
God helg

refleksrefleks
Blad i ny drakt
Dette bladet inneholder
stoff både fra din lokale
menighet og fra hele
Fana. Fra dette nummeret
har alle seks menighets-
blad i Fana fått felles re-
daksjon og redaktør. 

Konfirmantene
i Søreide
I mai skal hele 112 ung-
dommer fra Søreide kon-
firmeres. Side 14-15

Lindesnes-
Nordkapp på ski
Tre ungdommer fra Slet-
tebakken fikk lyst til å
røre litt på seg. Nå har de
gått på ski siden januar,
og innen 17. mai skal de
være på Nordkapp.

Side 6-7

Grønn vekkelse 
i kirken
Kirken er på offensiven i
miljøsaken. Lars Ove
Kvalbein er prosjektleder
for «Grønne menigheter»
i Bjørgvin. Side 8-9

Yrende liv på
kirkemarked
Den midterste helga i mars ble Søreide kirke satt på hodet. Det
yret av liv og mange gjorde gode varp under markedsdagene. 

Side 3

: Menighetsblad for Søreide menighet  NR. 1/03 - ÅRGANG 32: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti
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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Friluftsamfiet som er i ferd med å bli laget
ved Fana kirke, kan bli en flott festspill-
scene, mener prost Per Barsnes. Teatersjef
ved Hordaland teater, Vera Rostin Wexelsen
er også begeistret for den nye utescenen.

Side 10-11

Amfi kan bli festspillscene
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For hvert år leser jeg de følgende
versene fra Paulus 1. brev til Kor-
interne. Og når jeg leser det, så
tenker jeg på det som står i Bibe-
len om Adam:

Men nå er Kristus stått opp fra
de døde; som førstegrøden av dem
som er sovnet inn. Fordi døden
kom ved et menneske, er også de
dødes oppstandelse kommet ved
et menneske. For likesom alle dør
på grunn av Adam, skal alle få liv
ved Kristus. (1.Kor.15.20-22)

Det står jo ikke så mye om
Adam i Bibelen, men han står der
som det første menneske. Og blir
ofte brukt som representant for
menneskeheten. Ja, han ER men-
neskeheten - en beskrivelse av
oss - når han mister paradiset

fordi han vil leve uten Gud. 
Han vil selv ha kunnskap,

kunnskap om alt, også kunnskap
om rett og galt. Han vil bestemme
over eget og andres liv. Han vil
selv være Gud. Skapelses- og syn-
defallsberetningene i Bibelen
forteller oss dermed gjennom
Adam hva vi mennesker har vært,
og hva vi er. De forteller at vi
mennesker helt fra starten av har
stått Gud imot. 

Det finnes en påskefortelling
som er knyttet til Adam - en for-
telling fra oldkirken - fra kirkens
første tid. Den omhandler Jesu
opphold i dødsriket, dette opp-
holdet som må ha strakt seg fra
døden på korset, til oppstandel-
sen påskedagsmorgen. Fra det
var fullbragt - til det ble fullendt.

Nå kan man gjøre seg mange
tanker over dette - om hva som
skjedde i løpet av disse timene.
Men ifølge denne oldkirkelige
fortelling, møter Jesus den han er
kommet for å treffe der i dødsri-
ket - Adam. Jesus tar Adam inntil
seg - og trøster ham. OG - tar ham
med seg når han går derfra - når
han står opp fra de døde. 

Denne fortellingen er en vakker

og god illustrasjon på påskens
evangelium; på kristentroens ho-
vedpoeng: Adam er representant
for menneskeheten som helhet.
Det er derfor ikke personen
Adam som er viktig i denne sam-
menhengen. Det er Adam som
representant for menneskeheten
som hentes ut av dødsriket. 

Døden kom ved ett menneske,
Adam. Et annet, Jesus, måtte til
for å bryte dødens totale makt
over menneskeheten. Vi må rik-
tignok fortsatt følge i Adams fot-
spor. Til og inn i døden. Slik har
det alltid vært - så lenge Adams
etterkommere har levd på jorda.  

Men den første kristne påske
kom med noe nytt. Et nytt ut-
gangspunkt for menneskeheten.
For fra da av - trenger vi ikke bare
følge Adam inn i dødsriket. 

Men vi kan følge i hans spor vi-
dere også: Ut av dødsriket. Ledet
- ikke av Adam, vår første stamfar.
Men av Kristus - som gjennom
sin død og oppstandelse ble opp-
hav til en ny slekt. 

For Jesus døde ikke for seg selv.
Han oppstod heller ikke bare for
seg selv og Adam. Han stod opp
for alle. For å vise at oppstandel-
sens mulighet finnes. For å vise at
også vi kan bryte oss ut av dødsri-
ket. Om vi lar Jesus få lede oss. 

Dette er påskens glade budskap.
Det er dette som gjør påsken til
den fineste tid på året. Den er
høytiden som fastslår at livet sei-
rer. Som kunngjør oppstandel-
sens under og mulighet. ●

Hans Jørgen Morvik
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Adam i påsken
Sokneprest 
Hans Jørgen Morvik

Det er kanskje ikke så vanlig å
tenke på Adam - for oss moderne
mennesker. Ikke ellers i året, og
slett ikke i påsketiden. Men jeg
gjør det hvert år. 

Menighetens årsmøte
søndag 27. april – etter guds-
tjenesten i menighetssalen

Saker til behandling:
1. Årsmelding fra Menighetsrådet

og andre virksomheter til-
knyttet kirken.

2. Regnskap
3. Utvidelse av Menighetsrådet 

fra 6 til 10 medlemmer
4. Ny gravferdsliturgi

Sakspapirer blir utlagt på preste-
kontoret de siste 2 ukene før møtet.
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For her var det kafé, loddsalg,
loppemarked, spill og aktiviteter,
korsang....og masse mennesker. 

Liv Sylvarnes var hovedansvar-
lig for markedsdagene:

- Såvidt vi vet er det første
gangen noe slikt arrangeres i
Søreide kirke. Blir det flere
ganger? 

- Jo, det er vel ikke helt umulig
at noe lignende kan bli arrangert
senere. Det er jo rart med det, for
midt i planleggingen av Mar-
kedsdagene, dukket det jo stadig
opp nye og bedre idèer som man
ikke hadde tid eller muligheter til
å sette ut i livet denne gangen! 

-  Hva var hovedhensikten? 
- Hovedhensikten med Mar-

kedsdagene var å få i stand et
prosjekt som fikk folk innom
kirken til en uhøytidlig og sosial
sammenkomst. Med det tenkte
vi spesielt på at de aktivitetene
vi da skulle ha (loppemarked,
kafè m.m.), at det er noe som
alle synes er kjekt å komme på,
selv om man ikke ellers har noen
tilknytning til kirken. 

- Vi hadde også lyst til å vise at
kirken og de som arbeider i og
rundt kirken ønsker at kirken
vår skal være et brukshus, som

gir åpning for mye mer enn det
mange vil kalle typiske «kirkeli-
ge» aktiviteter. 

Hovedhensikt nr. 2 var jo å få et
overskudd fra Markedsdagene,
som vi håper barne- og ungd-
somsarbeidet i Menigheten skal
få glede av. 

