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God jul!
I Jesu fødeby 

Diakon Tone Totland
har besøkt Israel og
de palestinske områ-
dene. Det ble en inn-
trykksterk reise. 

Side 2-3 og 6-7

Jul i Fana 

Tradisjonen tro er det
et mylder av konser-
ter, kirkelige hand-
linger og andre ar-
rengementer i anled-
ning advent, jul og
nyttår.

Side 2-4 og 14-16

Eiel stenger ikke

Virksomhetsleder og
prest Eiel Holten ved
Kirkens bymisjon i
holder dørene vidt
åpne i julen. Side 8-9

Fana menighet ønsker alle en riktig god
jul og et godt nyttår - og gratulerer med
ny nærkirke i Blomsterdalen. Side 14-15
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REFLEKSJON AV GUNNAR NESSE

Å ha forventninger er en viktig

del av det å leve fremtidsret-

tet. Slutter vi å vente, slutter vi

å leve. Da lever vi som om livet

ikke har mer å gi oss. Men vi

kan også vente og forvente så

intenst, at vi glemmer at det er

her og nå vi lever. 

Vi venter på jul. Venter vi at

denne julen har mer å gi oss

enn juler vi har feiret før? For

mange i Fana menighet blir

det en ny jul. En ny kirke står

ferdig til å tas i bruk – og det er

den første jul vi i denne kirken

skal høre gledens budskap

om Jesusbarnet som er født. 

Noen gleder seg ikke til jul. De

vet at de kommer til å sitte

alene og ikke ha noen å være

sammen med. For dem er det

like greit å tenke at dagene i

julen er helt alminnelige da-

ger. En vanlig lørdag, søndag

og mandag. 

Julen er egentlig ikke

ment å være uvanlig.

Fortellingen om

Jesu fødsel, om

barnet i en krybbe

og unge uerfarne

foreldre fra Nasa-

ret er en hver-

dagsfortelling. Det er selvsagt

uvanlig at Guds Sønn kommer

til verden. Men Jesus ble

menneske for å gjøre Gud

alminnelig. Gud kom til oss

som et lite barn. Han vokste

opp i Nasaret som en helt van-

lig mann – og han gikk fra by

til by og fortalte menneskene

om Guds rike, helbredet syke

og viste omsorg for dem som

var utstøtt i samfunnet. 

Julen er først og fremst løftet

om nye hverdager. Hverdagen

er ikke lenger som før – for i

hver eneste hverdag er Gud

nær oss. Livet består av flest

hverdager – og Gud vil være til

stede i hver og en av dem. 

Det handler ikke om å vente

på noen få helt spesielle da-

ger. Å vente på noen få spesi-

elle dager gjør ikke den store

forandringen i livet. Men den

som venter på spesielle hver-

dager, forventer at livet skal

bli nytt. 

Jul er hverdagsforan-

dring. Den som ven-

ter på en slik jul, ser

framover – ikke

bare til hver jul,

men til hver dag,

en hverdag med

Gud og i hans nær-

het. Blant mennes-

ker som Gud har

sin glede i. ●

God advent! 

2 desember 2012                   

God Helg nr 6, 2011 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: gyriskre@broadpark.no

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Gyri Skre, gyriskre@broadpark.no,
55 91 51 53 • Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer: 
Mandag 23. januar
Utgivelsesdag neste nummer: 
Tirsdag 7. februar
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti» 
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Advent - hvem venter? 
AAdvent betyr ikke å vente – men å komme hit. 

Men da har det jo mye med å vente å gjøre. Vi

skal vente på det som kommer til oss. 

AV IVAR BRAUT

Tone Totland har vært med i
et reisefølge ledet av Eirik R.
Mills, tidligere prest i Fana. 

-Hva var igjen av vuggen
nå?

-Det spesielle er at det er så
få kristne igjen i Betlehem.
Fra å ha vært en majoritet er
de blitt en liten minoritet på
et par prosent. De trenger
støtte, for fødebyen til Jesus
er blitt forlatt av mange
kristne, ikke minst fordi
mange unge ikke ser noen
jobb- og fremtidsmuligheter
i regionen. 

-En urolig by?
-Ja, og da er vi inne i de po-

litiske diskusjonene jeg ikke
skal gi meg inn på. Men i dag

er Betlehem mer enn en by i
sentrum av konfliktene. Det
er også en vanlig by med fol-
keliv, det er trygt å være der,
vi møtte gjestmilde folk som
inviterte oss hjem og gav av
det de hadde. Jeg opplevde et
genuint preg. Det var nøy-
somt og med et hverdagslig
glimt i øyet. Og vi møtte ikke
aggresjoner.

-Dere bodde i Betlehem?
- Ja, og det var viktig. Da

fikk vi møte menneskene i
byen og det alminnelige li-
vet, antakelig på en annen
måte enn den tradisjonelle
Israel-turisten. Men de ytre
rammene var strenge pga
bevoktningen og muren.

-Så hvordan vil du høre
julebudskapet i år etter
denne turen?

- Betlehem er jo vuggen til Jesus! Det er

diakon Tone Totland som sier det, både

med glede og sorg i stemmen og øynene.

Hun har nylig vært på reise en uke i de

israelske og palestinske områdene. 

Betlehem - 
akkurat nå 

Lørdag 3.desember blir det stor festdag

i Fana kirke. Alle Fana menighets

niåringer inviteres til KJEMPEFEST 

med jentegruppa Seven.

Kjempefestdag  
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- Julen vår er nok blitt det søte,
lille Jesusbarnet. Jeg kommer til
å tenke mer på at Jesus selv ble
født i en by som også den gang-
en hadde konflikt og at familien
hans var truet og ble flyktning-
er. Jeg tror på julebudskapet om
at Jesus er der fortsatt i en truet

verden. Han har ikke forlatt ver-
ken Betlehem eller noen andre
steder.  Blant annet ble dette vel-
dig sterkt for meg da vi var i
landskapet der Jesus kan ha sagt
ordene: «Salige er de som skaper
fred». De ordene står der for all-
tid. Og jeg kommer til å ta med

meg i tankene mosaikkbildet i
en av kirkenene, av englene som
gråter. - Jeg kommer også til å

tenke på vandringen til Maria og
Josef. Vi kjørte faktisk samme
veien fra Nasaret til Betlehem
mens de jo hadde andre vilkår.
Jeg kommer til å se for meg land-
skapet – det var her det hendte.

- Utfordringer for oss som
kirke?

- At vi som kristne bør våge å
ta inn over oss situasjonen for
våre medkristne i Betlehem – og
de andre som bor der. Og er du
turist bør du bruke tid og hand-
le hos de lokale i Betlehem.
Denne byen står for meg som et
paradoks: Gud kommer med
«en stor glede for hele folket»
nettopp til Betlehem der kon-
flikten var den gangen og nå. 

