17.MAI PROGRAM 2022
KIRKEVOLL SKOLE

Vinner av årets tegnekonkuranse: Anyamanee Rasmussen - 2A

Pris kr 50 ,-

Hilsen fra årets17. mai-komité
Gratulerer med dagen!
Etter over to år med pandemi og begrensninger på hvordan vi kan være sammen, er
det endelig tid for felles 17. mai-feiring på Kirkevoll skole, for alle i
Fanabygden. En etterlengtet og helt vanlig 17. mai, trodde vi en liten stund.
Men nå har et av våre naboland gått til krig mot et annet land i Europa, og vi ser
mye i nytt lys. Også nasjonaldagen. Og den skal romme mange følelser.
I år vil det være ukrainske barn og familier med på feiringen over hele landet. Vi
håper de blir godt tatt imot og inkludert, både på høytidsdager og i nabolag.
Det er ikke bare våre nye naboer og førsteklassinger som skal gå i tog for
første gang i år. Andre og tredje klasse skal også få oppleve å gå sammen
med sine klassekamerater, og konkurrere om beste heiarop for aller første gang.
Samme med 60 meter, sekkeløp og talentkonkurranse. Så vi håper det heies
ekstra godt fra sidelinjen i år.
Fanabygden blir pyntet til fest, og tradisjonen tro er det alle foreldre og foresatte til
elever på 7.trinn som sørger for felles feiring. Det blir folketog, taler
og underholdning i Kulturparken, samt ettermidddagsarrangement på skolen.
Årets 17. mai-komité vil rette en stor takk til alle som bidrar til årets 17. maifest. Spesielt vil vi takke talerne:
Rektor Henning Ettrup, Sean Bredvold de Jonge (tale for de falne),
Elevrådsleder Ketil R.V. Eide og elevrådsrepresentant Malene Pedersen Lærum.
Så vil takke konferansier Erik Myrmel, Janitsjarkorpset Fana Musikklag,
forsanger Rikke Bergflødt-Kvamme, Kirkevoll skoles aspirantkor,
saluttansvarlig Bjarte Sandven og teknisk ansvarlig Christer Olsen. Så vi takker
FAU og alle sponsorer for støtte til årets arrangement.
For de som ikke kommer seg ut i Fana denne dagen, vil gudstjeneste, taler
og program i Kulturparken filmes og streames. Slik skal flere få muligheten
til å oppleve dette. Lenke til direktesending finner du på www.fana17mai.no.
Vi gleder oss til å feire sammen med dere og ønsker alle små og store en feiende
flott 17. mai!
17. mai komiteen 2022
Torunn Totland Stangervåg, Anne Kristine Søvik, Stefan Øijordsbakken,
Hilde Sætrevik, Thea Raude Angerman, Kjetil Bjørgo Helgesen, Elin
Liland, Nina Moldskred, Irja Rolfdotter Sunde Roiha og Synneva Byrkjeland
Grytås

Hilsen fra rektor
Kjære alle sammen - Gratulerer med dagen!
Årets 17. mai byr endelig på en mulighet til å samles om det vi feirer på 17. mai:
Arven fra Eidsvoll, Grunnloven og den samlende kraften som har ligget i den i godt
over 200 år.
Uavhengig av tid og sted, deler vi mennesker også behov for trygghet og vern mot
farer. Dette er et grunnleggende behov hos oss mennesker. Da grunnloven ble
ferdig i 1814 var vi påvirket av krig i Europa. Den ble laget i en urolig tid.
Derfor tok de som laget den også høyde for at Norge måtte være forberedt på både
krig, epidemier og forsøk på maktmisbruk da de skapte Grunnloven. I år er det
krig i Europa igjen, men vi kan fremdeles feire Grunnloven her hjemme i trygge
omgivelser. Den er stillaset vi har bygget Norge rundt. Grunnloven er, som
den alltid har vært, fellesnevneren for oss som bor her, uavhengig av hvor vi er
født eller har våre røtter. Grunnlovens §109 sier at opplæringen skal utvikle
evnene til hvert barn og ta hensyn til de behov det har, og fremme respekt
for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Aldri før har en slik lov
vært viktigere for oss som jobber i skolen. Jeg tillater meg å håpe at det er slike
lover og etterlevelsene av disse som vil skape fred igjen også utenfor våre
landegrenser.
I år kan vi gå i tog, synge, spise is i sammen på Kirkevoll. Jeg gleder meg
spesielt over «i sammen.» Våre yngste elever husker sikkert ikke hvordan 17. mai
skal feires på ekte vis. La oss vise dem dette: med glede, stolthet og respekt for
skolen, hverandre og landet vårt.
- Henning Ettrup - Rektor -

