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refleksrefleks

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Konfirmantene i Søreide var på helgetur til Geilo i januar. - Det
var kjempestemning. Presten kappkjørte med ungdommene ned
bakken, forteller pappa Ove Solem, som var med. Side 2-3

Kirkelig byleksikon
Endelig kan historieinteres-
serte Audun Hellemann ta
med boken «Kirken mellom
de syv fjell» på sengekan-
ten. Side 6-7

Fra fest til faste
Snart kommer blåmandag,
feitetirsdag, askeonsdag og
førti dagers faste. Vi fetet
oss opp på fastelavensbol-
ler med Magnar Børnes,
som faster. Side 10-12

Dirigenten
Marte Bastøe (20) er diri-
gent for tensingen i Sørei-
de. Hun begynte i høst, og
har gjort en strålende jobb,
mener koret. Side 14

Kappkjørte 
med presten

Familievennlige fredager 
Siste fredag i måneden innbyr Søreide
til arrangementet «Takk Gud det er
fredag», med middag, avkobling og
barnepass. Side 4 FO
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Menighetsrådsleder 
Liv Sylvarnes (36)

?Arbeidskirke 
eller katedral

-Har alltid synes det har vært
flott med katedraler, men etter
at vi flyttet til Søreide har vi satt mer og mer pris
på arbeidskirke som brukskirke og samlingssted.

?Orgelbrus 
eller tensing?

-Tensing gir jo mange gode og artige minner da!
Skulle jeg velge, kom det an på hvem jeg skulle gå
sammen med. Orgelkonsert er en nydelig kvelds-
stund (les: rett før leggetid), men med tre barn på
fanget gir det kanskje ikke rette stemningen!

?Lang eller
kort preken?

-Kort. 

?Barnetro eller
omvendt i voksen alder?

-Barnetroen er den viktigste for meg. Den gjør
ikke troen så komplisert og full av spørsmål. Bar-
netroen gir rom for alle mennesker. 

?Kirkekaffe eller 
fort ut på tur? 

-Når vi er i kirken er det laaang kirkekaffe med
deilige kaker, boller og kaffe og kanskje en tur
etterpå. Når vi ikke er i kirken er det kanskje en
tur. Som sykepleier blir det jo også litt jobb i hel-
gene. Vi synes også det er koselig med tid til fa-
milien for øvrig i helgene. 

?Beste 
bok?

-«Halvbroren» av Lars Saaby Christensen.

?Beste 
CD-plate?

-SADE med «Lovers rock».

?Vakreste 
salme?

-Ingen spesielle favoritter. Liker kanskje best
noen av de nyeste. Nr. 27 eller 29 tror jeg i den
blå boka.

Refleks 1/04

Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samar-

beid med BKF og de an-
dre menighetene i Fana,

og sendes til alle hjem i menigheten.
Vi tar med glede i mot artikler av uli-
ke slag og gjerne også tips til repor-
tasjer. 

Lokalredaksjon: 
Staben i menigheten 

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskonto-
ret eller på e-post: 
soreide.menighet@bkf.no 
Bilder skannes inn med høy oppløs-
ning.Digitalkamerabrukere bør velge
høyest mulige oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red. råd: Hans J. Morvik, Bjørn Moe,
Therese Mokkelbost, Frode Høyte, 
Dag Vaula, Sigmund Austrheim, 
Sverre Trætteberg. 

Telefon: 55 27 04 07
Mobil: 412 16 644 
Epost: amyland@online.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
Epost: janhm@start.no
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

www.bkf.no

AV HANS JØRGEN MORVIK (TEKST OG FOTO)

Vi fikk tre fine dager i bakkene.
Sol de to første, litt snø og vind
på den siste. Kaldt var det hele
tiden, men de fleste klarte å kle
seg etter forholdene. Program-
met var lagt opp slik at vi hadde
undervisning og andre inne-
aktiviteter konsentrert til mor-
gen og kveld. 

Dermed ble det mange timer
i bakkene hver dag. Her var de
fleste nivåer av ski- og brettfer-
digheter representert. Fra tota-
le nybegynnere til temmelig
flinke. Ingen superstjerner,

men mange opplevde ny mes-
tringsglede og stor fremgang
på kort tid.

Hjernerystelse
Dessverre måtte en konfirmant
reise hjem allerede første da-
gen, etter å ha pådratt seg en
kraftig hjernerystelse. Han
brukte hjelm – heldigvis! 

Ellers ingen skader bortsett
fra ømme bein og en smule

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valgDitt valg

Aktuelt

Vinterleir f
41 konfirmanter har valgt vinter-KRIK som
aktivitet i konfirmasjonstiden. I tillegg til
vanlig undervisning og gudstjenester er de da
med på en vinterleir. Dette opplegget er nytt
av året, og vinterleiren ble arrangert på
Haugen hotell på Geilo tre dager i januar.

PÅ TOGET: Oppspilte ungdommer på vei fra leir.

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt
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Først og fremst vil jeg på vegne
av foreldrene takke for initiativet
til ski-weekenden. 

AV OVE JOHAN SOLEM , HJELPELEDER

Jeg ble selv konfirmert for snart 30 år si-
den, og har glemt detaljer og enkeltheter
fra min egen konfirmasjonsforberedelse.
Det som henger igjen er imidlertid den
betydelige respekt vi hadde for presten og
den «institusjon» vi opplevde konfir-
mantopplæringen var. Jeg husker også at
det var lite som fenget oss. Mye av det vi
måtte delta på bar preg av å være tvangs-
messig.

Til tross for den naturlige respekt vi
hadde for autoritetene, husker jeg det var
vanskelig for presten å holde ro og få oss
til å følge med i undervisningen. Under-
visningsformen var tradisjonell og for lite
tilpasset til det vi ungdommene var opp-
tatt av. Vi opplevde trolig også lite felles-
skap med kirkens ledere. I moderne

språkdrakt heter det vel
at de «solgte budskapet
sitt dårlig». 