- Ble hensikten oppnådd? 
- Hovedhensikten ble opp-

nådd, tror vi. Det var i hvert fall
mange i komitéen som sjelden
og aldri har sett så mye yrende liv
og røre i kirken før, og det var jo
fantastisk gøy. Vi hadde dekket til
ca. 80 personer i kafèen, og der
var der til tider ikke mulig å finne
ledig plass. I tillegg var der hele
tiden - både fredagen og lørda-

gen - masse folk ved loppemar-
kedet og kø ved fiskedam, lykke-
hjul og tombola. 

- Hva gledet deg mest? 
- Det at mange kom og tilbød

seg å hjelpe oss, var flott, og alle
de oppløftende og positive kom-
mentarer om arrangementet. El-
lers var stå-på-humøret til komi-
téen veldig positivt. Mange gav
mye av både tid og arbeid i pro-
sjektet, både komitèen, staben i
kirken, speidere, konfirmanter
og andre frivillige. 

Det økonomiske resultatet av
markedsdagene ble 35 000 kro-
ner, og det er Liv Sylvarnes godt
fornøyd med.●
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Markedsdager 
i Søreide kirke

-Har sjømannskirken flyttet inn, var det noen som spurte.
Visst ligger Søreide kirke nær sjø og havn. Assosiasjonen
til sjømannskirken var gjerne naturlig da det ble arrangert
markedsdager 14. og 15. mars. 

FORNØYD: Markedsdagansvarlig Liv Sylvarnes.
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Grunnsteinen
I et tredve år gammelt nummer av
«Refleks» fortelles det om grunn-
stein-nedleggelsen for Søreide kirke 
25. oktober 1972:

Det skjedde i øsende regn, og
til toner av Søreide Skoles Mu-
sikkorps, og det var biskop Per

Juvkam som la ned steinen med håp om at «Søreide
kirke ville bli et veimerke for folket».

Ungdomsavdelingen var allerede åpnet, og akti-
viteter som ungdomsklubb, Tria-klubb og speidere
var i gang. Mye er annerledes nå. Blant annet hadde
man den gang 2 menighetssøstre som gikk rundt og
deltok i pleien av gamle og syke. Kontortiden for
prestekontoret var derimot beskjeden: kl. 10-11
tirsdag til fredag, og 18-19 på torsdag.

Men en del ting kjenner vi oss igjen i: Det fortelles
at man gjerne skulle ha sett at kirkesøkningen var
bedre, og at menighetsbladet hadde en anstrengt
økonomi.

Dessuten; i menighetsrådet satt Sven Tjessem
som formann.Øvrige medlemmer fra Søreide var
Kristbjørg Berge, Kari Aagard, Jarle Bondevik, In-
gunn Salvesen, Gudmund Sand, Knut Svanes og Al-
fred Tunes.   Noen av disse bor ikke lengre her, men
flere av dem er fortsatt aktivt med i menighetesar-
beidet. ●

Fra Nordås Menighetsråds  årsmelding 1972, trykket i Refleks 

nummer 2. 1973. Nordås menighet bestod av det som

i dag er Søreide og Skjold menigheter.
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Kausalia
Prester kan mange vanskelige
ord, og bruker dem gjerne.
Akkurat dette bruker vi ikke så
ofte når vanlige folk hører på,
men det brukes ofte når pres-
ter diskuterer hva det er viktig
å bruke tid og krefter på i ar-
beidet. Kasualia – er et finere
begrep for det som med andre
ord heter «kirkelige handling-
er». Og kirkelige handlinger;
det er dåp, konfirmasjon,
bryllup og begravelser. Kort
sagt det folk ofte kommer til
kirken for å være med på.

Mange prester synes de kir-
kelige handlinger er en pest
og en plage. Når kasualia tar
for mye av prestenes tid, re-
duseres vi, mener de, til reli-
giøse sermonimestre som
bare legger glasur på folkere-
ligiøsiteten. De vil heller bru-
ke tid på det de kaller menig-
hetsbyggende arbeid, på for-
kynnelse og sjelesorg. Preste-
ne i Søreide mener det er vik-
tig både å bruke tid på kasua-
lia og å sørge for at kvaliteten
på det arbeidet vi utfører i
den sammenhengen er best
mulig. For de kirkelige hand-
linger er noe som berører alle
mennesker i menigheten og
er viktige i seg selv. Dessuten
ligger det mye sjelesorg og
forkynnelse i de kirkelige
handlinger også. Vi mener
dessuten at vi har et kirke-
bygg som er spesielt godt eg-
net for ALLE de kirkelige
handlinger. Ikke bare for dåp
og konfirmasjon, men også
for bryllup og begravelser.

Søreide kirke er faktisk spe-
sielt godt egnet for bryllup.
Ikke noen annen kirke jeg har
hatt vielser i er bedre. For ing-
en andre steder kan gjester og
andre som er til stede i så stor
grad føle seg delaktig i det
som skjer. Vielsen skjer ikke
langt unna, langt der frem-
me, men med slekt og venner
rundt paret på alle kanter.
Hermed er anbefalingen gitt.

Der vi treffer flest er likevel
ved dåp. Ca. 150 barn tilhø-
rende Søreide menighet blir
døpt hvert år. De fleste i Sør-
eide kirke, men mange vel-
ger å døpe barna i andre kir-
ker. Noen av forståelige
grunner, andre av litt mindre
forståelige…. men vi har
dåpssamtaler med alle på
forhånd. Som vel eneste me-
nighet i området har vi sam-
taler med de foresatte til
hvert enkelt barn som dø-
pes. Som regel drar vi på be-
søk hjem til dem, og blir der
en times tid. På den tiden
noterer vi nødvendige opp-
lysninger, snakker om løst og
fast….og snakker om dåpen.
Ikke bare om hvordan den
foregår, men også om hva
den betyr, og om hva det vil
si å «oppdra barna i den
kristne forsakelse og tro». 

Det er klart at dette tar en
del tid – samlet sett. Men vi er
overbevist om at dette er den
beste måten å gjøre det på,
både for oss som prester, og
for familiene vi besøker. Vi får
bedre kontakt, og det blir mer
personlig enn om vi skulle
samle 20 familier om gangen
til dåpsorientering.

Vi er også overbevist om at
det er viktig å bruke tid på å
forberede begravelser. Også
da drar vi som regel på besøk
til de pårørende, i alle fall hvis
de bor i rimelig nærhet. Det
blir ganske enkelt andre sam-
taler ut av det, når vi møtes i
en stue og ikke på et kontor.

Derfor er vi som er prester i
Søreide kirke glade for å få stå
til tjeneste med kirkelige
handlinger. Vi har annet å gjø-
re også, men vi mener at der-
som man skal drive menig-
hetsbyggende arbeid, så må
folk kjenne tilhørighet til kir-
ken.  Og der er, enten man li-
ker det eller ei, de kirkelige
handlinger viktige. ●

Hans Jørgen Morvik

I denne spalten vil du finne informasjon og kommentarer
til ting som har med prestenes daglige arbeid å gjøre. De
jobber som kjent ikke bare på søndag...
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FANA KIRKE  850-ÅRSJUBILEUM
Bestillingsseddel

VHS à 150 kr, antall: ______ DVD à 250 kr,. antall: ________

PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort à 50 kr pr. pk. antall:  ________

Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk. 
Motiv 1: Vinterbilde antall: _______________ 
Motiv 2: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: _______________  

JUBILEUMSSKRIFT m/CD à 290  kr antall:  ______________
Eventuell porto kommer i tillegg.

