfaring
Dette blir første gang Fana kyrkjekor synger hele
kantaten. Verket er ikke langt nok til å fylle en
hel konsert, så det blir også plass til andre kjente
og kjære musikalske perler fra barokken. Jan
Røshol tiltrådte som vikar for Jostein Aarvik ved
nyttår, etter mange år som kantor i landets stør-
ste menighet; Åsane. Der var han sentral i opp-
byggingen av Korskolen, med til sammen ti kor i
forskjellige aldersgrupper, flere cd-utgivelser og
en rekke store konsertarrangementer.

Fin balanse
– Mitt ønske dette året har vært å bidra til forny-
else og tradisjon i Fana. Arbeidet med koret og
solistene har stått sentralt i dette arbeidet

– Hva vil du si om nivået på Fana kyrkjekor?
De har fin balanse på stemmene, har gjort mye

av sentral kormusikk og har en god korkultur
med godt oppmøte til øvelser og opptredener.

Nå håper han at Bach-konserten kan inspirere
både nåværende og kommende medlemmer. 

– Vi har plass til flere, selv om dette er et av de
største kirkekorene i Bergen, sier han. ●

16 oktober 2013                     

– Bach 
tilhører
evigheten

ØVER INN BACH-KANTATE:

– «Wachet auf ruft uns die

Stimme» har flotte korsatser,

og inneholder noen sentrale

duetter mellom sopran og

bass som et uttrykk for brud

og brudgom, sier Jan Røshol.

Bach-konsert
i Fana
• Konserten er et sam-

arbeid mellom Fana 

kyrkjekor og Fana kam-

merorkester, der det

leies inn profesjonelle

sangere og musikere.

• Dirigent og prosjektleder

Jan Røshol har ledet flere

større kor og orkester-

fremføringer med 

Korskolen, Åsane kirke.

Han jobber nå ett år i

Fana som vikar for kantor

Jostein Aarvik.

• Olav Stordal er med som

dirigent for Fana kam-

merorkester og spiller

også fiolin. Han jobber i

BFO. 

• Solister: Åshild Eriksen

(sopran), Ola Veierød

(bass), Karolina Chmie-

lewska (obo), Tor Jaran

Apold (fiolin), Hallgeir

Øgaard (orgel). 

• Konserten holdes i 

Fana kirke søndag

17. november.

Kantor Jan Røshol og de mange, gode kulturkreftene i Fana sokn

får en travel høst. Side 16-17
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Aktiv 
korhøst
i Fana
Korene i Fana menighet legger

opp til en aktiv korhøst med en

rekke konserter og

arrangementer både under og

etter kulturfestivalen i Fana.

AV  MAGNE FONN HAFSKOR

Siste helgen i oktober blir det tredagers so-
listseminar med gjestesolist Hege Høisæ-
ter fra Den norske opera. Det hele munner
ut i to konserter under den samtidige kul-
turfestivalen i Fana. På programmet står
både kjente musikalnumre og sanger fra
det klassiske repertoaret.

To konserter
Korene Voka og Cantus Sororum (begge
fra Åsane menighet) og Fanasolistene del-
tar på seminaret, og vil være med på de to
konsertene. 

– Vi strekker strikken fra sanger fra mu-
sikaler og filmer i den ene konserten, til
mer klassisk i den andre, sier kantor i Fana
menighet, Jan Røshol. 

Begge konsertene vil være med musikere
og strykekvartett. 

– Blir det de samme korsangerne på
begge konsertene?

– Nei, søndagens konsert blir hovedsa-
kelig med Cantus Sororum, mens vi legger
det opp mer solistisk på lørdagen.

Solosanger
Fanasolistene startet opp med 3-4 jenter i
vår. Siden har de vokst til 15 sangere, og har
til nå sunget ved ti gudstjenester og holdt
12 konserter. 

– Det er veldig spennende å følge dem,
sier Røshol, som kommer rett fra en guds-
tjeneste der Thale Theis fra Fanasolistene
bidro med fire solosanger: «Pie Jesu», «Fi-
elds of Gold», «Lean on Me» og «Velsig-
nelsen» til Oslo Gospel Choir.

– En dåpsforeldremor sa at hun «ikke
hadde vært i Fanakirken på tre år, men det-
te var fantastisk». 

– Hva synger de?
– Det er solosanger, som vi prøver å inte-

grere opp mot gudstjenestens salmer. 

Allsidig repertoar
På repertoaret står alt fra musikaler og

klassisk til gospel. 
– Planlegger du å bygge opp flere nye

kor?
– Nei, Fanasolistene er egentlig innenfor

årsprosjektet. Nå skal jeg gjøre det jeg kan
innenfor dette vikariatet, så får vi se hva
som skjer etter nyttår. 

Fremover nå er det fullt fokus på konser-
tene, slik at de blir bra.

– Jeg håper at folk møter opp, slik at vi får
fulle kirker på konsertene, oppfordrer han
til slutt.