Så sa jeg meg da villig
til å delta som foreldre-
representant på turen til
Geilo. For det første syn-
tes jeg ideen var god.
Dernest ble jeg altså im-
ponert over et meget
godt opplegg, og etter

hvert lot jeg meg imponere av innsatsen
til dagens kirkelige ledere.

Ikke et vondt ord om salmer og sanger
som normalt synges i kirken. Det slår
imidlertid godt an blant konfirmantene
når det under gudstjenesten også kan
synges sanger av U2. Likeså får man ung-
dommenes oppmerksomhet når man
som en del av undervisningen ser filmen
Matrix, og senere analyserer innholdet
utfra et bibelsk synspunkt. Slikt skaper
gjenkjennelse og deltagelse.

At sognepresten også er god til å stå på
ski, og selv arrangerer skiskole for de av

Imponert pappa på ungdomstur

for konfirmanter

trøtthet etter tre dager med mye uvant akti-
vitet. Lørdag kveld forberedte konfirman-

tene sin egen gudstjeneste, som de selv
var hovedaktører i søndag morgen.

Ove Johan Solem

SNØ OG SKI: Konfirmantene koste seg i bakken.

KVELD: Konfirmantundervisninga
foregikk om morgenen og om kvel-
den. 

Oppholdet på hotellet
gikk over all forventning.
Der var god mat og fine fa-
siliteter. Konfirmantene
oppførte seg eksemplarisk
som de fine ungdommene
de er. Noen savnet rett nok
TV’en, men de kompen-
serte med egen under-
holdning og mye snop på
togturen hjem. Og alle var
enige om at det hadde vært
en fin tur ... ●

konfirmantene som
trenger litt veiledning, vi-
ser at voksen og ungdom
kan være opptatt av de
sammen tingene. At pres-
ten senere tar utfordring-
en fra guttene om å «kap-
pe» ned bakken, er også
en sikker vinner. 

Dagens ungdommer har
som nevnt ikke den natur-
lige respekt (og frykt) for
autoriteter som vi hadde.
Jeg hadde derfor tenkt
tanken at det kunne bli en
slitsom helg som leder for
noen og førti konfirman-
ter. Det ble det ikke! Kon-
firmantene var supre å
være sammen med. Ung-
dommene ble tatt på alvor
og gjengjeldte det med re-
spekt. 

Flotte ungdommer på et
flott arrangement! ●
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Fredag 30. januar var Søreide
kirke åpen for alle som ville
starte helgen på en
avslappende måte: Vi fikk
lasagne, fredagskaffe med
kake, og kanskje best av alt: et
foredrag om Ringenes Herre,
mens en flokk ungdommer
stilte opp som barnevakter.

AV MORTEN BJØRNDAL (TEKST OG FOTO)

Vel åtti mennesker med smått og stort
fant veien til kirken denne fredagen et-
ter en nokså beskjeden markedsføring.

- Det forteller at potensialet er stort, og
vi har plass til mange flere, sier Åse Ny-
lenna Akslen, initiativtaker bak den nye
satsingen. - Vi tror foreldre og andre
voksne en gang iblant har behov for å
komme til duk og dekket middagsbord,
og etterpå kunne innta kaffe og kåseri
mens ungene tas hånd om. Samtidig
ufarliggjør dette kirken. Vi ønsker jo å
være en møteplass for alle i soknet.

Lasagne uten komfyr
Det nye konseptet har som mål å nå ut til
voksne som vanligvis ikke pleier å gå i
kirken, samtidig som det kan være med
å bygge en kjerne blant de som har en
sterkere tilhørighet. Tove Frøyland har
aldri vært i Søreide kirke før, men syntes
dette var et sosialt og interessant tilbud:

- Dette var jo rett og slett veldig kjekt.
Jeg kommer neste gang også, sier hun.

Ettersom kirken ikke har komfyr, ble
det litt styr med lasagnen, men den ut-
fordringen tok en del mannfolk i me-
nigheten på strak arm. Mange mennes-

ker var i sving for å ta hånd om serve-
ring og ungepass, og etter den positive
responsen å dømme har mange grunn
til å være fornøyd med innsatsen.

Aase forteller at butikker i nærområ-
det og andre sponsorer har bidratt at-
skillig til å få ned kostnadene. 

– Vi har rett og slett møtt fantastisk
stor velvillighet fra det lokale næringsli-
vet. Det er bare å si takk og amen til det.

Tolkien og kristendom
Tema for dagen var «Ringenes Herre i et
kristent perspektiv». Ståle Kristiansen
serverte bilder og overbevisende argu-
mentasjon for at Tolkien har brukt Bi-
belen som en svært viktig inspirasjons-
kilde i de populære bøkene sine. Mens
han fortalte, var et 20-talls unger fordelt
på tre forskjellige aktiviteter rundt i kir-
ken og ungdomshuset. Mon tro om
ikke en del mammaer og pappaer ko-
plet helt av en stakket stund, og kanskje
allerede gleder seg til neste gang. ●

Neste sjanse er fredag 27. februar kl.17-19.
Frfatteren Bente Bratlund Meland skal da
snakke om å «gripe øyeblikket».