- Men det var sterke inntrykk
ellers også?

- Getsemane. Hagen med oli-
ventrær der Jesus bad natt til
langfredag. Det var sterkt. Å sitte
blant oliventrær der noen av
dem kanskje er mer enn to tusen
år gamle gav en samtidighet
med Jesu kamp den gangen. ●

Se også side 6-7. 

Diakon Tone på handel i Betlehem. FOTO: PÅL BRANDTZÆG

FAGKUNNSKAP OG
STORT UTVALG!

TORGALLMENNING 55 36 40 00  
LAGUNEN 55 13 38 60 

www.hgh.no
 
 

  i Fana kirke
Dagen starter med sevenseminar kl. 12.00 i
menighetshuset og avrundes med med en
kjempeflott Julekonsert i Fana kirke
kl.17.30.

Arrangør for dagen er Jordbærhagen bar-
negospel i samarbeid med Fana kirke.

-Det er nesten blitt en tradisjon å invitere
Seven jentene til Fana! Dette er 3.gangen
jentene kommer og tar oss med storm. Gled
dere alle 9-åringer, kan Anine Mildestveit
oppmuntrende fortelle. ●

Påmelding: anmilde@online.no
Bill priser konsert: 50,- barn, 
70,- Voksne, Fam. bill. 200,-
Pris for 9 åringer som vil delta på 
hele Kjempefest dagen: 150,-
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Nå er det snart førjulstid og det

er mye gøy og spennende som

skjer i UNGFANA denne tiden:

• 22. november: Adventsvandring 

Åpen Barnehage kl 11.00

• 26-27. november: Lys Våken

• 27. november: Julemesse Fana 

KFUK-KFUM  kl 13.00 i Fana 

menighetshus

• 29. november: Adventsvandring 

Åpen Barnehage kl 11.00

• 4. desember: Vi synger julen inn. 

Fana kirke Kl 18.00

• 6. desember: Adventsvandring Åpen 

Barnehage kl 11.00

• 10. des: Gospelnight. Fana 

kirke kl 19.00

• 13. desember: Adventsvandring 

Åpen Barnehage kl 11.00

• 26. desember: Ungdommens jule

gudstjeneste med  «kirketapas» 

etterpå.

• 29-1. januar: Nyttårsleir Fana 

KFUK-KFUM. Dyrkolbotn Leirsted

• 13-15. januar: Semester kick-off

Velkommen til en rik forjulstid med

UNGFANA! 

Gospelnight 10. des. kl. 19.00
Nå er det endelig Gospelnight igjen, etter

en avlyst gospelnight og en utsatt,! Dette

blir en storslagen kveld med mye lyd og

lys, lovsanger, salmer, preken og mye

mer. Velkommen skal du være til en fan-

tastisk gospelnight!

Og husk: Gospelnighten teller som en

gudstjeneste for konfirmantene.

Velkommen til Fana 
KFUK-KFUMs Julemesse!

Søndag 27 november kl 13.00, i Fana me-

nighetshus, braker det løs med årets ju-

lemesse. Her blir det sang fra barnekor,

åresalg(lodd) med fantastiske premier og

salg av hjemmelagde ting. All inntekt går

til Fana KFUK-KFUM sitt spennende ar-

beid her i Fana. Velkommen!

Vi synger julen inn!

Julesanger er en viktig og god del av jule-

stemningen og formidlingen av julens

gode budskap. Derfor inviteres du til å

være med og synge julen inn i Fana Menig-

het. Fana barnegospel, Ytrebygda Tensing

og Blessing Tensing kommer, kommer

du? Tid: 4 des kl 18.00 i Fana kirke

2.juledags gudstjeneste med tapas

Det er blitt en god og rik tradisjon i Fana

KM å samles til gudstjeneste kl 11.00  på

2. juledag og i etterkant ha smakfull tapas

og koselig program i menighetshuset. 

Du er hjertelig velkommen! 

desember 2012                   4 desember 2012                   

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

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

Håpet og troen
Av Gustav Gundersen

Håpet og troen
bærer kimen av glede
og skaper roen
som sinnet kan lede

Håpet og troen
er den viktige rammen
og blir til broen
som binder alt sammen

Håpet og troen
er de sikre pilarer
som livet gir mening
og din livsgnist bevarer
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Kultur-
kalender
Fana kirke søn. 27. nov. kl 17.35:
Stemningsmusikk før lysmes-
sen. Ved Heidi Lambach, Kjetil
Birkeland Moe og Jostein Aarvik.

Slettebakken kirke søndag 27.
november kl. 17: Førjulskonsert
med Sounds Like Us. Kafé i me-
nighetssalen etter konserten. 

Søreide kirke søndag 4. des.
kl 17: Kom i god julestemning
ved å synge sammen. Med Fa-
miliekoret og Søreide Ten Sing. 

Skjold kirke 4. des. kl 19: Jule-
konsert med Skjold Nesttun 
janitsiar orkester, Extasis,
Cantus, Skjold kirkekor.

Søreide kirke søndag 11. des.
kl. 11. Ny julesang urfremføres
direkte på radiogudstjenesten.

Fana kirke søndag 11. des.
kl 17 og 19.30: «De Store Jule-
konsertene» med Fana musikk-
lag, Fana kammerorkester,
Fana mannskor og Fana kyrkje-
kor.

Skjold kirke 11. des. kl.18 og
20.30. Konsert med Sola Fide.
Se også solafide.no

Storetveit kirke tirsdag 13. des.
kl. 19.30: Christmas Carols,
synger julen inn på engelsk
sammen med gospelkoret 
Agape. 

Bønes kirke tirsdag 13. des. 
kl. 21. Jentekoret Kalliope
synger julen inn.

Birkeland kirke torsdag 15. des.
kl. 19: Julesang av damekoret
Korall. Solosang av dir. Chris An-
dre Lund. 

Storetveit kirke, fredag 16. des.
kl.19. Konsert med Divas n'-
gents,  Paradur,  og Paradis 
barnekor.

Birkeland kirke søndag 18. des.
kl. 19: Julekons. Birkeland kan-
tori og Fana kammerorkester.

Bønes kirke 20. des. kl 19: «Ju-
leklang». Julekonsert med C.
Dyngeland og musikervenner.

Fantoft stavkirke fredag 6. jan.
kl. 18 og 20: Draumkvedet.
Se egen artikkel.

Storetveit kirke fredag 27. jan.
kl. 19: Temakveld med Sunniva
Gylver. 

Fana kirke søndag 29. jan. kl 19.
Konsert med Kor é Vi i anledning
korets 20-års jubileum. 

I julen feirer vi at Ordet fra Gud er kommet
til oss. Gud har noe på hjertet, han vil oss
noe. I Marias livmor skjedde det at «Ordet
ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh.
1,14). Gud griper ordet og han gjør det
gjennom snekkersønnen Jesus fra Nasaret.
Slik Jesus er, slik er Gud. 