– Det fortjener både kor og solister. ●

17                   oktober 2013

Solistseminar: Som en forberedelse til de to kulturfestivalkonsertene holdes det 
solistseminar helgen 25.-27. oktober i menighetshuset/Fana kirke. Foreleser blir 
Hege Høisæter (www.hegemezzo.com), som er fast solist ved Den norske opera. 
Seminaret munner ut i to konserter, begge sammen med profesjonelt orkester:

• Fana kirke,  lørdag 26/10 kl. 19.00: Konsert med musikk fra filmer, høydepunkter
fra kjente musikaler, operasanger med et sakralt tilsnitt og lettere stoff av spirituals 
og gospel. Medvirkende: Voka, seminardeltagere og Fanasolistene.

• Fana kirke, søndag 27/10 kl. 19.00: Klassisk konsert. Medvirkende: Cantus, 
Voka, seminardeltagere, Fanasolistene og Fana unge strykere.
Program: Satser fra Haydn-messe, Vivaldis «Gloria» og «Stabat Mater» for dame-
stemmer. Soloer hentet fra «Messias» av Händel, Haydns «Skapelsen» og «Elias» 
av Mendelssohn. Arrangør: Fanasolistene. ●

NYTT SOLISTKOR: Fanasolistene startet opp med 3-4 jenter i vår, og teller nå totalt 15

sangere. Fra venstre: Jan Røshol, Margrete Horne, Miriam Røshol, Rikke Bergflødt, Thea

Berge, Ragnhild Sæle Bergflødt og Stian Økland. FOTO: TORIL SAATVEDT

Solistseminar og  
festivalkonserter

felles 5-13_felles.qxp  25.09.13  11:04  Side 17



AV BJARTE HOLME

«Takk for sist» og «vi sees» er to grunnleg-
gende viktige setninger vi håper skal bli mye
brukt i Storetveit menighet. Enten det sies på
gudstjenester, babysang eller etter en tårn-
agenthelg.  Storetveit kirke står der i all sin
prakt og ruver høyt i Storetveit- og Minde-
området. Noen ergrer seg sikkert over kirke-
klokkene som ringer i tide og utide, og noen
spør kanskje - hva ringer de for? De ringer for
og til deg!

Vi er sammen
Storetveit kirke ønsker å være en del av ditt
lokalmiljø og din hverdag. Vi vil være en kir-
ke til fest og til hverdag, i glede og sorg. Ja, en
kirke som rommer hele livet med alle slags
dager.  Vi ønsker å spille på lag med alle som
vil spille på lag med oss. Du er nemlig med på
å være kirken. Derfor har trosopplæringspla-
nen denne overskrift: «Vi er kirken». Målet
vårt er at alle døpte skal definere seg som en
del av kirken, ta et tak når det gjelder og glede
seg over fellesskap med alle de andre som eier
denne kirken. Hver torsdag stiller Kari Bakke
med kofferten full av rytmeinstrumenter. Da
er det babysang i Storetveit kirke! Mødre og
av og til noen fedre kommer med sine babyer
- og vi legger til rette for at de kan bli kjent
med hverandre, oss som jobber i kirken, kir-
kerommet og med nye og litt eldre sanger
som kan brukes på sengekanten og ellers i
hverdagen.

Vi er venner
Etter sangstunden sitter vi gjerne i både en og
tre timer og prater over et bedre måltid (mat-
pakkelunch). Vi blir stolt og glad når mam-
maene kan fortelle at vennskap, trilleturer og
deltagelse på gudstjenester bunner i baby-
sangfellesskapet! Når barna blir ett år (1-4
år), kan de fortsette vennskapet med hveran-
dre og menigheten på knøttesang. Hver tirs-
dag samles rundt 20 barn med foreldre til
sang, lek og kveldsmåltid. Både baby og
knøttesang deltar på en gudstjeneste i semes-
teret, og sammen med alle 0-3-åringene blir
de hvert år invitert til en myldrehelg: «Se,
høre, gjøre» (2-3 åringer). Vi møtes en lørdag
i september og myldrer oss sammen ved

hjelp av sang, lek, fortelling og dramalek. Kir-
kerommet, som har en himmel full av stjer-
ner, orgel med mange slags klanger og toner,
håndtak formet som fisker og blomster  langs
benkeradene. Dette er noe av det vi sanser,
hører og leker oss gjennom. Vi avslutter da-
gen med grøtmåltid, film og litt kaffeprat
/lek. 