Presentasjon av dagens taler for de falne
-Sean Bredvold de JongeSean Bredvold de Jonge er kadett på tredje året ved Sjøkrigsskolen.
Bachelorstudiet varer i tre år, og etter sommeren skal han arbeide som
navigasjonsoffiser i Marinen. Før Sean begynte på Sjøkrigsskolen, tjenestegjorde
han som vernepliktig gardist i Hans Majestet Kongens Garde.
I løpet av sine år i Forsvaret har Sean fått opplevd mye. Han trekker spesielt frem
det tre-månedlige Statsraad Lehmkuhl-toktet, som enhver førsteårskadett på
Sjøkrigsskolen gjennomfører. Der fikk han, sammen med sine medkadetter,
oppleve å krysse Atlanterhavet to ganger. Sean tilhører Sjøkrigsskolens Kull
Shetlands-Larsen. Navnet stemte kullet selv frem i første klasse, for å hedre Leif
Larsen og resten av Shetlands-gjengens innsats under 2. verdenskrig.
Sean har tidligere gått på barne- og ungdomsskole ved Kirkevoll skole, og er
vokst opp i Fana. Han gikk senere på Nordahl Grieg videregående skole. I løpet av
videregående, tilbragte Sean et år i USA som utvekslingsstudent. Der bodde han
med en amerikansk forsvarsfamilie, noe som senere ville være med på å forme
hans egne karrierevalg.
På fritiden er Sean en ivrig buldrer, og liker å holde seg aktiv. Han har alltid vært
glad i sjøen, og trives dermed best ved kysten. Til tross for at han ikke lenger bor i
Fana, vender han ofte tilbake for å tilbringe tid med familien.

Togoppstilling

Rute for 17.mai-toget

1. Flaggborg
2. Elever ved Kirkevoll skole
3. Foreldre ved Kirkevoll skole
4. Fana Barnehage
5. Kvernabekken Miljøbarnehage
6. Fana Musikklag
7. IL Bjarg
8. Fana Kajakklubb
9. Fana Mannskor
10.Fana Kyrkjekor
11.Velforeninger

•
•
•
•
•
•

tidspunkt: ca kl. 10:40

Nedre skoleplass
Krykkjehaugen
Konow-skiftet
Fanahammeren
Volladalen
Kulturparken, amfiet

Formiddagsprogram

07:00 Fana Musikklag spiller i bygden.
Rute: Fanahammeren, Hamre, Hansahaugen,
Stend Videregåande Skule ved flaggheis kl. 08:00 07:30
Festsalutt ved Bjarte Sandven
09:30 Lagene møtes i Kirkebakken
09:45 Tale og kransnedleggelse ved De falnes minnesmerke
10:00 Gudstjeneste i Fana Kirke
10:30 Minikonsert ved Fana Musikklag på nedre skoleplass
10:40 Oppstilling til 17.mai-toget på nedre skoleplass
(Forsanger er Rikke Bergflødt-Kvamme)
10:55 Sang før salutt – Ja vi elsker
11:00 Festsalutt ved Bjarte Sandven
11:05 Sang etter salutt - Vi ere en nasjon vi med
11:10 17.mai-toget starter
12:30 Samling i Amfiet, Kulturparken med taler og sang

Ettermiddagsprogram

16:00 Åpning av ettermiddagsprogram
Aktiviteter i regi av lag og organisasjoner:
- Tre-hjulsykling (barn under skolealder)
- Sekkeløp
- Potetløp
- Triksekonkurranse
- 60-meterløping m. tidtaking for 1.-7. trinn
- Kakelotteri
- Bamselotteri
- Sukkerspinn
- Fiskedam
- M.m.
Kafé i store gymsal er åpen til klokken 18.00.
16:10 Program fra scenen
Talentkonkurranse 1.-10.trinn
17:30 Premiering av talentkonkurransen, beste innslag i toget, vinnere
av triksekonkurransen, raskeste 60-meterløpere og tegnekonkurranse.