4-års boken!
Alle som fyller 4 år i første halv-
år av 2004 er invitert til å kom-
me i Søreide kirke og få boken
22. februar. Tirsdagen i uken før
har vi 4-års-klubb i kirken der vi
forbereder utdelingen. Vi har
sendt ut innbydelse til alle 4-
åringene i menigheten som vi
vet om. Skulle du ikke ha fått en
slik innbydelse, kan dere ringe
til kirkekontoret og melde dere
på likevel. Eller stille i kirken
klokken 10.30 søndag 22. febru-
ar, så skal vi nok ordne det! ●

Fra menighetsrådet
■ På menighetsrådets desember-
møte ble Liv Sylvarnes valgt som
ny leder i menighetsrådet. Håvard
Bentsen ble valgt som nestleder.
Vi ønsker dem lykke til i viktige
oppgaver!
■ Svein E. Håvåg flyttet ut av me-
nigheten i 2003 og trer ut av me-
nighetsrådet. Vi takker for innsat-
sen i menighetsråd og ungdoms-
klubb, og ønsker lykke til videre!
■ Thor Kvinge har også flyttet ut
av menigheten i løpet av 2003.
Etter hans eget ønske har menig-
hetsrådet søkt bispedømmet om
tillatelse til at han får fortsette i
rådet, og har fått dette innvilget.
■ Sven Tjessem har vært syke-
meldt fra sitt verv i menighetsrå-
det mesteparten av 2003. Etter
søknad er han blitt innvilget fri-
tak fra sitt verv for resten av peri-
oden. Vi takker for innsatsen
gjennom mange år! ●

Fasteaksjonen
Årets fasteaksjon går av stabelen
23. mars. Da vil konfirmantene,
assistert enkelte foresatte, gå fra
dør til dør med bøsser for å samle
inn penger. Pengene går til Kir-
kens Nødhjelps vannprosjekter.
Målet er å skaffe rent drikkevann
til mange mennesker i den fattige
del av verden. ●

Ny satsing siste fredag i hver måned:

-Takk Gud det er fredag 

MAT: Heime Contreras koste seg på fredagstreffet
med Pia, Sofie og Sara.

FIN FREDAG: Kjersti Bjørndal, Trond Aarø, Tove Frøyland og Anders Bjørndal.
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Ideen om å samle Bergens
900 år lange kirkehistorie i 
et bokbind, fikk stiftskapellan
Audun Hellemann fra oven.
Etter nesten tre års ned-
dykking, kan han nå kose seg
på sengekanten med historier
om Olav Kyrre, sølibatet,
bybranner og pietisme. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- Jeg har nesten lest boken selv nå. Det
er jo spesielt å holde boken i hendene
fremfor å lese et PC-manus. Jeg er
stolt, jeg må innrømme det. Det har
vært en kjempejobb, men boken går
heldigvis ikke ut på dato med det før-
ste, sier Hellemann og smiler lunt. 

Ingen forlag torde satse på det am-
bisiøse bokprosjektet til Hellemann,
derfor bestemte han seg for å gjøre
det på egen hånd. «Kirken mellom de
syv fjell» er gitt ut på eget forlag, og
presten har egenhendig båret en
bunke bøker rundt til bokhandlerne i
byen. 

- Kirken har levd med i byens dra-
matiske liv og har hatt stor betydning
i samfunnet, fra forkynnelse og sjele-
sorg, til å stå i bresjen for skole, kunst
og kultur. Det har lenge vært i min
tanke at vi burde kjenne kirkens his-
torie i byen, sier Hellemann og tilføy-
er: - Likevel, da jeg hadde studieper-
misjon for et par år siden, visste jeg
ikke helt hva jeg skulle studere, før
tanken kom fra oven, sier han og pe-
ker mot Gud. 

Overveldet av kirkens makt 
I løpet av 350 sider, tar boken for seg
kirkelivet fra byens grunnleggelse til
utgangen av forrige århundre. Hele
tiden er fremstillingen parallellført
med begivenheter i bysamfunnets
utvikling, for å vise den gjerning kir-
ken gjør. Her kan det leses om kris-
tenlivet i middelalderen; prestetjen-
sten, sølibatet, frillelivet. Om domi-
nikanerne og fransiskanerne som
kommer til byen og blir populære.

Om bybranner, den katolske kirkes
siste tid, de første lutherske bisko-
pene, trolldomsprosesser, frikirkebe-
vegelser og mye mer. 

- Hver epoke har fascinert meg. Det
har virkelig gått en strøm av troens liv
gjennom byen. I tiden fra Olav Kyrre
og utover på 1100-tallet var det virke-
lig en grotid for kristentro. Etter hvert
som kirken fikk mer makt, ble det ån-
delig stagnasjon, som igjen inspirer-
te til vekkelse på 1200-tallet, da fran-
siskanerne og dominikanere kom.
De gikk ut på gata og ble veldig popu-
lære.

- Det som overveldet meg negativt
under arbeidet, var å oppdage at kir-
ken hadde såpass stor økonomisk
makt i middelalderen. Det var nok
godt ment fra de som ga kirken og
klostrene jordegods, men det gjorde
kirken til en maktutøver, sier Helle-
mann og forteller om den siste katol-
ske biskop Olav Torkelsen, som
«skraabede meere Jorde-Gods sam-
men, end 10 andre Bispe før ham».

- Så snart en bonde hadde begått en
«ringeste Forseelse», straffede han
ham ikke paa Penge, men paa Jorde-
Gods», leser Hellemann fra boken,
som er tilegnet - kirken i Bergen! ●

Endelig til sengs med
«Kirken i Bergen»

KIRKELIG 
BYLEKSIKON:
Tidligere sogne-
prest i Søreide,
nå stiftskapellan
i Bergen, Audun
Hellemann, er 
aktuell med 
boken «Kirken
mellom de syv
fjell».

På 1300-tallet satt de selveiende bøndene
i Fana bare på 6 prosent av den samlede
jordverdien, mens de kirkelige institusjo-
nene rådde over nesten 90 prosent. I høy-
middelalderen var biskopen antagelig Ber-
gens største godseier, med blant annet
landskyldvarer fra 700 gårder. Munkeliv
kloster, landets rikeste, eide på det meste
330 gårder fra Lista til Fjordane.