Bestillingen sendes:  Fana menighetskontor, 
Fanaveien 320, 5244 Fana. Tlf. 55 59 32 50 / fax 55 59 32 59

Bestilt av: __________________________________________

Adresse: ____________________________________________

AV DAG A. KVARSTEIN

Fana er det området i Bergen der flest
går i kirken. På gudstjenestene i de sju
kirkene, kom det i gjennomsnitt nesten
150 personer i fjor. I forhold til Bergen
som helhet, har Fana et snitt på 40-50
flere deltakere pr. gudstjeneste. Pro-
sten i Fana, Per Barsnes, tror dyktige
medarbeidere, er en av grunnene:

- Det gjøres en god jobb i kirkene.
Gudstjenestene er godt forberedt og
godt gjennomført, og folk får lyst til å
bruke søndagen til kirkegang. Dessu-
ten jobber menighetsrådene kon-
struktivt. Vi har god oppdrift i arbeidet.

Flest folk kommer det gjennomgåen-
de i Skjold kirke, den nyeste av kirkene i
Fana. Kirken feiret sitt 5-årsjubileum i
månedsskiftet mars-april. Oppslut-

ningen skulle med tydelighet vise at
behovet for ny kirke var stort. 

- Menigheten arbeidet svært godt og
helhjertet mens de i mange år holdt til i
gymsalen på skolen. Dermed var
grunnlaget solid da den nye kirken
kom. Det er nok mye av årsaken til at
besøket i Skjold har holdt seg på et me-
get høyt nivå, selv etter at nyhetens in-
teresse for den nye kirken har lagt seg. 

Det er også interessant å merke seg at
de to eldste kirkene i Fana har godt be-
søk. Birkeland ligger på andreplass
med over 160 besøkende i snitt, mens
middelalderkirken. Fana har over 150 i
snitt. Karakteristisk for disse to menig-
hetene er blandingen av by og land. En
del av menighetene består av lojale kir-
kegjengere som har en tilknytning til
kirken gjennom generasjoner.  ●

Deltakere pr. gudstjeneste 1990-2002 
Fana og hele Bergen
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Deltakere pr. gudstjeneste 2002
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Fra Fanas 
kirkes historie
Det er laget en halvtimes film om Fana kirkes
historie og kulturelle betydning. Filmen, som
er laget av Knut Terum, foreligger både som 
video og DVD-plate, og kan bestilles på 
kupongen til høyre. 

Her kan du også bestille våre prospektkort
med bilder fra kirken,  samt vårt påkostede 
jubileumsskrift med Torbjørn Holt som 
redaktør. 

Stabil oppslutning om gudstjenestene i Fana
Oppslutningen om gudstjenestene i Fana har gjennom hele 90-
tallet og inn i det nye årtusenet holdt seg på et jevnt, høyt nivå. 
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AV DAG A. KVARSTEIN

Sigrid Fahlvik Trætteberg (24),
Rune Fahlvik (32) og Kai-Roger
Mørk (21) er når du leser dette

forhåpentligvis kommet helt til
Nordland. Da vi snakket med Rune
på telefon 12. mars hadde trioen et
par hviledager i Trondheim. De var
helt i rute etter planen som var satt
opp på forhånd.

Sigrid og Rune er nesten nygifte og
skituren gjennom kongeriket Norge
er nesten som en forsinket bryllups-
reise å regne. De giftet seg nemlig i
fjor sommer.

Sigrid fikk idéen
Sigrid var elev ved villmarks-folke-
høgskolen Øytun i Finnmark for
noen år siden. Det er en tradisjon at
de sprekeste av elevene sykler hjem
igjen etter endt skoleår. Sigrids syk-
keltur fra nord til sør gav mersmak.
Hun fikk idéen til å ta turen andre
veien, denne gangen på ski.

Det er altså Sigrid som får skylden
for den tilsynelatende sprø idéen
om å gå 2500 kilometer på ski gjen-
nom Norge. Til gjengjeld får hun
ingen spesialbehandling som enslig
kvinne på turen. Følget har med seg
to pulker med mat og utstyr som de
bytter på å dra. Bare hver tredje dag
er det pulkefri for Sigrid. 

Eksklusiv klubb
Trioen fra Slettebakken er ikke de
første som går på ski fra Lindesnes til
Nordkapp. Ifølge Rune Fahlvik er det
50-60 personer som har gjort det før.
Uansett må vi kunne slå fast at det
ikke er noen vanlig påsketur de er ute
på.  De tre sprekingene går i gjen-
nomsnitt 20 kilometer pr. dag. Hver
8. dag hviler de. Totalt 2500 kilometer

skal tilbakelegges! De kommer til å
være på farten fire måneder. 

Målet er å rekke tilbake til årets 17.
mai-feiring i Bergen.

Fire uker med sol 
Turen startet ved Lindesnes 18. ja-
nuar. De første ti milene var de nødt
til å sykle på grunn av snømangel.

Men fra Åseral i Vest-Agder har de
gått på ski stort sett hele tiden. Bare
ca. en gang i uka er de nede i sivilisa-
sjonen når de må krysse dalfører.
De første to månedene gikk uten
uhell. Starten på skituren gjennom
Setesdalsheiene og til Haukeli var
noe strabasiøs på grunn av litt rus-
kete vær og vanskelig føre med

Går Norge på lang

Tre ungdommer fra Slettebakken fikk lyst til røre litt på seg.
Det kunne de tenke seg å gjøre med ski på beina. Og det
gjorde heller ikke noe om den fysiske aktiviteten varte en
stund. I slutten av januar la de av gårde. 
Start: Lindesnes. Mål: Nordkapp.

START: Rune Fahlvik, Sigrid Fahlvik Trætteberg og Kai-Roger Mørk  på Lindesnes fyr.
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sludd og snø. Men de neste fire uke-
ne, over Hardangervidda, gjenn-
nom Jotunheimen, Rondane og inn
i Trøndelag var det sammenheng-
ende sol og flotte forhold! De siste
dagene til Trondheim hadde de ku-
ling i rygget. De nærmest føyk over
vannene og trengte knapt å stake
for å komme seg fram.

Høydepunkt: - Å leve enkelt
- Hva mener du er de fineste opple-
velsene dere har hatt så langt,
Rune?

- Helhetsopplevelsen. Det å leve
enkelt og nær naturen. Du har hele
tiden konkrete oppgaver å forholde
deg til, og slipper å tenke på alt mu-
lig annet. Det er deilig. 

- Hva har dere sett og opplevd?
- Vi har kommet nær på dyrelivet.

Vi har sett reinsdyrflokker, jerv og
rypeflokker. En dag fanget vi en
mus som vi hadde som kjæledyr en
stund. Ellers har det vært flott å
møte mennesker. Vi lærer å sette
pris på det når vi går dagevis uten å
se andre. Det artigste var å møte en
mann som var ute i samme ærend
som oss. Han startet fra Lindesnes
et par uker etter oss og tok oss igjen
i Folldal. Han gikk styggfort!

- Har fellesskapet blitt satt på
prøve så langt?