Vi er forventningsfulle
Søndagen tar vi med oss både fortelling og
våre oppdagelser til gudstjenesten, som da
blir en «sansegudstjeneste» for store og små.
At Gud har skapt oss og gleder seg over oss,
blir formidlet gjennom våre sanser. Smake,
kjenne, høre, gjøre, lukte, se. Som alltid av-
slutter vi familiegudstjenesten med smøre-
lunch i menighetshuset. Hvert semester invi-
terer vi også til mammakvelder. Her kan vi
prate og nyte god mat uten babyskrik eller
andre barnelyder som vil ha oppmerksom-
het. Mammaene får enda en anledning til å
bli kjent med hverandre, og vi får anledning
til å si litt mer om trosopplæringsplanen og
menigheten som de bor i. I oktober deler vi ut
barnas kirkebok og inviterer alle fire åringer
til vennskapsfest! En lørdags ettermiddag
med lek, fortelling, forming og skattejakt i
kirken - og selvsagt grøtmåltid - som ender ut
i en familiegudstjeneste søndag. 

Vi er på vandring
Femåringene blir invitert sammen med bar-
negospel og små og større barn til advents-
verksted i menighetshuset, før Bodil tar med
seg femåringene i kirkerommet. Der gjør vi
oss klar til å julespill eller en slags julevan-
dring sammen med barnegospel. Barna for-
vandles til Josef og Maria, esel og sauer, hyr-
der og vismenn og selvsagt en hærskare av
engler! Alle de andre (foreldre og barn som
har vært på verkstedet) er publikum. Ad-
ventskalendere blir delt ut på slutten av sam-
lingen i kirken. Også seksåringene får bli
med på vandring, men da er det påsken som
er i fokus! Vi vandrer fra palmesøndag til
skjærtorsdag, videre til langfredags triste
hendelse og til gleden på første påskedag.
Barna har laget påskeliljer og dekket skjær-
torsdagsbord. På denne måten forbereder vi
oppstandelsesgudstjenesten dagen etter. 

Vi er agenter
Tårnagenthelgen er ett av årets høydepunkt!
Da kommer agentene på rekke og rad med
kodeord, forstørrelsesglass og lommelykt!
Kirken, kirkeklokker og kirkerom skal
under lupen og Jesu budskap om å gjøre
gode gjerninger skal formidles! Søndagens
gudstjeneste er dermed spekket av hemme-
ligheter og uløste mysterier som agentene
løser sammen med menigheten. Nå er det
ganske mange barn og ungdommer som
etterhvert kan skryte av å ha overnattet i kir-
ken. «Lys våken» er et arrangement som slår
godt an og som bidrar til at barna har med
seg et spesielt godt minne fra kirken sin. En
av årets konfirmanter svarte på spørsmålet
om hvem Jesus er slik: «Jesus er lys våken for

18 oktober 2013                     

Vi er kirken!

Dette er en serie der vi presenterer trosopp-
læringen i alle de syv menighetene i Fana 
prosti. Tanken er at dette skal være både til
inspirasjon og informasjon for hverandre. Vi
avrunder nå stafetten i Storetveit. 

Trosopplæringsarbeidet i Storetveit ønsker å være en brikke i

menighetens arbeid for å virkeliggjøre menighetens visjon om

å være «et levende og inkluderende fellesskap som gjen-

speiler Guds kjærlighet».

STORETVEIT

TROSOPPLÆRING
i Fana prosti
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Den verkeleg store utfordringa i trus-
opplæringsarbeidet er dei konfirmer-
te. Kva for tilbod må til for at dei skal
bli verande i kyrkja? Bispedømet vil at
ungdom skal få oppleve at Jesus er
venn for livet og at ungdom kan ta del
i kyrkjelyden sin. Dette vil dei oppnå
ved å leggja til rette for ei rekkje arran-
gement og aktivitetar. På nettsida
ungibjorgvin.no er det meir informa-
sjon om kva som står på programmet. 

Skreddarsydde opplegg
Det blir også, via Kyrkjerådet, opp-
moda til å invitera dei nykonfirmerte
til KonfirmantReunion eller VI-
DERE. Opplegga er utforma av ar-
beidsgrupper med folk frå kyrkjely-
dar som har gjort eigne røynsler med
aldersgruppa, og Acta, Bibellesering-
en, Blå kors og KFUK-KFUM. Begge
gir forslag til innhald, aktivitetar,

planlegging og gjennomføring av
gode tiltak. Ressurspakkane inneheld
eit komplett opplegg til kvar samling,
eit opplegg med god kvalitet og rele-
vans for dei unge. Alt kan tilpassast lo-
kalt og gjelde for heile ungdomsfasen.
Og alt er sjølvsagt gratis og lett å hente
på www.ressursbanken.no

Meir informasjon: 
www.ungibjorgvin.no og Facebook:
> U2013Ungdomsaretibjorgvin ●
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oss, og vi skal være lys våken for hverandre». «Hur-
ra», tenker jeg, budskapet sitter etter tre år!