FRA BOKEN «KIRKEN MELLOM DE SYV FJELL»

ANMODNING: Dette ble kirkesøkende i 
Sandvikskirken møtt med på 1800-tallet. 

MEKTIGE MUNKER: Klostrene var mektige gods-
eiere i middelalderen. Her «Benediktinermunker i
arbeid», av Eva Gjerde. 

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt
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Fru Inger fra Øvsttun ligner ikke så rent
lite på en Ibsen-kvinne med vilje og en-
gasjement. Hun har vært trofast kirke-
gjenger i Birkeland kirke, men de siste
årene har hun engasjert seg mest i den
internasjonale studentmenigheten på
Fantoft - hvor hun er absolutt eldst - og i
Betlehem, hvor KIA (Kristent Interkultu-
relt Arbeid) har møter månedlig. 

Forlover og fadder
Engasjementet for våre utenlandske
landsmenn begynte for tyve år siden. 

- Ikke så lenge etter opplevelsen med
Bibelen, fikk jeg spørsmål om en viet-
namesisk jente kunne flytte inn til meg
for å få språktrening. En stund etter in-

viterte jeg en chilensk mann, og en etter
en kom de. Jeg var midt i 60-årene og
plutselig var huset mitt bokollektiv. Det
var jammen litt rart! sier Inger.

Gjennom årene er nære bånd knyttet.
Da Cook fra Vietnam giftet seg, var Ing-
er forlover, og siden har hun stått som
fadder. I dag er det et dusin serbere, ko-
sovoalbanere, vietnamesere, chilenere,
indere, tamiler, somaliere, kurdere og
irakere som kaller henne bestemor; i til-
legg har hun nitten egne, så dama rek-
ker ikke sitte mye stille. 

Samtale over strikketøy
- Jeg har fått så mye tilbake, mer enn jeg
har gitt. Det er perlende opplevelser

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

Flere ganger falt Bibelen
opp på stedet som sier 
«Ta dere av de fremmede 
i landet». Inger Bye
visste absolutt ikke hva
hun skulle gjøre med
kallet, før villaen hennes
en dag var bokollektiv 
for innvandrere.

Ingers verden er ver

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

- Vi sender ut misjonærer, men
det er like viktig å vise kjærlighet
mot de som kommer hit. De som
reiser tilbake til hjemlandene sine
vil kanskje si: «I Norge traff vi
kristne mennesker, og de var gode
mot oss», resonnerer Inger Johan-
ne Bye (82).

Villaen på Øvsttun, der hun åp-
net dørene for innvandrere er
solgt. Nå har hun en liten leilighet
på Adventistenes aldershjem på
Nordåshøgda. Hjerterom, om-
tanke og engasjement har hun
nok av fremdeles, men ikke hus-
rom for hybelboere. 

Men bilder av vennene fra hele
vide verden har fått plass side om
side med familiebildene.

- Min mann var nettopp død,
jeg følte jeg ikke engang kunne
smile. I denne tiden falt Bibelen
gjentatte ganger helt vilkårlig
opp i 5. Mosebok når jeg bladde:
«Ta dere av de fremmede i landet,
for Gud er glad i dem». Den tredje
gangen det skjedde, mistet jeg
pusten, det var som om Bibelver-
set var skrevet i luften. Jeg hadde
ikke noe kontakt med innvandre-
re og måtte bare si stille: Gud, gi
meg kjærlighet og vis meg hvor
jeg skal begynne, forteller Inger.
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mellom mennesker av ro, fred, kontakt,
sier Inger. 

Det som startet som et kall, utviklet
seg til et generelt samfunnsengasje-
ment om integrering. Etter et TV-pro-
gram om innvandrerbarns dårlige
norskkunnskaper, tok Inger kontakt
med en skole i nærmiljøet for å hjelpe
til med lekser. Fremdeles besøker hun
asylmottaket i Åsane.

- Mange møter foregår først uten ord.
Da forsøker jeg å smile. Engang så jeg at
kvinnen på asylmottaket hadde strik-
ketøy. Da tok jeg opp mitt, og jeg skal si
det ble liv i dama. En annen gang kjøp-
te jeg med fotball til guttungene, sier
Inger og legger til: - Det er bruk for

mange bestefor-
eldre. Det er flott
hvis noen kunne
støtte en familie,
en nabo eller en
person. 

- De eldre er vel
de som generelt
er mest skeptis-
ke til fremmed-
kulturen?

- En venninne sier: «Jeg kan ikke gjøre
så meget som deg», men nå har jeg i alle
fall begynt å smile til busssjåføren som
er innvandrer, forteller Inger og ler. 

- Tenk, min generasjon kom ut av kri-
gen, mange uten engelskkunnskaper,

utdanning og anledning til å reise ver-
den rundt. Oslo-biskopen kalte min ge-
nerasjon for «Bestemor-rasister». Han
burde heller sagt: «Hør mine menighe-
ter, lag sammenkomster for de eldre og
våre nye utenlandske venner», sier Ing-
er, som snakker seg varm: - Jeg er skuf-
fet over at kirken ikke har gjort mer for å
innlemme innvandrerne i menighetsli-
vet. Frimenighetene ser ut til å få det til,
der blir utlendingene straks hjulpet
med språket. Det er startet opp en in-
ternasjonal menighet i St. Markus, men
jeg mener lokalkirkene kunne gjort
mer for å være et møtested mellom
nordmenn og innvandrere. Tenk på
neste generasjon! sier hun. ●