– Det har gått veldig fint. Og jeg
kan anbefale andre nygifte å legge
ut på tur fra Lindesnes til Nord-
kapp. Dette er en utrolig fin måte å
bli kjent med kona på! Men jeg inn-
rømmer at vi kan bli litt usaklige av
og til når det er lite krefter igjen etter
en hard dag. ●
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gs – på ski

Jeg kan anbefale andre nygifte å 

legge ut på tur fra Lindesnes til 

Nordkapp. Dette er en utrolig

fin måte å bli kjent med kona på!

Nordkapp-
farerne
Sigrid Trætteberg Fahlvik (24)
er pianostudent ved Griegakade-
miet. Sammen med sine søstre
har hun også hatt stor suksess
med kabaret. Ble bitt av vill-
marksbasillen på Øytun Folke-
høgskole i Alta. Gift med Rune.
Rune Fahlvik (32) er til vanlig
lærer ved Fjellsdalen barneskole.
I følge nettsiden om Nordkapp-
ekspedisjonen, holder han seg
forbausende bra både fysisk og
psykisk, alderen tatt i betrakt-
ning. Gift med Sigrid.
Kai-Roger Mørk (21) er nylig ut-
dannet serviceelektroniker. Hans
interesse for data og friluftsliv
kommer godt med som leder for
ungdomsklubben i Slettebakken
kirke. Ikke gift med noen.

Følg med på
internett
På denne adressen kan du følge ek-
spedisjonen så å si fra dag til dag:
www.fahlvik.no/motnord2003

DAGSMARSJ: Trioen går i snitt 20 kilometer
hver dag. 

’’❂ 
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AV DAG A. KVARSTEIN

S iden kirkemøtet i 1996 satte fokus
på «forbruk og rettferd», har kir-

ken her i landet blitt stadig mer
miljøbevisst, selv om den kirkelige sko-
gen fortsatt rommer en del miljøsvin. 

I Bergen har kir-
ken til og med ansatt
en egen «miljøsjef».
Lars Ove Kvalbein er
prosjektleder for
«Grønne menighe-

ter» i Bjørgvin, et prosjekt utgått fra orga-
nisasjonen Grønn Hverdag. I allianse
med biskopen har han blant annet fått
Friele til å lansere en ny rettferdig Max-
Havelaar-merket kaffe. Han har også en-
gasjert menighetene som miljødetekti-
ver i nærmiljøet ved at de har besøkt lo-
kale butikker og sjekket hvor rettferdig
og sunn maten er. I Fana viste det seg at
Safari på Midttun og OBS! på Lagunen
hadde mest rettferdige og miljøriktige
varer. På bunnen ligger Rimi og Rema.

- Tjene, ikke utnytte skaperverket
- Hvordan kan man begrunne miljø-
innsatsen utfra kristen tro?

- Tror man på Gud, så tror man også på
en Gud som skaper. Da tar man skaper-
verket på alvor og verner om det. Ska-
pelsesberetningen der Gud setter men-
neskene til å forvalte skaperverket, er
den viktigste bibelske begrunnelsen for
miljøvern. Dessverre har ordene om at
mennesket skal råde over skaperverket
blitt misbrukt til å rettferdiggjøre at
mennesket utnytter både andre skap-
ninger og skaperverket. Men ser vi på
meningen i skapelsesberetningen, er
det heller snakk om at vi skal tjene ska-
perverket  og andre skapninger

- Hva sier Jesus om miljøvern?
- Han sier vel ikke så mye direkte om

miljøvern, men veldig mye om  urett-
ferdighet og overforbruk. Et hoved-

budskap er å advare mot griskhet og
pengekjærhet. Han advarer gang på
gang mot at Mammon, skal få for stor
makt over oss.
- Gudsfrykt med nøysomhet er et
gammelt pietistisk slagord. Er det
fortsatt noe i det?

- Absolutt! Nøysomhet i betydningen
at vi ikke skal sløse og forbruke naturen,
er nettopp kjernen i det vi driver med. 

- Men kan ikke nøysomheten gå så
langt at det å nyte livet blir syndig?

- For meg er det nesten motsatt. Det
handler om å finne ut hva som er viktig i
livet, og nyte det. Undersøkelser viser at
folk flest rangerer materielle goder  langt
ned på viktighetsskalaen. Tid og felles-
skap oppfattes som de viktigste verdie-
ne. Problemet er at vi alt for ofte ikke
oppfører oss slik, sier Kvalbein.  ●

8 april 2003                  

En stille, grønn 
kirkevekkelse

«Dere kan ikke
tjene både Gud 
og Mammon»
MATTEUS 6

Mens tradisjonelle bedehusvekkelser
her i landet lettest lar seg beskrive i
sort-hvitt, er det en stille grønn
vekkelse i utvikling på kirkelig grunn. 

GRØNN MANN: Lars Ove Kvalbein er prosjektle-
der for «Grønne menigheter» i Bjørgvin.

FOTO: DAG KVARSTEIN

1 Enøk-tiltak i kirkene. Eksperter har 
regnet ut norske kirker kan spare 
100 millioner kroner årlig på dette.

2 Økologisk drift av kirkegården. 
3 «Grønn kontordrift»: Rettferdig kaffe,

skikkelig avfallssortering og gjenbruk. 
4 Bildeleordning. Bilringen i Bergen 

ønsker flere medlemmer. 
5 Byttedag/overflødighetsmarked i 

kirken (klær, leker, ski).
6 Gjennomføre opplegg med «Grønne 

konfirmanter», «Grønn søndagsskole»
og «Grønne bibelgrupper». 

7 Grønn Gudstjeneste med forbruk 
og rettferd som tema. (egen liturgi).

Ti miljøtips for m

En undersøkelse viser at aktive kirkegjengere er mer opptatt av miljø enn folk flest. På spørs-
mål om man er villig til å ofre noe av sin velstand for å ta vare på miljøet, var det flere kirke-
aktive som svarte ja i år 2000 enn i 1993. Blant befolkningen for øvrig var det motsatt.
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AV DAG A. KVARSTEIN

Temaet for konferansen 21.- 22. mars
var «Kirken som verdens største miljø-
bevegelse». Og blant arrangørene var
Eva-Cecilie Øyen, ivrig miljøtalskvinne
og aktiv i Storetveit menighet.

Kommet langt
Storetveit menighet er blant de menig-
hetene i Bergen som har kommet lengst
når det gjelder miljøtenkning. På mid-
ten av 1990-tallet arrangerte Eva-Ceci-
lie og hennes åndsfrender et seminar i
Storetveit kirke med tittelen «pengene
eller livet». Dette ble startskuddet for
miljøgruppen «rettferd» og for menig-
hetens egen miljøhandlingsplan. 

Så det grønne lyset!
Eva-Cecilie Øyen så det grønne lyset da
hun skrev stiler om Altavassdraget og
miljøvern på gymnaset.  Siden har mil-
jøsaken vært viktig for henne.

- Vi mennesker er satt til å dyrke Guds
hage, ikke til å ødelegge den, sier hun.

- Men er det ikke stort sett bare ildsje-
lene som er opptatt av miljø?

– Nei, ikke i Storetveit menighet. På
grunn av et langsiktig arbeid med miljø-

spørsmål, vil jeg påstå at miljøbevisst-
heten er med i veldig mye av det vi dri-
ver med. 

Eva-Cecilie sier at hun er litt flau over
at hun kom med bil til miljøkonferan-
sen på Norsk lærerakademi i Bergen. 