Gud kniper ikke igjen munnen. Vi behø-
ver ikke lure på hva Han tenker om oss,
men kan høre hva Jesus sier: «For så høyt
har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

Jesus går ikke lenger rundt slik at vi kan se
og høre ham. Men han er hos oss fortsatt,
og hans ord er nær hver og en av oss i Bibe-
len. Ja, det går faktisk an å si at ordene hans
nå er kommet oss enda nærmere. I år har vi

nemlig fått en ny bibeloversettelse. Det er
en stor og gledelig begivenhet. La denne
boken bli årets julegave!

Det kan være vanskelig når kjente og kjæ-
re bibelord oversettes på nye måter. Da den
første nynorskbibelen kom i 1921, skal det
visstnok ha vært en eldre mann som utbrøt:
«Er det ikkje lenger godt nok at Skrifta er på
det språket Meisteren sjølv tala?» 

Guds ord må imidlertid stadig oversettes
på nytt, hvis det skal komme nær oss og be-
røre. Språket vårt er i stadig endring. Ord
som tidligere kunne fungere, gjør det ikke
lenger. Mens det eksempelvis tidligere sto
om kirken at den var Kristi «legeme» (1.
Kor. 12), står det nå at den er Kristi
«kropp». Dette er kanskje den viktigste en-
dringen i den nye oversettelsen. Mens «le-

geme» er noe dødt og abstrakt i våre ører, er
kroppen levende kjøtt og blod. 

Når kirken blir Kristi «kropp», trekkes
linjen enda klarere til julen. Slik Jesus var en
fysisk og levende kropp som møtte men-
neskers kroppslige behov, skal også vi i kir-
ken være et fellesskap der mennesker kan
komme med hele sitt liv og kjenne noe av
Guds egen kroppsvarme. Måtte mange
mennesker i Bjørgvin få oppleve kirken på
denne måten! ●

av Gustav Gundersen 

Julehøytid, julefred,

lette snåfnugg daler ned,

kvelden er i emning.

Lys på lys de tennes nå,

i en hverdag kanskje grå,

og skaper julestemning.

Stans så opp et øyeblikk,

på den veien som du gikk,

og la din tanke dvele.

På en stalldør som på klem,

skapte håp i Betlehem,

vi alle kunne dele.

For et under der de så,

barnet som i krybben lå,

det bar evighetens bud.

Om en frelser født på jord,

med Maria som sin mor,

ble oss skjenket av vår Gud.

Julehilsen fra biskop Halvor Nordhaug:

Guds ord og Guds 
kroppsvarme
Det er ikke alltid sant at taushet er gull. Noen ganger kan

tausheten være ødeleggende. Dersom det lenge blir stille mellom

to venner, er som regel vennskapet i krise. Og hvis noen vi er

glade i kniper munnen sammen, tenker vi fort at noe er galt.

Kjærligheten trenger ord, gode ord. 

«LEGEME» BLIR «KROPP»: «Dette er kan-

skje den viktigste endringen i den nye over-

settelsen. Mens «legeme» er noe dødt og

abstrakt i våre ører, er kroppen levende kjøtt

og blod» skriver Halvor Nordhaug i sin jule-

hilsen til menighetene. FOTO: KIRKEN.NO

En frelser født

felles 6-11_felles.qxp  14.11.11  13.08  Side 5



6 desember 2012                   

TEKST: EIRIK MILLS

Vi møtte jøder, kristne og muslimer; både
israelere og palestinere, og fikk høre deres
historier. «Ahlan wa sahlan» var tre ord vi
hørte ofte. Det betyr velkommen på ara-
bisk. Overalt møtte vi gjestfrie mennesker
som takket for at vi besøkte Det hellige land.
«Fortell deres venner at de er velkomne, at vi
trenger dem, at det er trygt å reise hit. Ahlan
wa sahlan», sa de.  

Fikk gave i gavebutikk
– Det gjorde sterkt inntrykk på meg, fortel-
ler Esther.

– Den menneskelige varmen jeg ble møtt
med og gleden over at vi kom fra Norge for
å besøke Betlehem. Dette merket vi spesielt
da vi ble invitert inn i et muslimsk hjem. Til
tross for forskjellig tro og livssituasjon had-
de vi så mye felles å snakke om, blant annet
familieliv. 

Vi møtte også en palestinsk kristen
kvinne som drev butikk sammen med sin
bror. Hun var fortvilet over at det kom så få
turister til Betlehem, men glad julen stod
for døren - for da pleier turister å komme
for å feire julaftengudstjeneste i Fødselskir-
ken. Sjelden går vi ut av butikker i Norge
med en gave, her fikk vi med oss et lite tre-
kors i hånden som en hilsen på reisen.

Lav sykehusstandard
En annen kvinne vi møtte trengte en opera-
sjon. Men siden hun ikke hadde noen sosia-
le rettigheter i Israel, hvor utstyret er det
beste, måtte operasjonen skje i Betlehem.
Der er utstyret og behandlingsmulighetene
mindre avanserte. Hun levde i uvisshet om
sin helsesituasjon og om hun ville få for-
svarlig behandling. 

– Vi var to kvinner som bor i helt ulike de-
ler av verden, men det var godt å kunne hol-
de rundt hverandre, og det var godt å kunne
si «jeg vil be for deg» til henne, sier Esther. 

Kanskje var det likevel gjestfriheten til en
ung mann, bare 20 år gammel, som gjorde
sterkest inntrykk på det lille reisefølget vårt.
Vi møtte ham utenfor den militære kon-
trollposten som skiller Betlehem fra Jerusa-
lem. Der hadde han solgt kaffe til forbipas-

serende siden klokken ett om morgenen.
Spontant ble hele gruppen vår, 15 menn og
kvinner, invitert inn i storfamiliens enkle
hjem i Alazzeh flyktningleir. Der delte de
sitt nybakte brød med olje og krydder med
oss, og vi fikk nyte nytrukket myntete. Den
unge mannen hadde forsørgeransvar for

hele familien. Etter å ha vært sammen med
oss skulle han til sin neste jobb på en restau-
rant der han ikke var ferdig før ut på etter-
middagen.  Det var en åpenhet, varme og et
smil i dette hjemmet, samtidig var han uro-
lig for fremtiden, og hvordan familien skulle
klare seg. 

– Ahlan wa sahlan!
I oktober var Esther Motzfeldt Andersen og Tone Totland fra Birkeland menighet i 

Fana og undertegnede med på en alternativ pilegrimstur til Israel og Palestina. 

Turen fokuserte på Jesu liv, men like mye på Jesu ord om å møte alle mennesker,

uavhengig av etnisk, religiøs eller sosial bakgrunn, med verdighet og respekt. 