Jeg var fremmed,
og dere tok i 

mot meg
MATT 25, 35

Brobyggeren KIA
KIA (Kristent interkulturelt arbeid) ble

etablert i 1974 og har kontorer i åtte
byer. Formålet er å være en åndelig og

sosial brobygger ved å drive et aktivt in-
tegreringsarbeid. Organisasjonen vil for-
midle Bibelkunnskap, fremme personlig

kontakt og skape medinnlevelse for å
bekjempe rasisme, angst for det ukjente

og likegyldighet. Se www.kia-inter.no
eller kontakt på 51 90 54 26. ●

Bibelens ord
5 Mos 10, 19: «Derfor skal også dere el-

ske innflytterne, for dere var selv inn-
flyttere i Egypt». - I hele 5. Mosebok er

«fremmede», «farløse» og «enker» et
gjennomgående tema. Gud formaner at

innflytterne og dagarbeiderne skal få
den samme omsorgen som farløse og

enker, sier professor i Det gamle testa-
mentet, Kåre Berge ved Norsk 

Lærerakademi. ●

IVRIG INTEGRERER: Inger Johanne
Bye (82), her med søsknene i den 
somalske familien Ali på Nordås: 
Jasmin (18), Asha (2), Hussein (12) 
og Kadra (16). BEGGE FOTO: TROND J. HANSEN

erken svart eller hvit
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Storetveit menighet
eksperimenterer med
gudstjenesten for å få flere
til å komme. Blant annet
har de hatt friminutt midt
i gudstjenesten. Turid
Fjose, som var ny i kirken 
i fjor, lover å hilse på nye
som dukker opp. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- Noe statskirkefolk ikke kan, det er å
ønske nye velkommen, mener Turid
Fjose, som kom og gikk, første gang hun
og familien var på gudstjeneste i Store-
tveit for et halvt år siden. Nå lover hun å
gjøre sitt for at nye føler seg sett i kirken. 

- Det er viktig med en mer levende
gudstjeneste, med gjallende salmesang
og gjerne prester som messer. Men ho-
vedjobben for menigheten er at folk fø-
ler seg velkomne. 

«Fuglekvitter»
-Etter at ungene mine lagde litt ståhei
under gudstjenesten en gang nå nylig,
kom en gammel kar bort til meg og sa:
«Det må være litt fuglekvitter, fuglek-
vitter.» Det var godt å oppleve et litt
skrått blikk fra en av de eldre kirke-
gjengerne, sier Turid Fjose, som har
døtrene Hilvi (7) og Eila (4) og sønnen
Jørund (1).

Familien kom flyttende fra Finnmark,
etter å ha bodd i Bergen tidligere, og
hadde bestemt seg på forhånd for å gå i
den kirken de hører til, ikke reise dit
hvor det er flest barn, kjentfolk eller
best salmesang. 

Sytti i barnekoret
- Jeg skulle kjempegjerne ønske at flere

unge og barnefamilier kom til gudstje-
neste, som jo er menighetens hjerte.
Det er nærmere 70 barn med i barneko-
ret. Foreldre, som sender barn i et kirke-
kor, kan umulig være negative til kir-
ken, så potensiale for økning i kirke-
gjengere må det jo være! sier Turid.

Organisten fikk fri
Det er kanskje det menighetsrådet har
sett – at det er potensiale for å satse på
en økt gudstjeneste-tilstrømning på
hele tredve prosent. 

- Det er et dristig mål, men når det på
en søndag er omlag 80 personer i kir-
ken, tilsvarer ikke tredve prosent mer
enn tretti personer. Menigheten eldes
med et år pr år, så vi er nødt til å ta sats
for å fange opp nye kirkegjengere, sier
daglig leder, Therese Mokkelbost.

De bakerste benkene i kirken er fjer-
net, og snart er teppe på plass, samt le-
kebord og stoler, for å vise at det er rom
for barn under gudstjenesten.

I høst var flere grupper involvert i å
planlegge og gjennomføre gudstjenes-
tene – alt fra å dele ut salmebøker til å
være med på salmevalget. Da ung-
domsklubben deltok på en gudstjenes-
te i høst, fikk blant annet organisten fri,

og en gitarist spilte istedet. Midt i guds-
tjenesten var det dessuten friminutt.

- De aller fleste gikk ut og trakk frisk
luft, og eksperimentet ble mottatt med
godt humør, forteller Therese Mokkel-
bost og tilføyer: 

- Vi kan ikke gjøre gudstjenestene for
spesielle for ofte, men vi tror at det vil

Turids ønskeliste:
• Inkluderende smil og nikk
• Forsangergruppe eller korgruppe
• Mer fart over orgelspillet
• Korte, utfordrende og spenstige 

prekener
• Liturgiske ekstraledd, som 

Hallelujavers og Bibelsk salme
• Prester som messer 
• Høyere støyterskel i kirken
• Kirkekaffe i våpenhuset eller på 

trappa
• Spontane sosiale påfunn etter 

kirketid
• Flere barnefamilier, studenter 

og ungdom

Storetveit kirke søker tredve prosent flere kirkegjengere:

Tittei, vi skal hilse p

BARN I KIRKEN: Arne (2) og Nora (3 ) Grønås tar seg en hvil etter søndagsskolen i Storetveit. 
Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

AktueltAktuelt
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øke tilstrømningen når vi involverer
folk direkte. Ryktet vil gå om en levende
kirke.

- Må få et godt rykte
Tobarnsfaren Tore Grønås var ny i kir-
ken for to-tre år siden. Han vet om an-
dre barnefamilier i området som gan-
ske tidlig ga opp å gå. 

- Det var veldig tungt i begynnelsen,
men det er blitt mye bedre. Særlig Nora
(3 1/2) har det kjekt på søndagsskolen
og at barna vil gå, er jo ganske viktig en
søndagsmorgen, sier Tore og smiler
lunt. Han synes det er mye bra arbeid i
menigheten, som barnekoret, men
mener at gudstjenesten nå må få et
godt rykte på seg. 