Begrenser bilbruken ...
- Jeg prøver å begrense bilbruken og sy-
kler en del. Ellers er mine konkrete bi-
drag til miljøsaken at jeg kildesorterer,
sparer på strømmen og kjøper Max Ha-
velar-kaffe. I likhet med kirken er jeg
også flink til å snakke om miljø. Skal vi
bli verdens største miljøbevegelse, må
nok både jeg og andre omsette mer av
teorien i praksis, innrømmer Eva-Ce-
cilie Øyen. ●

-Verdens største miljøbevegelse?
De var ikke akkurat sakmodige
og smålåtne, arrangørene av
inspirasjonssamlingen for miljø
i kirken. 

GRØNNE 
KVINNER:
Eva-Cecilie Øyen
(t.v.) sammen
med stortings-
representant og 
tidligere leder i
Norges natur-
vernforbund,
Heidi Sørensen 
(i midten), og 
Eli Heggdal fra
Birkeland 
menighet.
FOTO: DAG KVARSTEIN

8 Forbrukerundersøkelse i nærmiljøet 
(eget kontrollskjema er utarbeidet).

9 Gjennomføre miljøsertifisering av 
kirkebygget og menigheten. 

10 Strengere miljøkrav ved bygging
av nye kirker

Nyttige «grønne lenker»
Kristent nettverk www.kirken.no/miljo
Naturvernforbundet: www.naturvern.no
Om etisk forbruk: www.etiskforbruk.no
Tips og nyheter: www.gronnhverdag.no
Bildeleringen i Bergen: www.dele.no
Den svenske kirkes miljøvern:

www.svenskakyrkan.se/miljovarnet

r menigheten

Eva Cecilie Øyen:
■ 38 år, dataingeniør
■ Aktiv i Storetveit menighet
■ Startet miljøgruppe i Storetveit 

menighet i 1995
■ Har vært med å lage «overflødighets-

marked» i Storetveit kirke
■ Har arrangert seminarene «Pengene 

eller livet» og «Born to shop»
■ Var med å utarbeide handlingsplanen

«Menigheter for en bedre fremtid»
■ Medlem av ressursgruppe for miljø, 

forbruk og rettferd i Bjørgvin
■ Holder foredrag og gir tips om 

«grønne menigheter» og grønne 
«alpha-grupper».
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T eatersjef  Vera Rostin Wexel-
sen ved Hordaland Teater og
prosten i Fana, Per Barsnes,

mener amfiet kan bli en flott uten-
dørsscene

- Jeg ønsker å lansere idéen om at
amfiet blir en fast friluftsscene for
Festspillene i Bergen, sier Barsnes.

Amfiet skal få 350 sitteplasser, og
får en scene på seks ganger ti me-
ter. Det ligger på historisk grunn i
det gamle kulturlandskapet ved
prestegården i Fana.  Like borten-

for kan en høre suset av Kyr-
kjefossen, og mot vest

strekker kirkens middelal-
dertårn seg mot det høye
blå. Langs veien står den
høyreiste, gamle alléen
som binder sammen
prestegården og kirken. 

- Jeg har tro på at
utendørsamfiet kan bli
en attraktiv scene i for-

bindelse med historiske
spill og andre typer frilufts-

oppsetninger, sier teatersjef Vera
Rostin Wexelsen. 

Historisk spill
Et nært samarbeid mellom kirken,
Hordaland teater og Bergen kom-
mune har virkeliggjort drømmen
om å skape en naturscene like ved
kirken. Ett av høydepunktene un-
der feiringen av Fana kirkes 850-

årsjubileum blir premieren på
«Sylvkrossen» 7. juni i det nye uten-
dørsamfiet. Tre skuespillere fra te-
ateret, som ligger i kirkens nabo-
skap, skal bære fram dramaet
«Sylvkrossen». 

Amatørskuespillere og statister
fra Fana skal også delta i den histo-
riske oppsetningen. Spillet bygger
på saget om sølvkorset som gjen-
nom middelalderen stod i kirken.
Korsets undergjørende kraft gjorde
Fana kirke til et pilegrimssted gjen-
nom flere århundrer.

Åndelig-kulturelt 
partnerskap
Prosten og teatersjefen har
inngått et slags åndelig-kultur-
elt partnerskap i forbindelse
med kirkejubiléet. 
Teaterforestillingen blir det
synlige beviset på at kirken og
teateret på mange måter er
opptatt av det samme prosjek-
tet.

- Ja, teaterets og kirkens utgangs-
punkt er ganske likt. Både kirken
og teateret har tatt utgangs-
punkt i menneskenes riter og ri-
tualer og i vår søken etter en
åndelig virkelighet. Gjennom
middelalderen var teater-
kunsten sentral i kirken.  Og
visste du at Norges første te-
aterforestilling ble fremført

på Domkirkens trapp en gang på
1500-tallet, sier Vera Rostin Wexel-
sen. 

Likhetstrekk
Prost Per Barsnes er like entusias-
tisk når det blir snakk om kirkens
og teaterets fellestrekk:

- Liturgien i kirken og symbol-
handlingene har likhetstrekk med
teaterets språk. Vi strekker oss
begge utover det håndgripelige og
setter i gang refleksjon og erkjen-
nelse. Derfor er det en selvfølge at
vi skal samarbeide med teateret,

spesielt når vi er nære naboer
her i Fana. ●

-Her kan vi få
festspillscene

■ 29. mai, kl. 19.30: «Himmelfarten». 
Jostein Årvik fremfører Messiaens 
orgelverk. Sølvi Heggem Lundin leser 
Eivind Skeies diktsyklus «Mitt hjerte 
blør for dem». 

■ 7. juni kl. 18.00: Premiere «Sylvkros
sen» av Johannes Gjeråker. Fremføres av
Hordaland Teater og amatører.

Jubileumsarrangementer, Fana kirke 850 år

Det stod et sølvkors på
alteret i Fana kirke gjennom

hele middelalderen. Det
fortelles at folk ble helbredet
etter å ha vært i kontakt med

det, og kirken ble et
valfartssted gjennom 

flere hundre år. 

Det knytter seg et sagn til
hvordan det hellige sølv-

korset kom til Fana. En
blind fisker fikk korset i

«Sylvkrossen

Et utendørsamfi er i ferd med å bli
bygget ved Fana kirke. Her skal
teaterforestillingen «Sylvkrossen»
fremføres til pinse.
AV DAG A. KVARSTEIN

■ 14. juni kl. 18.00: Konsert med kirke-
koret fra Roseville Lutheran Church, 
Minnesota, i Fana kirke. Koret vil også
delta på høymessen dagen etter.

■ 29. juli, kl. 18.00: Olsok-gudstjeneste
i Fana kirke og påfølgende olsokfest.
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garnet og fikk synet igjen da han rørte
ved det. Navnet Korsfjorden og Kors-
neset kan skrive seg fra dette sagnet.
Korset ble deretter plassert på kirkens
alter. Under reformasjonen på 1500-
tallet ble korset fjernet. I dag er det
plassert et sølvkors på toppen av kir-
kespiret som et minne om sagnet.

Forestillingen er et folkelivsbilde fra
slutten av 1200-tallet. På denne tiden
var kirken på høyden av sin berøm-
melse som pilegrimskirke. Årsaken
var den undergjørende kraften sølv-
korset i kirken skulle ha. 