SMERTENS VEI: En tidlig morgen fulgte vi Via Dolorosa, smertens vei, som Jesus gikk mot

Golgata. Her leser Esther Motzfeldt Andersen fra pasjonshistorien. FOTO: PÅL BRANDTZÆG

DELT BY: Klokken fem om morgen besøkte vi chekpointet som skiller Betlehem fra Jeru-

salem. Da var det allerede lang kø med arbeidere på vei til jobb. FOTO: PÅL BRANDTZÆG
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Tillitsfulle og åpne
– Alle vi møtte var tillitsfulle og åpne. Vi
kjente oss trygge, selv om enkelte ting, ikke
minst på de militære kontrollpostene, var
skremmende og vanskelig å forstå, sier Tone 
Totland.

– Vi erfarte at menneskene vi møtte øn-
sket fred med hverandre og en bedre livssi-
tuasjon. I møte med alle disse forskjellige
menneskene var det også godt å være der
Jesus vandret, og å ha tid til å stoppe opp og
lytte til det han sa om seg selv, om oss men-

nesker og vårt forhold til hverandre, legger
hun til.

«Ahlan wa sahlan» ville kanskje også Jesus
ha møtt oss med hvis han levde i Betlehem i
dag. Det er inviterende, vennlige og neste-
kjærlige ord. ●

VELKOMMEN: Khalid, kaffeselgeren vi møtte ved checkpointet, åpner sitt hjem. I bildet er Khalid, hans kone og datter og Lise Mills. 

FOTO: PÅL BRANDTZÆG
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– Den danske forfatteren

Carsten Jensen skriver et sted

om kirkene som kun er åpne

søndag formiddag; at det er

som om de frykter at den siste

rest av tro skulle slippe ut.

Slik er det ikke hos oss. Her

står døra på vidt gap, slik at

troen kan strømme ut. Og det

går aldri tomt, sier

virksomhetsleder og prest

Eiel Holten ved Kirkens

bymisjon i Bergen. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Jeg treffer den tidligere Birkeland-kapella-
nen en tidlig kveldsstund på Magdalena, by-
misjonens egen kafé vegg i vegg med Kors-
kirken. Her er prisene lave og takhøyden
stor. Og på julaften inviterer de til gjestebud i
Korskirken. 

Parkeringssynder møter råsyklist
For undertegnede har det vært en travel
ettermiddag, med henting i barnehage, fa-
miliemiddag og korøving for døtrene mine.
Jeg er allerede sent ute til avtalen vår idet jeg
svinger inn på Korskirkeallmenningen. Her
er det ikke en parkeringsplass å oppdrive. Så
rygger det en bil ut fra Rema 1000. «Flaks»,
tenker jeg, kjører frem og setter blinklyset
på. Da kjører det en kvinnelig bilist opp ved
siden av meg, slik at jeg ikke kommer frem.
Først blir jeg irritert, men i løpet av et mikro-
sekund skjønner jeg tegningen: Hun har
stått og ventet lenger bak. Jeg rygger tilbake,
den parkerte bilisten slippes ut, og damen får
parkere. Selv feilparkerer jeg bilen tett inntil
kirkeveggen, med ene hjulet på fortauet, og
går Eiel Holten i møte. 

– Beklager, sier jeg. 
– Ta det rolig sier han, og ser på bilen min. 
– Bergens Tidende tok bilde av meg i dag,

og det ligger nå ute på nett som eksempel på
en råsyklist. 

250 frivillige
Han ler, samtidig som han nikker til noen litt
eldre karer på trappen. Isen er brutt, og jeg

desember 2012                   8

Jul hos 

Kirkens 

bymisjon: – La troen 

ÅPEN BYMISJONS-KAFÉ: – Folk trenger et sted å høre til. Enten du lever livet ditt på fortauet eller sitter

noen er glad i deg, gir deg omsorg og er fattigere uten deg. Det er helt felles menneskelig, sier Eiel Holten.

i Kafé Magdalena.
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får umiddelbart et inntrykk av en vennlig,
avslappet og humoristisk mann. 

– Jeg liker frisyren din, kommenterer en av
karene på trappen, og peker på den glattbar-
berte skallen hans. 

Holten stopper, veksler noen vennlige ord
med dem, før vi finner oss et bord inne i kafé-
en. Der forteller han meg at han er leder for
Fellesskap og kirkelig arbeid, en av fire avde-
linger ved bymisjonen. 

– Vi er seks ansatte, i tillegg til at vi har
rundt 50 frivillige tilknyttet denne avdeling-
en, forteller han. 

– Det høres mye ut?
– Det er det også. Totalt er det rundt 250

frivillige tilknyttet Kirkens bymisjon. Det
sier litt om virksomheten vår. Dette er en or-

ganisasjon som tiltrekker seg mange men-
nesker som har lyst til å gjøre en innsats for
andre.

En åpen kirke
Korskirken er åpen hver dag, fra mandag til
lørdag. På søndager er den derimot stengt.
Det er lokalmenighetenes dag. 

– Hver dag kl. 12 samles vi til middags-
bønn, og hver onsdag har vi hverdagsmesse
med nattverd, forteller Holten. 

– Så jeg har flere gudstjenester enn noens-
inne. Jeg setter stor pris på det å være prest i
en kirke som er fysisk åpen. Det signaliserer
veldig mye av det som jeg vil at kirken skal
være. 

Korskirken har et sted mellom mellom
40.000 og 50.000 besøkende i året. I som-
merhalvåret er mange av disse turister.
Mange vil se den gamle kirken. Den ble byg-
get en gang på 1100-tallet, og har en lang og
unik historie som et åpent gudshus der folk
har kunnet søke tilflukt. På gudstjenester og
middagsbønner er det likevel menigheten
som fyller benkeradene. Denne består av alt
fra de eldre som tidligere soknet til Korskir-
ken menighet (den finnes ikke lenger) til by-
misjonens brukere og gjester.

Nattverd i lunsjen
– Mange av disse er mennesker med psy-

kiske utfordringer, rusavhengige eller andre
som ellers ville vært alene, sier Holten. 

– Og så har du de som bare bruker lunsj-
pausen til å få med seg en gudstjeneste. Vi
har en del av de som kommer i skjorte og
dress, rett fra kontoret. Så det er en utrolig
sammensatt menighet. 

– Føler du at dette er et uttrykk for noe?
Er det en mer søkende tidsånd nå?

– Vi merker et veldig trøkk her, ikke minst
fra de som ønsker en samtale med prest eller
diakon. Jeg begynte her i april 2010, og har
allerede hatt flere sjelesørgersamtaler enn jeg
hadde på syv år som kapellan i Birkeland me-
nighet. 

– Hva ønsker folk å snakke om?
– Mange kommer fordi livet er vanskelig.