Turid Fjose ønsker seg en forsanger-
gruppe og litt mer gjallende salme-
sang.
- Gudstjenesten går litt for mye på det
jevne. Jeg er glad i salmer og liturgi, så
hallelujavers og bibelsk salme savner
jeg.

Nattverd
-Jeg ønsker også nattverd hver søndag.
Det er kjekt med dåp i gudstjenesten,
men hvis det blir så mange dåp at de
vanlige leddene i gudstjenesten faller
bort, synes jeg man burde vurdere å
holde egne dåpsgudstjenester, sier
hun og legger til enda en ide:

- Hva med kirkekaffe i våpenhuset el-
ler på trappa? Når man må forflytte seg
over i et annet bygg for en kaffekopp,
mister man 80 prosent på veien. Ter-
skelen for å ta en prat er mindre hvis
kirkekaffen er rett ved kirkedøren. ●

på deg

NYE I KIRKEN: Turid Fjose og
datteren Hilvi (7) var nye i
Storetveit kirke i fjor. Smil og
vennlige nikk, og mer levende
gudstjeneste, kan holde på
dem som stikker innom, og
kanskje få flere til å komme,
mener de. 

«Det må være 

litt fuglekvitter,

fuglekvitter.»
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Fastelavenssøndag er siste fest
før faste med boller og krem. Så
følger blåmandag, fetetirsdag
og askeonsdag, og fasten er i
gang! Vi tok en siste bollefest
med Magnar Børnes (37). For
ham er det å faste en naturlig
del av kristenlivet. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- Når jeg har fastet, har jeg opp-
levd gjennombrudd i bønn, at
Gud har svart, sier Magnar Bør-
nes. Han tørker mel og bolledeig
av hendene og blar opp i Bibelen
som ligger i vinduskarmen. 

- Jesus sier til disiplene at det fin-
nes onde ånder som bare kan dri-
ves ut med bønn og faste. Det viser
at det er en kraft i det å faste, mener
Magnar. Han sogner til Slettebak-
ken menighet, men er organist og
lovsangsleder i Kristkirken på
Minde. Som liten gikk han i Sund
kirke, Sotra. Som sikkert i mange
andre kristne hjem, var det giver-
bøsse på kjøkkenbordet og bolle-
baking og kremhvisping før faste.
Men i voksen alder er det ikke
lenger bollene med krem som er
tegn på at det er tid for faste, Mag-
nar kjenner et behov innenfra. 

- Jeg følger ikke kirkeåret, men
faster når det er behov; når det er
noe i livet det er viktig å be for, el-

ler hvis andre har det tøft. For meg er
faste knyttet til bønn, mer enn en dyd
for å behage Gud, sier Magnar. 

Glemmer å tenke mat
Det var av helsemessige grunner Mag-
nar fastet første gang for femten år si-
den. I en uke nøyde han seg med fly-
tende væske.

- Det første halve døgnet kjenner jeg
sult, men etter hvert plager ikke sulten
meg. Da får jeg mer tid til å tenke på an-
dre ting, mer konsentrasjon. Det hender
faktisk også at jeg lager middag til kona
og datteren min, sier Magnar og ler. Og
er det noe som står på i hennes liv, hen-
der det at han faster litt for henne også.

- Jeg har opplevd sterke stunder med
Bibelen, en ro i tilværelsen, at jeg er
nær Gud, og det gir motivasjon. Men
det er jo et offer ikke å spise, det er vel
derfor jeg ikke faster oftere enn jeg gjør,
sier Magnar og blar videre i Bibelen. 

- Når Jesus snakker om faste bruker
han formuleringen «når dere faster».
For meg betyr det at det er noe vi skal
gjøre, sier Magnar, som avbrytes av
ovnsklokken. 

Bollene er rykende varme og kremen
smelter og renner i kladaser på gulvet. -
Vær så god. Forsyn dere, sier han. - For
snart blir det vel ingen boller!

Ikke påbudt
Ja, fråtse vil vi i boller, og vi fortsetter
gjerne å fråtse gjennom fastetiden. Hva
er skjedd siden Jesu tid, da faste var en
viktig del av det jødiske fromhetsliv?

- At fasten er ute av folks bevissthet er
nok en frukt av reformasjonen, men
skyldes nok også at det å faste ikke er et
påbud, men et redskap for å fremme ån-
delig liv, sier prost i Fana, Per Barsnes. 
- Å faste er nyttig hvis det styrker konsen-
trasjonen om Gud, men har ingen verdi
hvis den kun har et slankende eller selv-
plagende perspektiv, mener prosten,
som vedkommer at han selv ikke faster.

Unntakstilstand 
- Akkurat som vi har et personlig gang-
lag, har vi et åndelig ganglag som er vårt
personlige, derfor skal vi ikke tvinges inn
i et mønster for tro. Dette er en sårbar fri-
het, og det er et tankekors at ikke flere
bruker faste som et verktøy for å styrke

Siste fest før faste:

-Snart blir det
ingen boller

«Men når du faster,

skal du salve hodet og

vaske ansiktet,

så ikke menneskene ser 

at du faster, men bare din

Far som er i det skjulte.

Og din Far, som ser i det

skjulte, skal lønne deg».

MATT 6, 17-18

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

SNART FASTE: Magnar Børnes (37) inviterte 
menighetsbladet med på en siste bollefest.
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Så sent som i 1639 for-
eskrev kong Christian IV
feiring av askeonsdag.