Sang ved kirken
- Gud signe vårt dyre fedreland Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma. Lat
lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma. Lat
folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma.
No er det i Norge atter dag med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen.
Signe då Gud det gode såd, til groen ein gong er mogen

Før salutt

Sanger på skoleplassen

- Ja vi elsker Ja, vi elsker dette landet, som
det stiger frem.
furet, værbitt over vannet med
de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker på
vår far og mor,
:/: og den saganatt som senker
drømme på vår jord.:/:

Etter salutt
- Vi ere en nasjon vi med Vi ere en nasjon vi med,
Vi små en alen lange.
Et fedreland vi frydes ved, Og
vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant
fler av Norges æres sange.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
:/: har den Herre stille
lempet, så vi vant vår rett. :/:

Ja, vi elsker dette landet, som
det stiger frem,
furet værbitt over vannet, med
de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
:/: også vi når det blir krevet,
for dets fred slår leir.:/:

Sang ved Konow-støtten
- På Eidsvoll stander en sagahall På Eidsvoll stander en
“sagahall”, som gjemmer fredede
minner. Som frihet elskes fra dal
til dal, det navn et hjerterum
finner. Mens minner slukner og
dør hen i glemselsflodenes vanne,
skal gamle Eidsvoll stå igjen med
ekeløv om panne.

De Menn som talte på tinge da,
som handlet uten beve,
for deres gjerning et langt hurra
for deres minne et leve!
Så lenge flagg er fritt i havn
frå nu til tider fjerne,
står Eidsvolls menn og Eidsvolls namn
som frihet morgenstjerne.

Sang på Fanahammeren
- Mellom bakkar og berg Mellom bakkar og berg utmed havet
Heve nordmannen fenge sin heim.
Der han sjølv heve tuftene grave
Og set sjølv sine hus oppå deim.
Han såg ut på dei steinute strender;
Det var ingen som der hadde bygt.
«Lat oss rydje og byggja oss grender,
Og så eige me rudningen trygt!»
Og når liene grønkar som hagar,
Når det laver av blomar på ståd,
Og når netter er ljose som dagar,
Kan han ingen stad venare sjå.

Sanger i kulturparken

- Gud sign vår Konge god Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot,
sign hjem og slott!
:/: Lys for ham ved din ånd,
knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott. :/:

- Fanasangen Me veit ei bygd som fager stend
for oss på all vår veg.
Frå sunnste og nordste grend
veit alle kvar med seg
at ven og vår du Fana er
frå fjell og ut i fjord.
Og borni dine har deg kjær, som
beste bygd på jord.

Dei haugar, rindar, heiar,
fjell, dei bøar, skog og dal.
Og hus og folk me kjenner vel
og fjord og vinden sval.
I blanke vatni speglar tidt seg
sol og himmel av.
Eit fagert syn av hardt og blidt
me ser frå hei til hav.

Betraktninger fra de minste
Hva gleder du deg til på 17.mai?

Hvor mange is har du tenkt å spise?

Hvem skal du feire 17.mai sammen med?
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Kontakt oss pa
salg@sohome.no