Det kan være ektefellens rusmisbruk, eller
barna deres som søker seg mot feile miljøer.
Andre sliter med angst, depresjon eller øko-
nomiske problemer.

Høy og lav
– Opplever du mye ensomhet blant de som
tar kontakt?

– Ja, det vil jeg si. Noen av de som kom-
mer hit er det jeg vil kalle ressurssterke folk
med gode nettverk. Men de har ingen de
kan snakke om disse tingene med. Livene
deres har noen rom som de ikke vil åpne for
alle. Da blir de ensomme med sine sterke
opplevelser. 

Korskirken og medarbeiderne i Kirkens
bymisjon er da et trygt sted å komme. For
det er noe med denne organisasjonen. Du
føler det allerede på dørstokken, slik jeg
prøvde å beskrive det innledningsvis. Her
er alle velkommen, uansett livssituasjon el-
ler samfunnslag.

– Vi tar mot alle med åpne armer her,
samme hvor tung bagasje de har med seg,
sier Holten.

– Se bare de som satt på trappa i sted. Det-
te er personer som lever litt i randen av sam-
funnet. De bor på et hospits inne i byen, og
har ikke noe særlig nettverk utenfor sitt rus-
miljø. Men når de kan snakke til meg på den
måten, da føler jeg at jeg har møtt dem på en
måte så de kan være seg selv. De legger ikke
noe bånd på seg, de gutta der. 

Ingen er bare det du ser
– Hender det at du blir overrasket?
– Jeg kan bli veldig positivt overrasket

over hvilke ressurser mange av dem sitter
på. Vi har folk i vårt miljø som er fabelakti-
ge kunstnere. Noen maler noen veldig flotte
og sterke bilder. Andre kan være tidligere
skuespillere som på et eller annet punkt har
fått problemer med nervene. Kanskje de
måtte drikke for å stå på scenen. Jeg husker
godt min aller første middagsbønn her i kir-
ken. Der satt en av gutta med langt hår og
skjegg. «Jeg får håpe han oppfører seg fint»,
tenkte jeg. Da vi kom frem til dagens tekst-
lesing, reiste han seg opp - og leste Jesaja
som om han var profeten selv. Det ble et
utrolig kraftfullt møte med mine egne for-
dommer som jeg har tenkt mye på siden.
«Ingen er bare det du ser» står det i bymisjo-
nens motto. Det fikk jeg rett i fleisen da. ●

På julaften er det åpent
hus med gjestebud i
Korskirken. Her blir det
tradisjonell julefeiring
med julemat og gang
rundt juletre –fra etter-
middag til sent på kveld.
Mer informasjon:
www.bymisjon.no

n strømme ut! 

sitter godt i det på Marmorneset, så trenger du å vite at

olten.  Under: LIVSMOTTO: Klart budskap på veggen inne
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Søreide er mest kjent som Huldra i Kjosfos-
sen i Flåm. Ho har gjeve ut fleire cd-ar, med-
verka på film og i fjernsyn og studerar for
tida songpedagogikk ved Griegakademiet.  

Draumkvadet for 14. gong
Før dette har ho teke utdanning som songar
ved Akademiet i København og dirigent frå
Konservatoriet i Tromsø. Ho har cand. mag.
grad i kunsthistorie, folkloristikk og teater-
vitenskap frå Universitetet i Bergen og har
studert folkemusikk mellomfag ved Akade-
miet i Rauland ved Høgskulen i Telemark.
Åsne er oppvaksen på kunst- og kultursen-
teret Det gamle Rekkjetunet fra 1599 på
Tysnes. Ho har reist mykje for Rikskonser-
tane og har hatt songoppdrag i inn- og ut-

land - blant anna for Utanriksdepartemen-
tet og Det norske kongeparet. Det er Bryn-
hild Utne som har invitert Søreide til stav-
kyrkja, slik ho har gjort med ei rekkje kve-
darar kvart år like sida 1998.

Ein glimt av Paradis
– Draumkvadet hev ein heilt særeigen plass
i folkemusikken, seier Utne.

– Dette er eit litterært produkt som landet
vårt er stolt av. Det blir framleis sunge slik
som det hev blitt overlevert like sidan
middelalderen. 

Ein veit ingenting om kven som har skrive
Draumkvadet. I 1890-åra tok professor
Moltke Moe brotstykke frå ulike kjelder og
sette desse saman til ei utgåve på 52 vers.
Diktet fortel om Olav Åsteson, som la seg
ned på julekvelden og fall i djup søvn. Tret-

10 desember 2012                   

Før skulle ikke salmer

«hummes», og absolutt

ikke plystres. For det var

både tankeløst og

respektløst. Teksten var

det essensielle, derfor

skulle salmene leses

eller synges.

TEKST: THRUDE DEISZ

Nå hadde vi jo lært salmetekster på
skolen, og selv om jeg titt og ofte glem-
te meg og mullet på melodiene, så kom
gjerne ordene opp inni meg. Likevel,
for meg har nok tonen alltid vært vik-
tigst.

Men her en dag opplevde jeg noe
spesielt: Søndagsprekenen i radio var
en musikkgudstjeneste, og plutselig
hørte jeg Sigvart Dagslands stemme -
som jeg tidligere ikke har hatt noe spe-
sielt forhold til. «Eg komme til deg
Gud, med min svage tro» sang han. To-
nen var nydelig, men denne gangen
var det ordene som gjorde et voldsomt
inntrykk på meg. Gjenkjennelsens
ord. Dagen etter fór jeg fluksens av sted
og fikk fatt i cd-en, som inneholder 17
sanger og salmer. Dagsland synger på
alle. Han har også skrevet en del av tek-
stene, og laget mange av melodiene,
blant annet til Djube spor. Cd-en ble
utgitt på Kirkelig kulturverksted i 2001
og heter Sigvarts favoritter. Noen av
dem er nå også mine favoritter.

SIGVARTS FAVORITTER: Platen ble ut-

gitt høsten 2001 av Kirkelig kulturverk-

sted, og er en samling med låter fra alle

albumene frem til da. 

Kulturtipset I: 

Sigvarts
favoritter

– Dette er ei stor æra, seier Åsne Agathe Sunniva Søreide frå

Tysnes, som er årets songar i tradisjonen med å framføra

middelalderdiktet Draumkvadet i Fantoft stavkyrkje på

trettandagen. 
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- Vi ønsker å gi musikalske

opplevelser som går fra

hjerte til hjerte, sier korets

dirigent Janicke Damm

Rusti.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kammerkoret Sola Fide («Troen
alene») fra Søreide er nå ute med sin
tredje cd-utgivelse. Platens tittel er Til
stede, to ord som henspiller på at det å
være til stede i musikken gjør noe
med oss, både som utøvere og tilhø-
rere. Flere av sangene er komposisjo-
ner og arrangement skrevet spesielt
til Sola Fide, og samarbeidet med ar-
rangørene har vært tett og godt. 