Første delen av stykket spilles i amfi-
et i kulturparken ved kirken og skildrer
folks tro og tvil i møte med sølvkorset.
Deretter vandrer skuespillere og pu-
blikum opp til kirken der resten av fo-
restillingen foregår, som en kantate
der sangere, orkester og kor deltar. 

- Noe av det spennende med oppset-
ningen er at temaet i den er aktuelt
også i dag, mer enn 700 år etterpå.
Middelaldermennesket ble dradd
mellom tro og tvil. Det er noe vi kjen-
ner oss igjen i, sier teatersjef Vera Ros-
tin Wexelsen. ●

Om forestillingen:
Bestillingsverk til Fana kirkes jubileum.
Forfatter:  Johannes Gjeråker.
Komponist: Ivar Mæland.
Forestillinger: Lørdag 7. juni, søndag  

8. juni og søndag 15.  
juni kl. 18.00:  

Skoleforestilling: Fredag 13. juni kl. 10.00 
og 12.00

Billetter: Voksne kr 100.-
Barn/ungdom kr 60.-

Skolebesøk: kr 30.- pr. barn

Billettsalget starter uken etter påske. Kontakt
Fana menighetskontor, tlf. 55 59 32 50/51 
eller Hordaland Teater, tlf. 55 22 20 20

en» – et tidsbilde om tro og tvil
AMFI: Vera Rostin Wexelsen og Per Barsnes på stedet der det bygges et utendørsamfi. FOTO: DAG KVARSTEIN
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AV DAG A. KVARSTEIN

Søndag 30. mars ble Jorunn M.
Johnsen (52) innsatt og ordinert
som sokneprest i Slettebakken

menighet. Hun er dermed den enes-
te kvinnelige prestelederen i Ber-
gens menigheter, og den første pres-
ten som noensinne har blitt ordinert
i Slettebakken.

Jorunn M. Johnsen var nyutdannet
prest i fjor, men hun er en dame som
har levd en stund. Gjennom 30 år
som sykepleier, og gjennom et livs-
langt engasjement for folk som faller
utenfor i samfunnet, modnet det seg
et ønske om få lov å stå på prekesto-
len og å møte mennesker som sjele-
sørger.

Omsorg for andre
Det er diakonien, omsorgen for an-
dre mennesker, som har gått som en
rød tråd gjennom Jorunn M. John-
sens liv, både som yrkesutøver og
som privatperson. 

På fritiden har hun engasjert seg i
Blå Kors og hun har vært hjelpear-
beider for Kirkens Nødhjelp i Sudan.

- Gjennom livet har jeg lært å sette
pris på å møte mennesker i forskjel-
lige livssituasjoner. Derfor ser jeg
også på prestetjeneste i Slettebak-
ken som spennende. I området her
finner vi alle sosiale grupper. Det er
både utfordrende og berikende, sier
hun.

- Enestående
Jorunn M. Johnsen må være en ef-
fektiv og energisk kvinne. Hun har
rukket mye i livet sitt og fått mange
viktige arbeidsoppgaver og verv.
Prestestudiene tok hun ved siden av
jobben som rektor på Haraldsplass.
Samtidig har hun sittet i landsstyret
for Blå Kors. 

- Jeg er enslig, eller enestående,
som en bekjent av meg kalte sin sivil-
stand. Det har gitt meg litt mer tid
enn mange andre kvinner på min al-
der. Men det har nok i perioder blitt

vel mye jobb, innrømmer  Jorunn M.
Johnsen.

Eneste i Bergen
Selv om kvinnelige prester har vært
vanlig her i landet siden 1970-tallet,
og det i dag utdannes like mange
kvinnelige som mannlige prester, er
Jorunn M. Johnsen i kraft av sitt
kjønn enestående også som prest i
Bergen.  Og ikke så lite modig. Hun er
den eneste kvinnen som er øverste
åndelige lederen i en bergensmenig-
het, og kun den 3. kvinnelige sokne-
presten i Bergens historie. 

- Er dette tilfeldig?
- Nei, det tror jeg ikke. Riktignok har

det vært få kvinner som har søkt sok-
nepreststillinger i Bergen. Men det er
ingen hemmelighet at det har vært
motstand mot kvinnelige prester i
mange menigheter i Bergen.  Dermed
vegrer mange kvinner seg mot å søke
ledende prestestillinger, rett og slett
fordi de kan møte vanskeligheter i ar-
beidet. Selv søkte jeg med frimodig-
het på denne stillingen i Slettebak-
ken, fordi jeg visste at menigheten
tidligere har tatt godt imot kvinne-
prester, sier Jorunn M. Johnsen. ●

12 april 2003                  

Mfor moden 
og modig

Mange lurer på hva M-en i
navnet til den nye soknepresten
i Slettebakken står for. Vi har
funnet det ut: Moden og modig! 

TAR OVER: Jorunn M. Johnsen er klar for sokneprestjobben i Slettebakken. AV DAG A. KVARSTEIN
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Kirkekontoret 
Steinsvikveien 19, 5251 Søreidgrend
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 07 00
Telefaks . . . . . . . . . . . . .55 12 31 15
E-post  . .soereide.menighet@bkf.no

Boligtelefoner:
Daglig leder 
Cathrine Halsensen (vikar)
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 31 50 61

Sokneprest 
Hans Jørgen Morvik
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 49 62

Kapellan 
Kolbjørn Gunnarson
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 10 28 77

Organist 
Jan Egil Vågsholm
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 27 64

Kirketjener 
Ann Kristin Hovland  . . .55 26 95 38

Søreide Menighetsbarnehage
Kontortelefon  . . . . . . . .55 12 07 40
Boligtelefon  . . . . . . . . . 55 22 90 44
Styrer Berit Hop Grimen . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 22 90 44

Gave til arbeidet?

Søreide menighetskonto
 . . . . . . . . . . . . . . . .3412 30 57920

Menighetens misjonsprosjekt
 . . . . . . . . . . . . . . . .3412 66 20335

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Kirkekontoret: Tlf. 55 12 07 00 • Faks 55 12 31 15 • Epost: soreide.menighet@bkf.no
Kontortid: Man-fre 10.00-14.00 
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14 april 2003                  

Lørdag 3. mai kl. 1100

Cecilie Brodahl
Aasmund Berge Endresen
Haakon Brage Hansen
Åshild Drønen Herdlevær
Kristine Tomte Knutsen
Caroline Larsen
Heidi Rosendahl Lindebotten
Marthe Reinkind
Marie Schøtt Samal
Eirik Skjold
Kjersti Larsen
Michell Johan Markx
Hanne Kristin Lindhjem Store-
tvedt
Thomas Nordvik
Anna Tylleskär

Tonje Lien Sletten
Veronica Jacobsen
Michelle Berge Ellingsen
Rebecca Oma
Charlotte Desiree Humlen John-
stad
Steffen Valheim Skarsvåg

Søndag 4. mai kl. 1100

Maria Aarekol Dahle
Merethe Engebretsen
Andrè Follesø
Trine Slettebø
Kristine Småbakk
Martin Wessel
Elisabeth Helgesen Hauken
Helene Hjellum Johnsen
Stine Sætre