Kirkevoll skolekor

Kirkevoll skolekor har lange tradisjoner i Fana og er i dag det største
barnekoret i kretsen. I 2017 feiret vi 60 år, vi har sunget i flere
generasjoner! Denne lange tradisjonen er vi stolte av, og at koret er et
populært fritidstilbud for bygdens barn og unge viser vårt medlemstall på
nærmere 100 medlemmer.
Koret er aktivt på flere arenaer i Fanabygden. Hver førjul arrangerer vi
julekonsert i Fana Kirke der vi inviterer sambygdinger på en stemningsfull
julekonsert, på julaften er vi med på julegudstjeneste, vi synger på bygdens
17. mai arrangement og vi synger for Kirkevoll skole sine 1.klassinger når
de har sin første skoledag. Det er en glede å få bidra til kulturelle
opplevelser i bygden vår!
De 100 koristene fra 8 til 20 år er fordelt på aspirantkoret som er for barna
fra 2. til 4. klasse, fra 5. klasse kan barna begynne i skolekoret og når
koristene begynner på ungdomsskolen får de mulighet til å delta i
ungdomskoret. Det er et stort spenn i alder og en fantastisk sangglede og
energi som høres når alle koristene synger sammen. Øvelsene blir ledet av
dirigent Janicke Damm Rusti, hun er en stor inspirasjon for både små og
store korister med sin musikalitet og faglige trygghet.

Kjære Fanafolk!
Gratulerer med dagen!
Og endelig ser det ut som det skal bli en helt «normal» 17 mai feiring igjen, noe alle
har savnet og gleder seg til.
Vi har i 2022 tilnærmet drevet normal aktivitet i IL Bjarg og selv om noen har falt
fra under pandemien så er nye kommet til, og vi er veldig optimistisk til denne
våren og sommeren med cuper og kunne reise med lagene våre igjen.
2022 blir et spennende år for IL Bjarg da blir det endelig klart om vi klarer å
realisere Bjarg Arena som er IL Bjarg sin nye storstue og som vi har jobbet med
siden 2014. Ikke alt er klart i skrivende stund, men innen vi tar sommerferie håper
vi det er avklart.
Det er ikke bare, bare å drive idrett på og ved en tidligere bossplass, ja «Rådalen»
var faktisk Norges nest største bossdeponi. Og i denne byggefasen har vi selvsagt
fullt fokus på sikkerhet og at det ikke finnes gass osv. som skal være til skade for
våre medlemmer eller gjester for den saks skyld. Dette har vært en av de største
utfordringene vi har hatt i planleggingsfasen for å få på plass en byggeklar tomt.
Dette er en hall som trengs med så stor tilflytting som det er til vårt område. I.L.
Bjarg er pr dato ca 2200 medlemmer og er blitt et stort idrettslag selv på landsbasis.
IL Bjarg har også oppdatert lystrasen i Hordnesskogen slik at det er led-lys som
nå er i den 4km løypen, og få ned strømforbruket med de strøm prisene vi har hatt i
vinter var «god timing.»
Og når vi først er i Hordnesskogen så må alle familier prøve stolpejakten last ned
app og finn en eller flere av de 42 stolpene vi har satt ut. Dette er et gratis tilbud for
alle og noe for store og små.

Vi i IL Bjarg ønsker dere alle en
fantastisk 17 mai feiring av dagen

IL Bjarg
v/daglig leder
Knut Aarbakke

Fana Ungdomshall

Fana Ungdomshall er bygget i 1907. Det er et av de eldste forsamlingshus i
Bergensområdet. Huset er nesten intakt og utsmykket med fantastiske
utskjæringer innvendig. Huset tilhører Fana Ungdomslag, og hos oss kan du gå
på ulike kurs, leie til ulike formål eller delta på aktiviteter for barn og voksne.
Vil du vite mer?
Gå inn på nettsiden vår: www.fanaungdomslag.no.

Wollert Konow

Wollert Konow var brukseier, lokalpolitiker og rikspolitiker, Venstreleder,
stortingspresident og statsminister.
Wollert Konow ble født på Stend i 1845 og døde samme sted i 1924, 78 år
gammel. Konow vokste opp på Stend hovedgård som faren eide sammen med
et møllebruk. Han gikk på Bergen Katedralskole der han bl.a. kom i kontakt
med målsaken, en interesse som skulle være med han livet ut og til slutt felle
han som politiker.
Konow avla studenteksamen i 1864 hvorpå han dro til Christiania (Oslo der
han begynte å studere jus. Han avla imidlertid aldri eksamen. I stedet reiste han
til Halsnøy i Sunnhordland der han sammen med Niels Juel startet en
folkehøyskole hvor han var lærer og bestyrer frem til 1872.
I 1873 overtok Wollert Konow Stend hovedgård og møllebruket etter sin far og
det var fra den tid hans politiske virke tok til, først i lokalpolitikken senere som
rikspolitiker. Han var medlem av Fana herredsstyre i over 25 år og ordfører
mesteparten av perioden 1880–1901. I rikspolitikken representerte han Søndre
Bergenhus på Stortinget der han var både odelstingspresident 1884–1887 og
stortingspresident i 1888. Wollert Konow var med å stifte partiet Venstre i
1884, men brøt med dette partiet i 1888 og trakk seg da ut av rikspolitikken for
en stund.
Konow vendte tilbake til rikspolitikken i 1898, men da i en heller
tilbaketrukket rolle.
Han ble mer og mer kritisk til den venstrepolitikken som tok form rundt
århundreskiftet og tok heller side med Christian Michelsens liberale
samlingsbevegelse.