Vi er lys våken
Felles for våre trosopplæringstiltak er mange og
lange måltid! Vi har satt av god tid til å bygge rela-
sjoner, tid til å bli kjent både med hverandre, oss
som jobber i kirken og med kirkerommet og me-
nighetshus. Vi ønsker å legge til rette for gode mø-
ter, for relasjonsbygging og felleskap -  slik at skul-
drene er senket når troen formidles med og uten
ord. Vi ønsker så sterkt at denne flotte kirken vår
skal være en del av hverdagen til folk flest i Store-
tveit-området. At flest mulig skal peke opp på Store-
tveit kirke og si «der er min kirke», «jeg har vært i kir-
ketårnet», «jeg har overnattet der» eller «denne kir-
ken har vært og er viktig i min hverdag, i mitt liv». Vi
ønsker og ber om at trosopplæringstiltakene våre
skal bidra til at menighetens visjon blir oppfylt. At vi
kan nikke og si at Storetveit menighet er åpen, in-
kluderende og den gjenspeiler Guds kjærlighet! ●

SAMLINGSSTUND: Hver tirsdag samles vel 20

barn med foreldre til sang, lek og kveldsmåltid.

PÅSKELILJEVERKSTED: Fra trosopplæring med

seksåringer.

Ungdomsmånaden i Bjørgvin
Børgvin bispedøme har valgt november til «ungdomsmånad» i år.
Målgruppen er unge ferdig med konfirmasjonen og opptil 19 år.

ETTER KONFIRMASJON: Leiartrening,
her frå Møre, er eit populært tilbod til
dei konfirmerte. FOTO: KYRKJERÅDET

felles 5-13_felles.qxp  25.09.13  11:04  Side 19



20 oktober 2013                     

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

www.bergenogomegn.no
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www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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en kristen grunnskole med 

visningsgrupperundersmå 
, og resultatergode faglige 

et inkluderende miljø som 

net ditt gode Gi bar
verdier med på veien

 

 
 

 
 

 

 

en kristen grunnskole med 
, visningsgrupper

, og 

net ditt gode 
veie

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

et inkluderende miljø som 
elevene trives i. 

ne Kontakt oss gjer
.for å få vite mer

.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 www

 

 
 

 
 

 

 

et inkluderende miljø som 

.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70

 

 
 

 
 

 

 

70

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

������� � �� �� �� ��

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

Bok & Media Vestbok

Vil du gi noe av tiden din til mennesker som trenger en å snakke med? 
Da kan du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS! Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det vanskelig. 
Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem. 

Interessert? Kontakt Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf 55 32 58 45 - mob 941 83 654 
epost: bjorgvin@kirkens-sos.no Mer info: www.kirkens-sos.no/bjorgvin
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Menighetskontoret 
55 59 32 50
55 59 32 59 
fana.menighet@
bergen.kirken.no
Gironummer 3411.30.76803 

Prost Per Barsnes
55 59 32 55
per.barsnes@bergen.kirken.no
priv: 55 91 56 56 - 415 52 570

Sokneprest Gunnar Nesse
55 59 32 56 - 901 70 380
gunnar.nesse@bergen.kirken.no

Kateket Silje M. Salvesen Foss
55 59 32 62 
SiljeMadelen.Salvesen@
bergen.kirken.no

Adm. leder Marit Offerdal
55 59 32 51
marit.offerdal@bergen.kirken.no

Kapellan Eivind Kråvik
55 59 32 53
eivind.kraavik@bergen.kirken.no

Kantor Jan Røshol
55593252
jan.roshol@bergen.kirken.no

Kirketjener Ann KristinHovland
55 59 71 07
ann.kristin.hovland@
bergen.kirken.no

KM-sekretær Maren Flotve 
Tischendorf 
55 59 32 60 (permisjon)

Kirketjener Renate Olsen
55 59 32 66
renate.olsen@
bergen.kirken.no

Frivillighetskoordinator/
diakonimedarbeider
Liv Marit K. Evjen
55 59 32 54 - 920 91 187
liv.marit.k.evjen@
bergen.kirken.no

Dåp, vielse og begravelse:
Kirketorget 55 59 32 10
kirketorget@bergen.kirken.no

Kirkegård og gravstell
Tlf. man-fre 8-15:
55 59 39 00
gravplass@akasia.no

Menighetsrådsleder
Tord Byrkjeland Berntsen

Ytrebygda menighetsutvalg
Hildegunn Gjerald
992 45 107
tor.hild@online.no

Økonomiutvalget
Per Jonny Vik, 55 22 91 64

Gudstjenesteutvalget
Olaf Heggdal, 958 24 222

Trosopplæringsutvalget
Kari Flornes, 55 29 87 51

Kulturutvalget
Linbjørg Sæterdal, 959 78 425

Misjon/økumenikkutvalget
Oddvar Aadland, 55 22 66 73

KFUK-KFUM

• Sekretær, vikar: Kristin 
Edvardsen Engeberg, 55 59 32 60 
kristin.edvardsen.engeberg@
bergen.kirken.no

• Voksenlaget, Fana KFUK/
KFUM: Tor Magne Birkeli 909 93
421 - tor.hild@online.no