Inspirert av koret
– Det er en ære og til stor inspirasjon
for koret å jobbe sammen med dem
som skriver musikk til oss, sier Rusti. 

Både Frank Havrøy og Anders
Edenroth har vært i Bergen og hatt
arbeidshelger med koret der musik-
ken vokste frem i samspillet mellom
komponist, dirigent og sangere i Sola
Fide. 

– Det endelige resultatet er blitt et
musikalsk uttrykk som vi føler oss
veldig hjemme i, stråler hun.

Rolf Stewart og Oddvar Tveiten
er/har vært sangere i Sola Fide, og
kjenner koret fra innsiden. 

– Vi er stolte over og synes det er
svært gledelig at dette har gitt dem in-
spirasjon til å skrive musikk som de
ønsker vi skal fremføre, sier dirigen-
ten.

Stor variasjon
Øystein Weider har skrevet Herren er
min hyrding (med tekst fra Salme 23),
en salme som han mente ville passe
Sola Fide spesielt godt. Han dedikerte
derfor denne sangen til koret. Sola
Fide har selv, med god hjelp fra Per

Oddvar Hildre, bearbeidet gospellå-
tene på platen spesielt for koret.

– En stor variasjon av sjangre fra
tradisjonelle folketoner i nåtidens to-
nedrakt via gospel til mer jazzbasert
populærmusikk er typisk for alle Sola
Fides konserter, så det var naturlig at
dette også kom frem på vår nye cd, av-
slutter Rusti. 

Gripende solosang
Undertegnede kan bare slutte seg til
dette. Platen viser stor spennvidde,
fra det innledende folketonekling-
ende forspillet til Jeg er i Herrens hen-
der til en gripende duett mellom Tone
Merete Jansen og Møyfrid Seglem på
His Eye is on the Sparrow. Følsom so-
losang får vi også fra Rolf Stewart på
I’ll Hasten to His Throne (som ikke
handler om Kanye West). Platens
høydepunkt er likevel folketonen Lær
meg å kjenne dine veie, der Lise Hau-
kås synger acapella så hårene reiser
seg på armene mine. Det er også på
sin plass med noen ord om Eidsvåg
kirke, der platen er spilt inn. Det låter
luftig og nært, med stor dynamisk
spennvidde. Det eneste jeg savner er
at rommet «puster med». Men det er
vel ikke lenger mulig å gjenskape i vår
heldigitale tidsalder. ●

Mer informasjon: www.solafide.no

Kulturtipset II: Ny CD fra Sola Fide
Hulder 
i stav-
kyrkja

tandedags jul vakna han, då folk var på veg til kyrkja.
Medan han søv, har han sett livet etter døden, korleis
synder vert straffa, og fått ein glimt av Paradis. Olav
rir difor til kyrkja for å fortelja om det han har sett.
Etter gamal tru trudde måtte sjela gjera ei lang reise
etter døden. Olav Åsteson gjorde denne reisa i le-
vande live. 

Fantoft stavkyrkje, fredag 6. januar (13. dag jul) 
kl. 18.00 og 20.00. Hugs varme klede og fottøy! 
Inngangspengar. Born gratis. Arr.: Kulturutvalet i
Storetveit kyrkjelyd. ●

«HAN LA SEG NE

UM JOLEFTAN»:

Gerhard Munthe

(1849-1929) er kjend

for sine særmerkte

teikningar til Snor-

res kongesoger - og

den handteikna ut-

gåva av Draumkve-

det (1904). Her frå

opninga av visjons-

diktet.
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden
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AVD. BERGEN VEST

PoldenilsonW
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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

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

������� � �� �� �� ��

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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Prost Per Barsnes
telefon: 55 59 32 55
e-post: per.barsnes@bkf.no
privat: 55 91 56 56 - 415 52 570

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

Seniorprest Per-Arne Mehren
telefon: 55 18 14 44/977 04 716
e-post: pampam@online.no

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

Kapellan Eivind Kråvik 
telefon: 55 59 32 53

Ungdomsprest/KM-sekretær
André Birkeland (vikar) 
telefon: 55 59 32 60
e-post: andre.birkeland@bkf.no

Kateketvikar Sverre J. Nærheim
telefon: 55 59 32 63

sverre.johan.nærheim@bkf.no

Barne- og ungdomsmusiker
Anne Marit Dahle (permisjon)
Anette Lien Olsen 55 59 32 62

Kirketjener Kalaregy Drange 
telefon: 55 59 32 66
e-post: kalaregy.drange@bkf.no

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

gjermund.mildestveit@bkf.no
mobil 913 83 430

Frivillighetskoordinator/diakoni-
medarb. Liv Marit Kvåle Evjen 
telefon: 55 59 32 54 - 920 91 187
e-post: liv.marit.k.evjen@bkf.no

Daglig leder Marit Offerdal
telefon: 55 59 32 51
e-post: marit.offerdal@bkf.no

Menighetsrådsleder 
Jørn Henning Theis
telefon: 934 55 560
e-post: jht@haraldsplass.no

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

Gudstjenesteutvalget
Olaf Heggdal: 958 24 222

Trosopplæringsutvalget
Kari Flornes: 55298751

Informasjonsutvalget 
Ingvar Henne: 55 10 58 37

Bygningsutvalget
Aud Guro Bjånesø: 55 91 75 14

Kulturutvalget
Linbjørg Sæterdal 959 78 425

Misjon og økumenikkutvalget
Oddvar Aadland: 55 22 66 73

Økonomiutvalget
Per Jonny Vik: 55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl: 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Erlend Nesse: 3208694

Diakonatet
Tone Høylandskjær: 55 22 80 92

Fana Kyrkjekor
Gyri Skre: 55 91 51 53

Voksenlaget, KFUK-KFUM
Grethe Aalerud 55917561
mobil 480 86 303
e-post gaalerud@csc.com

Kirkegård og gravstell (BKF)
Tlf. man-fre 8-15: 55 59 32 01
e-post: kirkegard@bkf.no

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

Ica Nær Fana 
Din nærbutikk i Fana

tlf. 55 91 57 61Faks. 55 91 65 20 

HØGSETEVEGEN ELDRESENTER, FANA
Lokaler til leie for møter og familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48
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Hjelp til tak 
og ventilasjon?

Ta kontakt med oss

tlf 55 11 69 69

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

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 i 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
dersom dere spiser lunch med oss.
Åpen barnehage har ingen påmel-
ding og du kan komme og gå når du
vil innenfor barnehagens åpnings-
tid. Vi følger også skoleruta for ferier
og fridager.

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

Kirken har lenge vært

omtrent ferdig ut-

vendig, og nå har de

innvendige arbeidene

virkelig skutt fart. 

Mange lurer på om vi blir fer-
dige til vigslingen 18. desem-
ber, og det blir vi! 