Andrè Hope
Lene Romarheim Martinussen
Mariann Johnsen
Catherina Økland Wembstad
Maren Økland Wembstad
Susanne Økland Wembstad
Helge Alexander Forland
Haavard Andrè Forland
Caroline Dame
Ingrid Matthiessen
Tor Gunnar Saakvitne
Ivar Rørlien Bjørsvik
Hege Laskemoen
Lars Haldar
Kristoffer Ravndal Litshein
Mari Kyte
Thomas Storegjerde
Tonje Søvik Haugstad
Sondre Sørtveit

Søndag 4. mai kl. 1300

Alexander Pedersen Bernes
Cecilie Hammersland
Christian Storebø Hammersland
Dag Erik Helle
Joachim Berge Jacobsen
Sabrina Johannessen
Christel Linn Meidell Klette
Tommy van der Linden
Kathinka Gunnestad Martinsen
Erik Merkesdal
Silje Linn Moss
Julie Næss
Stian-Andrè Rasmussen
Iselin Schrøder
Anders Vestrheim Skavhellen
Asgeir Haugland Sognefest

Nok et konfirmantår
er inne i sluttfasen. 
I mai skal 112 ung-
dommer fra Søreide
menighet konfirmeres. 

Helt fra slutten av august har kon-
firmantene vært synlige i menighe-
ten vår. De har deltatt på ulike akti-
viteter, vært på gudstjenester og
fulgt undervisning. Ansvarlig for
konfirmantopplegget  her hos oss
er kapellan Kolbjørn Gunnarson. 

Utfordring
- Hvordan har det gått dette året
med så mange konfirmanter?

- Det er selvsagt en stor utfordring
å holde styr på alle, bli kjent med alle
og få alle inkludert. Det er stort sett vi
prestene som har hånd om oppleg-
get og har undervisningen, men
konfirmantene møter også de andre
i staben og en mengde frivillige
medarbeidere underveis i oppleg-
get. Det at vi er så mange nå, og vil få
en økning i tallet fremover, gjør at vi
sårt trenger en kateket i menigheten.

- Hva består konfirmantoppleg-
get i?

- Vi har selvsagt undervisning. Men
konfirmantene har også deltatt på
ulike aktiviteter. Dette året har de
kunnet  velge mellom: Ytrebygda

tensing, Søreide tensing (eller kor-
dans-drama som vi kalte det i ut-
gangspunktet), Søreide Ungdoms-
klubb, Idrett og Speider. I tillegg har

Konfirmanter på Søreide, 

Konfirmasjon på

SIGNING: Fra konfirmasjonen i Søreide i 2002. I begynnelsen av mai skal også årets kull «stå for prest
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noen hatt et opplegg som har
største vekten på tradisjonell
undervisning.  I løpet av året
har konfirmantene også vært

med på ulike større arrange-
ment –fotballcup, vinterfes-
tival, tensinggalla for å nevne
noen. Her møter de ungdom
på sin egen alder samlet til ar-
rangement i kristen regi.

Tilhørighet
- Hva er det dere først og
fremst vil oppnå?

- Målet at konfirmantene
skal føle tilhørighet til kirken
og Søreide menighet. De
skal kunne være seg selv og
komme med sine tanker,
sine ønsker om hva vi skal
gjøre i kirken og sine måter å
utrykke tro og tvil på. Gjen-
nom gode opplevelser og ak-
tiv deltakelse håper vi at de
skal se på menigheten med
positive øyne, og se at det
også er rom for dem her.

- Det blir også arrangert
samlinger for foreldre?

- Kontakten med foreldre-
ne er viktig. De vet bedre enn
oss hvordan konfirmantene
har det, og kan gi oss viktige
tilbakemeldinger på hvordan
opplegget fungerer. Til en del
av arrangementene er vi også
avhengig av voksenledere.
Da spør vi foreldrene. Vi øn-
sker at også foreldrene skal
føle tilhørighet til menighe-
ten. Tirsdag 11. mars var det

fest for foreldrene til konfir-
mantene i Søreide kirke. Det
syntes vi var veldig kjekt. Vi
hadde fått med oss en gruppe
som sang og underholdt litt.
Foreldrene hadde selv med
kaker og lignende til kaffe:
TAKK TIL ALLE!!

Kirken skal være et sted for
alle, og i menigheten skal alle
føle seg inkludert. Det er kjekt
å være mange, og føle at man
er en del av et større felles-
skap. Når Guds kjærlighet
gjelder alle mennesker, må
det også være rom for ulike
mennesker i menighetene. Vi
håper at konfirmantoppleg-
get kan være med på å sette
dette i fokus, og at konfir-
mantene og deres familier
skal føle at det er slik. ●

15                 april 2003

Linn Therese Hope Tufteland
Erik Skagen Vindenes
Mie Marie Sløk
Nina Ågotnes
Helen Nødtvedt
Christina Stalheim
Øystein Smith-Strøm
Glenn-Andrè Sjo Breivik
Dan Frode Hauge Karlsen
Siv Sjøseth Tordal
Mats Ellingsen Nygård
Max Haarvik Storhøi
Thea Maria Rugland Schøndorf 
Rebecca Gude
Renè Ulevik Larsen

Konfirmeres 4. mai i Fana kirke
Christina Laastad

Lørdag 10. mai kl. 1100

Ola Røysland Berge
Jonas Nessen Byrkjeland
Fredrik Dahl d.y.
Christin Dyngeland Midttun
Kine Herland
Karl Erik Drivenes Hevrøy
Carl Erik Dale Larsen
Henrik Andrè Larsen
Trine-Linn Martinussen
Kine Tveitnes Pedersen
Alexander Namtvedt
Camilla Hestnes Vikøren
Hans Kristian Eilertsen
Alexandra Hordnes
Cathrine Ulveseter
Robert Sandor Hannevig

Anne-Lise Johansen
Anikke Tvedt Dahle
Helene Feste
Bjørn Espetvedt
Kathrine Elise Tysnes
Petter Simonsen
Yngvild Sandal Lien
Alexandra Krag Kvamme
Lise Onarheim
Christina Haarvik Sanden
Kristian Knappen
Tarjei Innvær Mjeldstad
Odd-Erik Bødtker Johansen
Dwayne-Ingvald Fairchild
Andreas Johnsen 

Konfirmeres 4. mai i Fana kirke
Christina Laastad

våren 2003

Kjære Søreide-
konfirmanter
Det er flott at dere er en del av
menigheten! Vi håper at dere
trives som konfirmanter og at
dere vil fortsette å synes at det
er fint å være i Søreide menig-
het – deres menighet. ●

Hva skjer 
til neste år?
Neste års opplegg vil ikke være
vesentlig forskjellig fra årets.
Vi håper på å gi et bredt tilbud
i aktiviteter. Informasjon om
opplegget, og påmeldingspa-
pirer, vil komme i posten til
alle som står i kirkens med-
lemsregister. Det vil si at de
som ikke er døpt, men som li-
kevel ønsker å bli konfirmert i
kirken, må ta direkte kontakt
med kirkekontoret for å få på-
meldingspapirer.