• Åpen barnehage, Fana KFUK/
KFUM 
styrer Kari Frotveit, 413 28 003

• Leder Fana KFUK/KFUM:  
Lisbeth Småland Søvik 
411 07 458 - lissmaa@gmail.com

Diakonatet.
Tone Høylandskjær, 55 22 80 92

Fana Kyrkjekor
Gyri Skre, 55 91 51 53

Ytrebygda menighetsutvalg:
Svein Berg 
sveber5@gmail.com

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl,55 22 72 20

Hvem-hva-hvor i Fana menighet Besøk vår hjemmeside: www.fana-menighet.no

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

tlf.  55 22 00 20

Familievarehuset: 
Førde  Åsane  Strandgaten  Drotningsvik 
Kokstad  Stord  Haugesund

ALLTID LAVE PRISER
www.sparkjop.no.sparkjop.nowww

TIDALLLT  

.sparkjop.no
VE PRISD LAAV  VE PRISER

 Haugesund Stord okstad K
 Strandga Åsane Førde 

arehuset:amilievF  

 Haugesund
 Drotningsvik ten  Strandga

arehuset: 

HØGSETEVEGEN ELDRESENTER 
Lokaler til leie for møter og familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

fana 5-13_fana.qxp  24.09.13  17:48  Side 21



oktober 2013                    22

Åpen barnehage
Fana KM
Velkommen til åpen barnehage i
kjelleren til Fana menighetssenter.
Fana KFUK-KFUMs tilbud er for
barn i alderen 0-6 år sammen med
en voksen omsorgsperson. Det er et
møtested for både barn og voksne
hvor det vil være en fin mulighet til å
bli kjent med andre barn og voksne i
nærmiljøet. Åpen barnehage er et
møtested for vennskap, fellesskap,
lek og læring.

Åpningstider:
Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-14.00
Torsdag 09.00-14.00

Hver dag har vi:
- Lek, aktiviteter og samlingsstund 
- Felles smørelunch
- Babysang (tirsdager kl. 11.00 )

Tilbudet er gratis. Du betaler kun kr.
20,- for voksen og kr. 15,- for barn om
dere spiser lunch med oss. Åpen bar-
nehage har ingen påmelding og du
kan komme og gå når du vil innenfor
barnehagens åpningstid. Vi følger
skoleruta for ferier og fridager.

Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana 
Tlf: 413 28 003
e-post: post@openbarnehage.no
www.openbarnehage.no ●

Hjelp til tak 
og ventilasjon?

Ta kontakt med oss

tlf 55 11 69 69

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

TEKST OG FOTO: DAG VAULA

Fersk er hun også etter nylig avlagt eksamen.
Men fersk som kateket og ungdomsarbeider er
hun absolutt ikke. I Brumunddal startet hun
bare sytten år gammel tensingkoret Amazing
som fremdeles er i full sving med omkring 50
medlemmer. 

Etter videregående skole valgte hun først et
arbeidsår som assistent i SFO i Skøyen før hun
begynte på universitetet i Oslo. Der studerte
hun molekylærbiologi det første året og psyko-
logi det andre året før hun skiftet beite fullsten-
dig og tok en bachelorgrad i menighetsorgani-
sasjon og ledelse ved NLA Høgskolen Staf-
feldtsgate. For de som ikke kjenner historien,
kan vi opplyse at skolen ble stiftet i 1916 av Det
norske lutherske Indremisjonsselskap som de-
res nokså konservative bibelskole.

Etter ferdig utdannelse fikk Silje stilling som
kateket i Lysaker og Snarøya menighet i Bæ-

rum. Der arbeidet hun i fem år, mest med ung-
dommer. Ved siden av jobben studerte hun de
siste tre årene til en mastergrad i kirkelig
undervisning ved Menighetsfakultetet. Eksa-
men i praktisk pedagogikk tok hun også, så det
er en velstudert og erfaren medarbeider me-
nigheten har sikret seg i Silje.

Men hvorfor Bergen og Fana? Svaret er som
så ofte: Kjærligheten. Hennes ektemann fikk
stilling som rektor ved en privatskole i Bergen
for et halvt år siden, og da hun nå var «ferdig-
studert» kunne de endelig stifte bo. Leilighet
fant de i Inndalsveien, nær bybanen. Schäfer-
valpen deres venner seg etter hvert til brølene
fra Brann stadion, håper de.

- Og hva har hun tenkt å gjøre i kateketjob-
ben? 

- Konfirmantopplæringen har første prio-
ritet og har allerede startet med familiemøter.
Så ønsker jeg å bli kjent med sine medarbei-
dere, både staben, de frivillige medarbeiderne,

TEKST OG FOTO: DAG VAULA

Olsenbanden består av henne, Christer og de
tre barna deres, Benedicte, Jacob og Nicoline.
Alle fem er godt kjent i kirken; Christer som
mangeårig leder i Blessing TenSing og FKU-
Teknikk og som nylig avgått soknerådsleder og
ungene som faste følgesvenner på gudstjenes-
ter og søndagskole.