- Hordamuseet -

Å hauste frå naturen har gjennom generasjonar vore nøkkelen til å skape seg eit
brukbart liv her på Vestlandet. Gjennom samlingane av tradisjonelle hus, båtar,
reiskapar og tekstil formidlar Hordamuseet noko av den særeigne levemåten til
folket på bygdene.
Museet har ei friluftsavdeling med 30 bygningar, mange arkeologiske
kulturminne og ein båthall med 26 båtar.
Friluftsmuseet har fritt tilgjenge for besøkande heile året, og i år inviterer vi til
ope museum på familiedagen 28. august og den tradisjonelle førjulsdagen 20.
november.
Setermuseet på Fanafjellet, som har fleire gamle stølsbygningar, er også eit flott
turområde. For meir informasjon sjå:
www.bymuseet.no eller følg Bymuseet i Bergen på Facebook.

Hordamuseets friluftsavdeling i vinterdrakt 05.04.2022

Fana Mannskor ser med stor glede fram til å synge når prosesjonen skal
marsjere gjennom Fanahammeren. Me står på terrassen til formannen i koret,
Kjetil Motys, med 17. mai-sløyfer, flagg og godt humør.
Ein lystig flokk som gjerne vil dele sin sangglede på nasjonaldagen.

Helsing
Fana Mannskor

Kirkevoll Basketballklubb

Kirkevoll basketballklubb ble stiftet 7.april 1991, og holder til på Fana i Bergen.
Klubben har for tiden ca 120 medlemmer fordelt på tretten aktive lag og grupper,
hovedsaklig i yngre årsklasser – men også mosjonsgrupper for voksne.
Vårt mål er en aktiv og inkluderende klubb der ungdommer i alle aldre kan utfolde
seg i den fartsfylte idretten som basketball er, på ulike nivåer. Vi arbeider aktivt
for fair play og for gode holdninger på og utenfor banen.Blant klubbens grupper
har vi også et aktivt rullestolbaskelag for ungdom.
Hovedsaklig trener vi i nye gymsal på Kirkevoll skole, men har også treninger på
Rådalslia skole, Nordahl Grieg skole, Zinken Hopp skole og i Haukelandshallen.
Kirkevoll basketballklubb har siden 2005 hatt egne nettsider (www.kirkevoll.com).
Nettsidene skal være en nyttig informasjonskanal for ledere, trenere, spillere og
foreldre.
Høres basket gøy ut? Møt opp på en av treningene våre og prøv selv!

- Fana Kajakklubb -

Fana Kajakklubb holder til innerst i Fanafjorden, nærmere bestemt
Fanahammeren 28. Kajakk er en flott idrett for deg som liker vann og som vil
trene ute i naturen. Noen padler på sjøen året rundt, men det er også gode
muligheter til å trene innendørs i klubbhuset. Der er det også garderober med
nyrenoverte dusjer, badstue og klubbrom.
Fana Kajakklubb driver med flattvannspadling og havpadling. Vi
har treningstilbud til barn fra 10år. Fra april til oktober foregår
treningen på Fanafjorden, om vinteren i og rundt klubbhuset og i gymsalen
på Kirkevoll skole. I sommerhalvåret reiser vi på stevner i hele Sør-Norge.
Vi har kajakker, årer og flytevester som våre medlemmer kan låne.
Lyst til å bli medlem?
Mer informasjon?
Gå inn på vår hjemmeside: www.fanakk.com
eller
send oss en E-post post@fanakk.com