Papirer vil komme ut i mid-
ten av mai. Påmeldingsfrist
20. juni. ●

Presentasjons-
gudstjeneste:
Søndag 7. september klokken
11.00. Konfirmantene møter
senest 10.30. Mer informasjon
om dette på informasjonsmø-
tet. ●

Informasjons-
møte 4. sept.
Torsdag 4. september klokken
17.00 i Søreide kirke. Vi ønsker
at minst en av foreldrene kom-
mer med konfirmanten. ●

Datoer 2004
Det blir sannsynligvis  4 kon-
firmasjonsgudstjenester (som
i år) fordelt på søndagene 2.
og 9. mai, og lørdag 8. mai. ●

Velkommen til 
konfirmasjon!! 

å Søreide

sten». FOTO: HANS JØRGEN MORVIK

ANSVARLIG: Kolbjørn Gunnarson
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Gudstjenester
Søndag 6. april , 5. søndag i faste

11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmanter 
v/kapellan Kolbjørn Gunnarson.
Søndagsskole. Dåp. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 13. april , Palmesøndag
11.00 Høymesse v/kapellan Kolbjørn Gunnar-

son. Dåp. Nattverd. Offer til: Kirkens 
Nødhjelp. Kirkekaffe.

Torsdag 17. april, Skjærtorsdag
18.00 Høymesse v/kapellan Kolbjørn Gunnar-

son. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet

Fredag 18. april , Langfredag
11.00 Langfredagsgudstjeneste v/sokneprest 

Hans Jørgen Morvik. Offer til Kirkens SOS

Søndag 20. april, 1. Påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Hans 

Jørgen Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til 
Menighetsarbeidet.

Mandag 21. april, 2. Påskedag
Vi viser til gudstjenester i Skjold og
Slettebakken.

Søndag 27. april, 1. søndag etter påske
11.00 Familiegudstjeneste v/sokneprest Hans 

Jørgen Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til 
KRIK-Hordaland. Kirkekaffe og Menig-
hetens Årsmøte etter gudstjenesten.

Lørdag 3. mai 
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/kapellan 

Kolbjørn Gunnarson. Dåp. Offer til 
Menighetsarbeidet.

Søndag 4. mai, 2. søndag etter påske
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ kapellan 

Kolbjørn Gunnarson. Dåp. Offer til 
Menighetsarbeidet.

Søndag 4. mai, 2. søndag etter påske
13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ kapellan 

Kolbjørn Gunnarson. Dåp. Offer til 
Menighetsarbeidet.

Lørdag 10. mai 
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/sokne-

prest Hans Jørgen Morvik. Dåp. Offer til 
Menighetsarbeidet.

Søndag 11. mai , 3. søndag etter påske
11.00 Høymesse v/ sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Søndagsskole. Nattverd. Offer til 
Misjonsalliansen. Kirkekaffe.

Lørdag 17. mai 
11.00 17. mai-gudstjeneste v kapellan Kolbjørn

Gunnarson. Offer: Amnesty International.

Søndag 18. mai 4. søndag etter påske.
1100 Høymesse v/ sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Søndagsskole. Dåp. Nattverd. 
Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 25. mai, 5. søndag etter påske
11.00 NB! Økumenisk fellesgudstj. på kultur-

huset ved Skranevatnet skole i forbindelse 
med sykkeldag for Ytrebygda bydel.

Torsdag 29. mai Kristi Himmelfartsdag.
11.00 Høymesse ved vikarprest. Dåp. Nattverd.

Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 1. juni, 6. søndag etter påske
11.00 Høymesse v/sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Søndagsskole. Nattverd. Offer til 
menighetens misjonsprosjekt. Kirkekaffe.

Søndag 8. juni , 1. pinsedag
11.00 Høytidsgudstjeneste v/vikarprest. Dåp. 

Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Mandag 9. juni, 2. Pinsedag
Vi viser til fellesgudstjeneste for prostiet
i Fana kirke.

Søndag 15. juni, 1. søndag etter pinse
11.00 Høymesse v/sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Vikarprest:
Kapellan Kolbjørn Gunnarson har farspermisjon
i fire uker fra 25. mai. Etter det vi vet får vi inn en
vikarprest, men vi vet ennå ikke hvem det blir.

Faste aktiviteter
Åpen kirke 

Annenhver mandag kl. 11.00-13.00 
Kontakt: Ruth Sørfonden 55 99 12 89

Speider - ulvunger 
Mandager kl. 18.00. Kontakt: Thorkild Tylleskär
55 52 31 60. thorkild.tylleskar@cih.uib.no

Eldretrim 
Hver tirsdag fra kl 11.00-13.00. 
Kontakt: Ellen Skarsten 55 13 14 72

Familiekoret - øvelser
Annenhver tirsdag kl. 17.30-19.00. Kontakt: Bir-
gitte og Petter Hope 55 22 86 77 Liv og Atle Sylvar-
nes 55 98 12 90

Småbarnstreff 
Hver onsdag kl. 11.30-13.30. Kontakt: Kristbjørg
Berge 55 12 14 34

Søreide Ten Sing (konfirmanter m. fl.)
Hver ons. kl. 18.00-20.00. Kontakt: Kirkekontoret

Sola Fide 
Hver torsdag fra kl. 20.00 Kontakt: Eva M. Stewart
E-post: solafide@c2i.net

Ungdomsklubben 
Fredager fra 19.30. Kontakt: Sven Edvin Håvåg,
920 64 173

Andre arrangementer
Diakoniutvalget/diakonatet

Åpne møter hver andre tirsdag i måneden 
i peisestuen 19.00-21.00

Lokalhistorisk forum 
En onsdag i måneden. kl. 20.00 i menighetssalen
23. april: Rhododendron høgt til fjells. 

Gunnar Gilberg

09.02. Linus Abrahamsen
16.02. Ingvild Devik Birkeland
02.03 Thomas Aarstein Viseth
09.03 Patricia Husdal
09.03 Thea Mo Hansen
16.03 Ruth Amalie Thormodsen
16.03 Thomas Gustavsen Helle
22.03 Christina Ketzia Tonning
22.03 Tarjei Innvær Mjelstad
22.03 Cathrine Ulveseter
22.03 Dwayne-Ingvald Fairchild
23.03 Benjamin Torsvik Nielsen
23.03 Nicklas Holm Andersen
23.03 Frida Hjorth 

DØPTE I ANDRE KIRKER:

01.02 Emma Sofie Aastvedt, 
Birkeland kirke

09.02 Julia Louise Trebouchè
Brown, Sælen kirke

09.02 Jøran Svenningsen 
Nordtvedt, Fana kirke

09.02 Mikael Jakob Vigdal
Eikefjord kyrkje

16.02 Simen Sigvathsen Schrøder, 
Fana kirke

23.02 Sondre Hauge Foss, 
Arna kyrkje

23.02 Marius Hauge Foss, 
Arna kyrkje

23.02 Andreas Steinestø, 
Ytre Arna kyrkje

23.03 Nora Areklet Angeltvedt,
Frøyset kyrkje

01.03 Emil Gaustad Sagstad, 
Meland kyrkje

16.03 Nicklas Holmung Pettersen, 
Storetveit kirke

23.03 Andreas Fredriksen, 
Skjold kirke

15.03 Per Erik Bjørk og Ranveig 
Merete Nygaard, Fana kirke

BEGRAVELSER/BISETTELSER: 
03.02 Rosalie Sofie Larsson
21.02 Adelheid Juul
20.02 Heidemarie Bessesen
28.02 Anny Louise Storegjerde

Returadresse:
Søreide Menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend
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