Som frivillig medarbeider har Renate deltatt
aktivt i Blessing TenSing helt fra hun selv fra
hun startet som konfirmant i 1997. Der fant
hun sin kjæreste og senere ektemann Christer
og der har hun siden hatt mange oppgaver, bl.a.
som dirigent, danseleder, styreleder og voksen-
leder.

I tillegg har hun i perioder hatt ansvar for

søndagsskolen barnegospel og babysang, og
sitter også i Fana menighetsutvalg (FAMU) og
Hovedstyret i Fana KFUK-KFUM.

Som fast ansatt kirketjener i halv stilling be-
gynte Renate ganske nylig – den 19. august.
Hun gleder seg til å bli enda bedre kjent med
kirkens lokaler og tekniske utstyr, og har allere-
de notert seg noen kroker og kriker som treng-
er opprydding.

Turninstruktør
I tillegg til jobben i kirken er Renate sterkt en-
gasjert som lønnet turninstruktør i Bjarg
idrettslag. Der har hun ansvar for flere grupper,
fra de yngste til de eldste, i turn, dans og sports-
drill. 

Den treningen hun selv får i Bjarg vil nok

Ny kateket, rett
fra eksamen!
Når solen skinner i menighetssenterets bakgård (eller atrium på

fint) er det et godt sted å være. Nå sitter Silje Madelen Salvesen på

trebenken der, frisk og smilende. 

Løven blir kirketjener
Har du sett den snille løven som følger ungene ut fra kirken når det

er søndagsskole? Bak masken   gjemmer et av medlemmene i

Olsenbanden seg, nemlig Renate Olsen. 
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komme godt med, både i kirketjenerjob-
ben og som mor for tre  små barn i et ny-
kjøpt, gammelt hus ved Kalandsvannets
bredd. Der kan de bade fra egen strand og
og plukke bær fra gamle bærbusker. Hvis
kommende vinter blir like kald som sist,
kan de igjen sitte på bryggen og ta på seg
skøyter for en familietur på isen.

Vi er glad for at nettopp Renate har tatt
på seg jobben som kirketjener, for hun er
en kreativ person som liker å møte men-
nesker og som vil gå inn i staben som en
nyttig og inspirerende medarbeider. ●
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Konsertkalender høsten 2013

Fana Kyrkjekor:
• 20. okt. kl. 19: Høsttakkefestkonsert
• 17. nov. kl. 19: Bachs Kantate 140 mm.  

Med Fana kammerorkester og solister
• 15. des. kl. 18: Julekonsert

Fanasolistene:
• 20. okt.  kl 19: «Musicals highlights»,

m/støtte fra Kulturkontoret. Bill kr 100,-
• 26. okt. kl.19: Sanger fra musikaler/filmer
• 27. okt. kl. 19: Klassisk konsert v/Cantus 

Sororum og solister. Arr: Fanasolistene/ 
støtte fra Kult. kont. Bill. kr 100,-

• 3. nov. kl. 18: Allehelgenskveld
• 22. des. kl.19: Julekonsert: «O helga natt»

Formiddagskonserter i samarbeid sammen
med diakonatet
• 5. desember kl. 12.05: Julekonsert

Kulturfestival i Fana kirke 

Solistseminar m/Hege Høisæter, som er fast
solist ved norske opera. Åpent også for passi-
ve deltagere.  Pr. kr. 300,-

Program:
• Fredag 25/10: kl.12.00-15.00: Solistsemi-
nar i menighetshuset/kirken.
• Lørdag 25/10: kl.11.00-14.00:  Solistsemi-
nar i menighetshuset/kirken.

Enkeltsangere, både aktive og passive delt.
Aktive synger en sang alene i plenum og de
andre lytter til og lærer av instruksjon. Sanger
opp mot konsertene 26/10 og 27/10. Eksterne
passive seminardeltager kan få solistoppga-
ver ved senere anledninger. Deltagere kan
være fra 14 år og oppover. 
Påmelding: Kantor Jan Røshol, 489 94 700 -
jan.roshol@bergen.kirken.no ●

PRISENE TIL BUNNS - IKKE UTVALGET!

FANA
Titlestadvn. 230, 5243 Fana

Tlf. 55 91 57 61

men også innen KFUK-KFUM som driver
mye av det ungdomsarbeidet jeg selv har
vært engasjert i. 

For dåpsopplæringen er kateketen en
naturlig ressurs, og hun håper snart å få tid
til å sette seg inn i hvordan menigheten dri-
ver dette arbeidet.

Nå kommer Ronny Søvik, vår entusias-

tiske altmuligmann, ut i atriet og forteller
at han vil ha en avtale med Silje om en bil-
tur rundt i hele menigheten, slik at hun kan
få et inntrykk av hvor stor og spredt den er,
fra Haugsdal til Nordvik, fra Hatlestad til
Espeland og alt innimellom. 