Fana Musikklag har vært et fast og populært innslag i Fanabygden hver 17. mai i
100 år, med noen få unntak under 2. verdenskrig. Det er ikke få kilometer
musikklaget har marsjert disse årene og vi har spilt både tidlig og seint. 17. mai
feiring på Fana uten Fana Musikklag hadde ikke blitt det samme, det er vel lov å
skryte litt av oss selv etter 100 års tjeneste.
100 års jubiléet i 2021 var året vi skulle slå på stortrommen og riktig feire oss
selv med brask og bram. På grunn av Covid-19 ble det dessverre satt en stopp for
all korps-aktivitet i flere runder, så mange av våre planer måtte skyves på eller
legges på hyllen. Vi klarte likevel å få til en flott jubileumskonsert i Fana
Kulturhus i november, en konsert som det virkelig svingte av. Vi klarte også å
markere oss på 17. mai i 2021 med mye musikk og sang rundt i hele bygden.
Til tross for to utfordrende pandemi-år, så er vi ved godt mot, og nå planlegger vi
for normal drift og aktivitet. Vi er fortsatt over 40 medlemmer som ønsker å bidra
med musikk for alle som vil høre og se oss. Første mulighet er 17. mai og deretter
en ny konsert i Fana Kulturhus torsdag 16. juni 2022.
Nå i 2022 skal vi igjen feire 17. mai på ordinær måte og alle vi i Fana Musikklag
håper bygden sluttet opp om feiringen. Vi vil stille.
God 17. mai!
FANA MUSIKKLAG

Hilsen fra Kirkevoll FAU
v visste du at FAU er med på å bestemme skoleruten, og når det kan passe best
å ha planleggingsdager?
v visste du at FAU er med på å bestemme hvilken skolefotograf som skal hentes
inn?
v visste du at FAUs temagruppe var de som hentet inn og HELSESISTA til
gratis foredrag i vår?
v visste du at FAU organiserer bl.a. Skoledisko, dugnad, natursti,båtførerprøven
og trafikalt grunnkurs?
v visste du at vi - alle 1200 foreldre/ foresatte ved skolen – til sammen
utgjør foreldrerådet ved Kirkevoll? Men siden det er upraktisk å møtes
alle 1200 foreldre, velges det 1 representant fra hver klasse
FAU er delt opp i grupper med ulike fokusområder: Tema/Ungdom, Skole/ hjem,
Aktivitet, Trafikk og Bygg & Uteområder, for å nevne noen. Vi møtes første
onsdag i måneden og tar opp saker på vegne av foreldrene, arrangerer ulike
happenings og foredrag, samt at vi avholder faste årlige aktiviteter.
Vi jobber også med å sette fokus på aktuelle problemstillinger, som for eksempel:
• nettvett og skjermtid (både hjemme og på skolen).
• Skolen vår ble sertifisert som en dysleksivennlig skole for noen år siden, etter
initiativ og fokusert arbeid fra en av våre FAU-representanter.
• FAU fikk også nylig stafettpinnen for videre organisering av Natteravnene i
Fana.
• Vi deltar også i Samarbeidsutvalget (SU) der vi møter både skole, elever og
kommunen, og kan ta opp saker av interesse der og prøve å påvirke.
Vårt hovedmål er å ivareta dialog med skole og skoleeier, skape samhold og
fellesskapsfølelse blant foreldregruppen, men også eierskapsfølelse til skolen
både for små og store.
Har du spørsmål eller forslag, idéer eller drømmer? Vi vil gjerne høre dem!
Du finner oss på Facebook(«FAU Kirkevoll Skole») og du kan kontakte oss på
FAU.kirkevoll.skole@gmail.com - og du er velkommen til å bli med neste år, hvis
du vil være med på moroa!
Gratulerer med dagen til store og små!
Fra
FAU v/ Kirkevoll Skole

Kart over skolen
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Andre plass i tegnekonkurransen - tegnet av Sophia Margrete i 2B

Tredje plass i tegnekonkurransen - tegnet av Elsa i 2A
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