- Marginene som egentlig
var romslige er brukt opp,
men framdriftsplanen følges
og det skjer mye  hver dag,
sier  byggeleder Arne Grostøl

Akkurat nå er klokketårnet
under bygging. Kirkeklokken
skal installeres i uke 47. Ut-
vendig er den store steinmu-
ren langs parkeringsplassen
nesten ferdig, innvendig leg-
ges det fliser på gulv. Taket i
kirkerommet er ferdig og ser
fantastisk ut, det samme gjel-
der dørene inn til kirkerom-
met; 3,5 meter høye eikedører
som er spesialbestilt til kir-
ken. De er forresten noe av
det aller siste som blir mon-
tert før vigslingen. 

Noen firma er ute i god tid:
Et kjøkken som ble levert
noen uker for tidlig, måtte vi
lagre i en garasje i Blomster-
dalen. Leveringen av stolene
måtte vi utsette, de holdt nes-
ten på å ankomme i midten
av november. 

- Det blir travelt men vi skal
nå det, avslutter en hektisk
byggeleder Arne Grostøl.

Mange aktiviteter knyttet til
kirken har gledet seg lenge til

Kommende
konserter i
Fana kirke:
Søn.27.nov kl 17.35    
Stemningsmusikk før lys-
messen. Adventsmusikk ved
Heidi Lambach (sang og
fløyte), Kjetil Birkeland Moe
(flygel) og Jostein Aarvik
(orgel). Gratis adgang.

Ons.30.nov kl 18.00              
Advents-/julekonsert 
med Kirkevoll skolemusik-
korps, Krokeide skolekorps,
Mannskoret Servietten 
og Fana musikklag. Gratis
adgang. Ved utgangen 
blir det anledning til å gi en
gave til driften av korpset.

Ons.07.des kl 18.00               
Advents-/julekonsert med
elever fra Bergen kultur-
skole og Kirkevoll skole-

kors aspirantkor. Gratis ad-
gang.    

Søn.11.des kl 17.00 
og 19.30                
«De Store Julekonsertene»
med Fana musikklag, Fana
kammerorkester, Fana
mannskor og Fana kyrkje-
kor. Gratis adgang. Kollekt
ved utgangen.

Lør.17.des kl 18.00               
Julekonsert med Flesland

Siste nytt om Ytreby 
Aktiviteter i Ytrebygda

nærkirke  ut året: 

• 18. desember kl. 11.00,
innvielsesgudstjeneste
(med forbehold)

• 24. desember kl. 14.00,
julegudstjeneste

• 24. desember kl.16.00, 
julegudstjeneste

• 1. januar kl. 13.00, 
nyttårsgudstjeneste  
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15                 desember 2012

Her om dagen fekk eg i hen-
der litt gamalt stoff, der-
imellom eit God Helg-blad
frå 1980 (Nr 9 – 17. årgang!)
Her finn eg denne julesalmen
som er skriven av Torvald
Tresland frå Rød i Fana, som

det står. Kanskje nokon av le-
sarane hugsar dette og kjen-
ner til forfattaren? I alle fall er
det ein vakker song som det
er vel verdt å trykkje  opp att,
synest eg.

Gyri Skre 

musikklag. Sangsolister: 
Lisbeth O.Sandvik og Terje
Kleppe. Billetter kr 100,-/50 
ved inngangen.

Søn.18.des kl 17.00
Julekonsert med Kor é Vi og
Hjellestad skolekor. Gratis 
adgang. Kollekt ved utgangen. 

Søn.18.des kl 20.00 
i Ytrebygda nærkirke
OBS: Merk sted for denne kon-
serten. Kor é Vi synger julen

inn. Gratis adgang. Kollekt ved
utgangen. 

Søn.29.januar 2012 
kl 19.00
Konsert med Kor é Vi i anled-
ning korets 20-års jubileum.
Musikk av bl.a. Dvorak, 
Grieg, Nystedt og J.S.Bach 
(Motetten «Jesu, meine Freu-
de»). Orkester av profesjonelle
musikere. 
Billettpris: Se dagspressen.

y gda nærkirke

å ta i bruk nye lokaler. En av de
som har ventet lenge er Ytrebyg-
da TenSing. Helt siden starten for
nesten 20 år siden har de øvd i
klasserom og de siste to årene i
bedehuset. 

-  Vi har savnet  egne lokaler der
vi kan oppbevare utstyr til koret
og orkesteret, det vil gjøre hver-
dagen mye enklere for oss. I til-
legg blir det bra med et sted der vi
føler oss ordentlig hjemme, der
vi kan ha øvinger, gospelkvelder
og konserter på samme sted, sier

hovedleder Camilla Haaland
Iversen. 

Det store høydepunktet er nå
bare en måned unna; innvielses-
gudstjenesten 18. desember ved
biskop Halvor Nordhaug. Denne
dagen blir veldig spesiell for
mange, da blir kirken i Ytrebygda
en realitet. Vi minner også om
den offisielle åpningsuken for
kirken, med konserter og for-
skjellige aktiviteter, som går over
hele uke 7 på nyåret. Program
kommer i neste God Helg. ●

Eit dikt til oss alle frå  «ein fanabu»
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02.10. Sturla Herland Monstad
Lycke Andrea Madsen
Amalie Wiik Eriksen
Raphaela H. Grossalber
Philip H. Alræk
Fride B. Holmsen
Anton Berger Askeland
Herman N. Blankholm
Marte Hjellestad Skår
Vilde Skrede Skutle

09.10. Liv S. Angell-Hansen
Linus August Aspenes
Oliver Bøe
Sebastian H. Olsen
Leander J. Koldal

16.10. Adelina Centeno
Louise Marie Tefre Steen
Erle Høyerholt Nerhus
Alexander V. Haugland
Oscar Matre Lothe
Jonas P. Ougendal
Filippa E. Børsheim
Nicholas Rødli Systad
Sindre R. Knappen
Frida Tunes-Nyhammer

23.10. Anna Grov Grimsland
Lisabet Strand Kvale
Julie R.  Kristiansen
Madeleine S. Robertsen

30.10. Silje Gaustad Lyngbø
Mads Næss Sørheim
Linnea Bakke
Amalie Dømbe -Vatnelid
Lars Ulrik R. Hammer
Silja Olea H. Staveland
Noah A. Fredriksen
Konrad Georgsen
Julian Fagerlund
Fredrik A. M. Børholm

Mona Lervik og Frode Søvde

29.09. Else Milde
30.09. Rigmor Elisa Skavhellen

Harald Fitje
07.10. Johan Djupvik

Aslaug Marie Wollertsen
11.10. Thore Henrik Andersen
12.10. Erling Nordvik

Malvin Askeland
14.10. Ruth Gunvor Reksten
19.10. Hagbart Lunde

Kristian Kremener

21.10. Magnhild Raa
26.10. Katherine R. Eriksen
28.10. Ida Katrine Gjertsen

Harry Sunde
Jan Oskar Skovsgaard

03.11. Inger Johanne Rørnes
04.11. Olav Hatlestad

Fra 1. søndag i advent tar vi
bruk nye tekstrekker.  I kirkeå-
ret 2012 skal alltid evangelie-
teksten være prekentekst. 