Vi ønsker Silje lykke til, både med rund-
turen og med arbeidet i menigheten. ●

Påtroppende kirketjener Renate Olsen.

Nå er kateteketen på plass i Fana: 

Silje Madelen Salvesen.

Fana Diakonat 
inviterer til 

Seniortreff 
 

Fana menighetssenter 

Høsten 2013 
 

 Torsdag 3. oktober kl. 11.30

 Torsdag 7. november kl. 11.30

 Torsdag 5. desember kl. 11.30

 

 
Program 

Vi synger sammen 
Andakt 

Diktlesing 
God mat, og hyggelig prat!

Du er hjertelig velkommen! 
 

Dersom du trenger transport,
kontakt Liv Marit K. Evjen 

Tlf: 55 59 32 54 eller mobil 920 91 187 
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Fana kirke
Johanne Gaupseth Allers
Adele Sandgathe Arnesen
William  Bjørkeli-Askvik
Sondre Klungrehaug Fjell
Leonel Gravdal Frantzen
Tommy  Halvorsen
Victoria Høyvik Hanson
Eirik Bjørgo Helgesen
Jakob Middleton Helleseth
Petter Lambach Herland
Celine Bakketun Johnsen
Victoria Bakketun Johnsen
Kari  Jæger-Fredriksen
Maria  Kristiansen
Trym Høyerholt Nerhus
Benedicte H. Nicolaysen
Simon  Nilsen
Lucas Ljosvoll Nordvik
Anton Rødsæther Onsager
Cornelia Koester Opheim
Ada-Oliva Aga Selseng
Hermine Vaage Gams Steine
Vinjar  Sætre
Sina  Vaagsbø

Ytrebygda kirke
Madeleine Lofnes Boge
Emily Alveberg Cornforth
Iben  Herdlevær
Live Teigland Raa
Emil Aleksander Sivertsen

Jeanette Michelsen og  
Ruben Amundsen
Hildegunn Buvik Hågen og 
Eirik Seter
Christine Hadler-Jacobsen 
og Tom Lund
Marianne Eriksen og 
Nils Are Birkenes
Janne Skaathun og 
Jostein Ivarsen
Anja Therese Holst og 
Torleiv Skage
Maria Gabriela Johansen og
Hamed Victory
May-Linn Breivik og 
Erik Holm-Larsen
Francesca Elisabeth Strano 
og Øyvind Tvedt
Silje Christine Boge og 
Stian Jetmundsen
Synnøve Flesland og 
Thorbjørn Johnsen
Hilde Veronica Grøtte og
Bjarte Runningen
Trine Lise Hansen og
Tim Marius Korsan

Mindor Norstein
Odd Magne Nilssen
Hally Karin Domben
Per Eirik Hals
Arild Milde
Øystein Amrud Viken
Magna Berit Haugen
Asbjørn Børnes

13. oktober,  21. søndag 
i treenighetstiden 
Fork 5,9-14  1 Tim 6,6-12  Luk
12,13-21
11.00: Fana. Hovedgudstjenes-
te med dåp og nattverd v/ Gun-
nar Nesse. Takkoffer til Menig-
hetsarbeidet. Kirkekaffe. 
11.00: Ytrebygda. Hovudgudst.
(nyn) med dåp og nattverd v/ Ei-
vind Kråvik. Takkoffer til me-
nighetsarb. Opplegg for barn i
gudstjenesten. Kirkekaffe. 
20.00: Fana. Tomasmesse med
bønnevandring og nattverd v/
Gunnar Nesse. Forbønnstje-
neste. Offer til Fana Diakonat. 

20. oktober, 22. søndag 
i treenighetstiden 
3 Mos 19,1-2.16-18.33-34  Jak
2,1-9  Luk 10,25-37
11.00: Fana. Familiegudstje-
neste/høsttakkefest v/ Eivind
Kråvik. Dåp. Familiekor og bar-
nesolister deltar i gudstjenes-
ten. Takkoffer til TV-aksjonen.
Kirkekaffe. 
11.00: Ytrebygda. Hovedguds-
tjeneste med dåp og nattverd v/
Gunnar Nesse. Takkoffer til TV-
aksjonen. Opplegg for barn i
gudstjenesten. Kirkekaffe. 
16.00: Kristborg Bedehus.
Ettermiddagssamling v/ Gun-
nar Nesse. Søndagskaffe.

27. oktober, Bots og bønnedag 
Mi 7,18-19  2 Kor 13,5-8 Luk
15,11-32 
11.00: Fana. Skriftemålsguds-
tjeneste v/ Marianne B. Gam-
melsæter. Takkoffer til Blå
kors. Søndagsskole. Kirkekaffe. 
11.00: Ytrebygda. Hovedguds-
tjeneste med dåp og nattverd v/
Eivind Kråvik. Takkoffer til Blå
Kors. Opplegg for barn i guds-
tjenesten. Kirkekaffe. 