Han befalte at det skulle
prekes over Jesu lidelses-
historie på hver onsdags-
messe i fastetiden.  Over tre
hundre år holder Birke-
land, Storetveit og Bønes
kirker askeonsdagsmesse
onsdag 25. februar. Onsda-
ger i fastetiden blir det kor-
te, stillfarende gudstjenes-
ter med tekster og salmer
for fastetiden. Fana kirke
inviterer til allment skrifte-
mål rundt alterringen før-
ste søndag i faste.●

Faste-fakta
■ FASTEN begynner askeonsdag og varer
frem til påskeaften og skal være en et-
terlignelseshandling etter Jesu 40-da-
gers faste i ørkenen. Jødene vandret
dessuten i ørkenen 40 år før de nådde
frem til det forjettede land, som fløt av
melk og honing. Moses fastet 40 dager
på fjellet Sinai, og profeten Elija fastet
40 dager på vei til fjellet Horeb.

■ FASTELAVNSSØNDAG. Fastelavn kom-
mer av tysk «Fasten-Abend» og betyr
«kvelden før fasten». Dette var en dag
man skulle spise feit kost. Barnløse kvin-
ner ble rist for å fremme fruktbarhet.

■ BLÅMANDAG. Altrene i de katolske
kirkene ble dekket med blått klede den-
ne dagen. Blåmandag i betydningen
«dagen derpå» ble etter hvert vanlig et-
tersom festen fastelavnssøndag kunne
gå hardt for seg. Blåmandag var også en
dag for feit mat.

■ FEITETIRSDAG. Dagen markerte over-
gangen til fasten, og det var lov til å
fråtse i flesk, smør, fløte og rømme. Da-
gen kalles også hvitetirsdag fordi hvit
mat også var vanlig. Melkemat og mel-
mat sto på menyen, for å markere at den
magre kosten snart skulle overta.

■ ASKEONSDAG. Fasten var i gang, og
det eneste man fikk spise var grøt blan-
det med aske. Asken fra palmegrenene
fra påsken året før ble brukt til å rense
de syndige, som ble tegnet med et aske-
kors i pannen. Folk gikk også kledd i
botsklær og gned aske inn i håret. 

Vil du vite mer? Les Vera Molland: 
Helg og Høytid, Luther forlag.

FASTE:  Magnar Børnes og
datteren Sunniva, snart fire.Onsdags-

messser
den åndelige konsentrasjo-
nen, sier prosten og tilføyer: 
- Fasten er ment som en et-
terlignelseshandling etter
Jesu faste i ørkenen, og å bli
Jesus lik er jo det vi bestreber
oss på. Den åndelige dimen-
sjonen fasten skal fremme, er
ikke likegyldig, selv om man
velger å ikke faste.

Prosten foreslår at fasteti-
den kan være en tid for å lese
mer i Bibelen, eller til å gå på
gudstjeneste. 

- Kommer det mange til
kirken kan man jo oppleve å
bli oppbygget bare ved sterk
salmesang! sier Barsnes.

For dem som velger fjær-
lett kost i tiden fremover,
minner prosten om at faste-
reglene oppheves på sønda-
gene, ettersom søndagen er
Kristi oppstandelsesdag og
derfor alltid en festdag.●
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

AV BJØRN MOE, KAPELLAN I SKJOLD MENIGHET

Presten måtte beklemt innrømme at
fasten var det nok ikke så stor tradi-
sjon for lenger. De andre ansatte slut-
tet seg til prestens svar: I Norge er det
ingen som faster lenger. 

Med lett hoderisting  fortalte den
kristne bror om sin faste, om sin for-
beredelse til påske, om sin stille
kamp fra soloppgang til solnedgang,
en kamp som handlet om å spise
mindre, om å spise rett. 

Den hellige krigen
En av de klassiske kristne forfattere
på 1600-tallet, John Bunyan,  skriver i
boken  «Den hellige krigen»  om hvor-
dan diabolistene (de onde) forsøker å
erobre byen «Menneskesjel»: Byen er

befestet med  sterke murer og sinnri-
ke forsvarsverk. Før de går til angrep,
holder diabolistene krigsråd.  De blir
enige i å bruke list, og før de går fra
hverandre tar de tre avgjørelser:

1. Skal vi straks si hva vi vil? Nei!
2. Skal vi angripe alle på en gang, 

eller skal vi sende en utvalgt 
tropp? De blir enige om å sende en
liten utvalgt tropp.

3. Skal vi vise oss i våre egne klær, 
eller skal vi bruke forkledning? 
De blir enige om det siste; 
forkledning  er best.

Fanden og Vår Herre
Som ung  hørte jeg en Chris deBurghs
slagere; om toget som går fra Sevilla og
opp Guadalquivir-dalen. På nattogets
bakerste vogn satt Vår Herre og Fanden
og spilte poker og innsatsen var menn-
eskesjeler: Fanden vant noen sjeler, og i
neste omgang vant Vår Herre noen til-
bake. En røverhistorie, men det sjokke-
rende i historien var for meg dette ene:
Fanden jukser hele tiden. Han jukser i
kampen om min og din sjel. 

Kanskje nordafrikaneren har et po-
eng: Vi trenger noen små øvelser i fas-
tetiden der vi kan trene oss til å stå
imot fristelser. Mange som har prøvd
å leve litt i fasten kan også fortelle noe
annet:  Gud er på din side i kampen
om våre sjeler! ●

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Faste – kampen 
om vår sjel
En dag like før påske kom en kristen nord-afrikaner innom en norsk
kirke - for å spørre hvordan medlemmer av den norske kirke fastet.

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

Bjørn Moe
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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 
Janniche Jæger Amundsen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 27 09 88

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

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

Organist 
Jan Egil Vågsholm  . . . . . 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 

970 78 787

TERJES MAT A/S
5251 Søreidgrend

Tlf.  55 52 69 90

Post i butikken:

55 52 03 74

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

www.sandslisport.no
sykkelbutikk - sykkeverksted - squash - idrettshall - pizzarestaurant

ICA Express 
Sandsliveien 11 - Tlf.: 55 12 64 50

Åpen 06-24 (08-24)

Åpningstider: Man-fre: 8-20 lør-søn: 10-16
Telefon 55 98 21 80 - Faks 55 98 18 16

DØGNVAKT
HURTG SERVICE
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Det man forbinder
med Tensing er
først og fremst
sang, men Søreide
Tensing er så utrolig
mye mer enn bare
et kor: Dans, drama,
leker, band, lyd og
lys, gode venner og
latterfnis.