27. november,  1. søn. i advent
Jes 61,1-3 Åp 5,1-5 Luk 4,16-22a 

11.00: Fana. Lys våken-gudstje-
neste med 11-åringer som har
overnattet i kirken.  Medvir-
kende: Eivind Kråvik, Gunnar
Nesse og Anette Olsen. Dåp. Kir-
kekaffe – julemesse etter guds-
tjenesten. Takkoffer til Trosopp-
læringen i Fana. 

18.00: Fana. Lysmesse ved årets
konfirmanter. Medvirkende:
Sverre Johan Nærheim og Gun-
nar Nesse. Takkoffer til Menig-
hetens Ungdomsarbeid. 

4 desember, 2. søn. i advent
Jes 65,17-19 1 Kor 15,50-57 Luk
21,27-36

11.00: Fana. Høymesse v/ Per-
Arne Mehren. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Blå Kors. Kirkekaffe
og søndagsskole. 

11 desember,  3. søn. i advent
Jes 40,1-5 Jak 5,7-8 Luk 3,7-18

11.00: Fana. Høymesse v/ Gun-
nar Nesse. Dåp og nattverd. Tak-
koffer til Menighetsarbeidet.
Søndagsskole og kirkekaffe. 

17.00 og 19.30: Fana. Julekon-
serter ved lokale aktører. Se
egen omtale. 

18 desember, 4. søn. i advent
Mika 5,1-4a Fil 4,4-7 Luk 1,39-45

11.00: Ytrebygda nærkirke –
Vigsling av den nye kirken v/ bis-
kop Halvor Nordhaug. Menighe-
tens prester deltar. Sang om
musikkrefter. Nattverd. Takkof-
fer til den nye kirken. Kirkekaffe. 

24. desember, julaften 
Jes 9,1a.2.6-7 1 Joh 1,1-4 Luk
2,1-20

Alle takkoffer denne dagen går
til Kirkens Nødhjelp. 

11.00: Fana. Gudstjeneste 
v/Per-Arne Mehren. Dåp. 
Barnekor deltar. 

13.30: Fana. Gudstjeneste 
v/Per Barsnes. Kirkevoll skole-
kor deltar. 

16.00: Fana. Gudstjeneste 
v/ Gunnar Nesse. Fana manns-
kor og Ingunn Skage deltar. 

14.00: Ytrebygda nærkirke
v/ Eivind Kråvik. 

16.00: Ytrebygda nærkirke 
v/ Eivind Kråvik

23.30: Fana. Midnattsmesse
v/ Per Barsnes. Nattverd. 

25. desember,  juledag 
Ordsp 8,1-2.22-31 Hebr 1,1-6
Joh 1,1-14

12.00: (merk tiden) Fana. Høy-
tidsgudstjeneste v/ Per Barsnes.
Nattverd. Takkoffer til Det 
norske misjonsselskap. Fana
kyrkjekor deltar. 

26. des., andre juledag 
Salme 86,11-17 Apg 6,8-15 Matt
10,16-22

11.00: Fana. Ungdommens jule-
gudstjeneste v/ Eivind Kråvik og
Andre Birkeland.  Blessing Ten-
Sing og Ytrebygda Ten-Sing blir
med. Takkoffer til Fana KFUK-
KFUM.  Taffel og tapas i Menig-
hetssenteret etter gudstj. 

31 desember, nyttårsaften
Jes 29,10-14 2 Pet 3,13-15a 17-
18 Joh 14,27

23.15: Fana. Midnattsgudstje-
neste v/ Per-Arne Mehren. Tak-
koffer til Fana Diakonat. 

1. januar , nyttårsdag/
Jesu navnedag 
Salme 103,13-18 Apgj 4,8-12
Matt 1,20b-21

13.00 (merk tiden): Ytrebygda
nærkirke. Høymesse v/ Gunnar
Nesse. Nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet i Ytrebygda. 

8. januar, Kr.  åpenbaringsdag 
Jes 49,1-7 Rom 15,4-6 Luk 2,40-

52

11.00: Fana. Høymesse v/ Gun-
nar Nesse. Dåp. Kirkekaffe. Tak-
koffert il Menighetsarbeidet.
Søndagsskole. Kirkekaffe.

11.00: Ytrebygda. Høymesse v/
Eivind Kråvik. Dåp og nattverd.
Takkoffer. Kirkekaffe. 

13.00: Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ Gunnar Nesse. Takkoffer til
Trosopplæringen i Fana. 

15. jan, 2. søn. i åpenbaringst.
2 Mos 1,22-2,10 Ef 1,7-12 Mark
1,3-11

11.00: Fana. Høymesse v/ Per
Barsnes. Dåp og nattverd. Tak-
koffer. Søndagssk. Kirkekaffe. 

11.00: Ytrebygda. Høymesse v/
Eivind Kråvik. Dåp og nattverd.
Takkoffer. Kirkekaffe. 

22. jan, 3. søn. i åpenbaringst.
Jes 55,1-3 Åp 22,16-17 Joh 4,4-
26

11.00: Fana. Høymesse v/ Per-
Arne Mehren. Dåp og nattverd.
Offer: Søndagsskole. Kirkekaffe. 

11.00: Ytrebygda. Høymesse v/
Per Barsnes. Dåp og nattverd.
Takkoffer. Kirkekaffe. 

29. jan,  3. søn. i åpenbaringst.
– 2 Mos 3,10-12; 4,10-16 Rom
9,20-24 Joh 9,1-7.35b-38

11.00: Fana. Familiegudstj. v/
Gunnar Nesse og Anette Olsen
m.fl. Dåp. Tårnagentene blir
med! Barn deltar. Offer til Tros-
opplæringen i Fana. Kirkekaffe. 

11.00 Ytrebygda. Høymesse v/
Mehren. Takkoffer. Kirkekaffe. 

5 februar, såmannssøndagen 
Jer 20,7-9 Rom 10,13-17 Mark
4,26-34 

11.00: Fana. Høym. v/ Per Bars-
nes. Dåp og nattverd. Takkoffer
til Bibelmisjonen/Bibelselska-
pet. Søndagssk. Kirkekaffe. 

11.00: Ytrebygda. Jazz-messe v/
Kråvik. Takkoffer. Kirkekaffe.

13.00: Fana. Dåpsgudstj. v/Bars-
nes. Offer: Trosoppl. i Fana. 

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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Menighetskalender
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