19.00: Ytrebygda kirke. Gospel-
night v/ Fana KFUK-KFUM. 

3. november,  Allehelgensdag 
Jes 60,18-22  Hebr 11,11-
16.39-40  Luk 6,20-23
11.00: Fana. Hovedgudstjenes-
te (nyn) med nattverd v/ Per
Barsnes. Takkoffer til Fana Di-
akonat og omsorgstjeneste.
Kirkekaffe. 
13.00: Fana. Barnedåpsguds-
tjeneste v/ Per Barsnes. Tak-
koffer til Menighetens trosopp-
læring. 
18.00: Fana kirke. Allehelgens-
kveld med minnemarkering for
dem som er begravet i Fana si-
den sist allehelgensdag. Medv.:
Per Barsnes, Fanasolister,
trompet og strykekvartetten
Ponticello. Kollekt ved utgang-
en. Åpen kirke fra kl 17. 
19.00: Ytrebygda kirke. Kvelds-
gudstjeneste med bønnevan-
dring og nattverd v/ Marianne
B. Gammelsæter. Kafé for ut-
viklingshemmede fra 17.30. 

10. november,  25. søndag 
i treenighetstiden 
Sal 103,1-6  Jak 5,13-16  Joh
5,1-15  
11.00: Fana. Hovedgudstjenes-
te med dåp og nattverd v/ Mari-
anne Bergsjø Gammelsæter. 
Takkoffer til Stefanusalliansen.
Søndagsskole. Kirkekaffe. 
11.00: Ytrebygda. Hovedgudstj.
(nyn) med dåp og nattverd v/ Ei-
vind Kråvik. Takkoffer til Stefa-
nusalliansen. Opplegg for barn
i gudstjenesten. Kirkekaffe. 

17. november,   26. søndag 
i treenighetstiden 
Ordsp 14,21-22.25.31  Fil 1,20
Luk 13,10-17
11.00: Fana. Hovedgudstjenes-
te med dåp og nattverd v/ Eivind
Kråvik. Takkoffer til Menighe-
tens misjonsprosjekt. Søn-
dagsskole. Kirkekaffe. 
11.00: Ytrebygda. Hovedguds-
tjeneste med dåp og nattverd v/
Gunnar Nesse. Takkoffer til
Norges KFUK-KFUM-speidere.
Opplegg for barn i gudstjenes-
ten. Kirkekaffe. 

24. november,  Domssøndag/
Kristi kongedag 
5 Mos 30,15-20  1 Kor 15,22-28
Joh 9,39-41

11.00: Fana. Hovedgudstjenes-
te med nattverd v/ Gunnar Nes-
se. Takkoffer til Menighetsfa-
kultetet. Kirkekaffe. 
13.00: Fana. Barnedåpsguds-
tjeneste v/ Gunnar Nesse. Tak-
koffer til Menighetens trosopp-
læring. 
11.00: Ytrebygda. Hovedguds-
tjeneste med dåp og nattverd v/
Per Barsnes. Takkoffer til Me-
nighetsfakultetet. Opplegg for
barn i gudstjenesten. Kirkekaf-
fe. 
16.00: Kristborg Bedehus.
Ettermiddagssamling v/ Gun-
nar Nesse. Søndagskaffe. 

1. desember, 1. søndag i advent 
Sal 24,1-10  Rom 13,11-12  Matt
21,1-11
11.00: Fana. Familiegudstje-
neste med dåp v/ Gunnar Nes-
se. Tårnagentene blir med. 
Takkoffer til menighetens tros-
opplæring. Kirkekaffe. 
11.00: Ytrebygda. Hovedguds-
tjeneste med dåp og nattverd v/
Eivind Kråvik. Takkoffer til me-
nighetens trosopplæring. Opp-
legg for barn i gudstjenesten.
Kirkekaffe. 
18.00: Fana. Lysmesse v/ Eivind
Kråvik og kateket Silje M S
Foss. Konfirmanter deltar. 
Takkoffer til Menighetens Ung-
domsarbeid. 

Stiftspraksis i 
Fana menighet

Marianne Berg-
sjø Gammelsæter
skal ha stiftsprak-
sis i Fana menig-
het i ukene 41-45. 
Hun har i mange

år arbeidet som kateket og
også vært undervisningskon-
sulent på Bispedømmekonto-
ret.  Marianne Bergsjø Gam-
melsæter har nå tatt preste-
utdannelse og skal ha sin sis-
te praksisperiode i Fana Sokn,
før hun blir ordinert til preste-
tjeneste.  Hun vil i disse ukene
gjøre vanlig prestetjeneste i
Fana og Ytrebygda menighe-
ter, bortsett fra vielser. Vi er
glad for at Marianne vil ha
praksisperioden sin hos oss
og ser fram til samarbeidet
med henne. 

begravelser

Returadresse: 
Fana menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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