AV TENSING-STYRET

Søreide Tensing startet for tre
år siden, og siden har koret
bare vokst. Når er det ca. 40
med. De fleste begynner som
konfirmanter, og velger å for-
sette året etter.

På onsdager møter vi opp i
kirken klokken 18.00. Vi star-
ter som oftest med lek, for å få
et bedre miljø blant ungdom-
mene. Deretter stiller vi oss
opp på korkrakkene og be-
gynner på morsomme opp-
varmingsanger som «Jeg er en
hund med kommode bein»
og etterfulgt av «Olga, Olga».
Etter en time med sang, slut-
ter vi av kvelden med velsig-
nelse og lystenning.

Hver tredje gang snur vi helt
om på opplegget og folk får
velge blant seminarene Dans,
Drama, Band, Lyd og Lys. 

Åtte av sangerne i koret er
også med i styret, og syv styk-
ker er bare et år eldre en kon-
firmantene, så de kjenner seg
godt igjen når det blir små-
masing og fnising på kor-
krakkene. Styret planlegger
for eksempel turer som Ten-
sing weekend.

Swing og cha-cha-cha
- Vi har mye ansvar. Mange

AV HANS JØRGEN MORVIK (TEKST OG FOTO)

Kirken markerte sin 30-års-
dag like før jul i 2003. Dette
skjedde på gudstjenesten 3.
søndag i advent. Hovedat-
traksjonen i markeringen var
en opptreden av kirkens gam-

Øvelse gir 

En jubeldag med J
Rett før jul opptrådte kirkens gamle Ten-
Sing kor, JUBILATE, for å feire Søreide
kirkes 30-årsdag. 

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt
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www.fanatorget.no
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lapper og beskjeder som skal ut og
regnskap som skal føres. Vi har jo ofte
saker som vi må ta opp på møtene om
T- skjortene som vi håper koret vil kjø-
pe, sier styreleder Mie Mari Sløk (15).

- Det er fint å være med og være et for-
bilde for konfirmantene, sier Sabrina
Johannesen (15). Styret gjør alt for at
det skal bli et bra miljø rundt Tensing-
en. Og det er viktig at alle trives, for el-
lers går det utover både konfirmasjons-
undervisning og alt det andre.

Camilla Vikøren (15) er danseleder og
medlem av styret. Hun har både lært
ungdommene swing og cha-cha-cha,
og sammen lager hun og resten av dan-
segruppen egne danser.

- Jeg synes der er veldig bra å få mulig-
heten til å danse i Tensingen, smiler en
fornøyd danseleder.

Leker gir trygghet
Helene Feste (16) er dramaleder, og
dette er noe hun synes er kjempe artig. 

- Jeg synes det er kjekt at så mange har
valgt drama og viser sin interesse for
det. For meg betyr drama mye, det er så
utrolig mye mer enn å bare dramatise-
re, sier Helene Feste, som forteller at
dramagruppen gjør en del morsomme
øvelser og leker som gir trygghet. 

- Vi har delt opp i små grupper der
man får vise sine skjulte talenter og få
en følelse av hvordan det er å stå foran
et publikum, sier hun. 

Sov i kirken
I høst hadde vi noe som heter Tensing-
weekend. Vi sov i Kirken hele helgen, og
lagde middag, frokost, lunsj og annet
godt. Vi hadde seminarer lørdags for-
middag, og kor om kvelden. Vi lagde et
karaoke-diskotek og mange slo seg
skikkelig løs på dansegulvet.

I 23.00 tiden hadde vi skumringstund

der alle samlet seg i det mørke kirke-
rommet og tente lys. Vi tok opp temaer
som «Hvordan ble egentlig alt til?», og
det var både morsomt og interessant å
høre på ungdommenes forskjellige syn
og meninger. Vi tok også opp «Deg, i et
kristenfelleskap». Vi synes det var viktig
å ta opp dette. 

- Alle var så utrolig slitne etter helgen,
ler Dwayne Ingvald F. (15).

- Noen av oss fra styret var igjen i
klubbhuset og slappet av, og jeg kjente
allerede da at kroppen var så utrolig ut-
slitt etter tre dager med masse ansvar,
og så utrolig mange koselige stunder,
sier Sabrina Johannesen (15).

- Jeg tror det er mange av konfirman-
tene som vil forsette å være med i ung-
domsarbeidet til høsten etter å ha fått
et lite innblikk i hvor gøy Tensing er,
smiler Helen Feste (16). ●

Ten sing øver 
onsdager kl 18-20

r trygghet og venner
«Alle var så utrolig 
slitne etter helgen»

DWAYNE INGVALD F. (15)

le Ten-Sing-kor, JUBILATE. Koret var en
aktiv del av menighetsarbeidet i mange
år, både på 70-80 og 90-tallet. Primus mo-
tor og dirigent Per Eriksen hadde på kort
tid klart å samle ca. 40 sangere fra perio-
den tidlig på 80-tallet. Og etter en øving
kunne de glede både menigheten og en
del egne tenåringsbarn, med flott sang og
stor entusiasme. Og hvem vet? Kanskje
får vi høre dem flere ganger i fremtiden
også? ●

d Jubilate
MIMRING: Kirkens
gamle tensingkor
opptrådte i kirken 
før jul.

FOR ALLE: Tensing er åpent for alle ungdommer.
Dirigent Marte Bastøe har gjort en strålende jobb,
og lært oss mange sanger og sangteknikker. 

FOTO: HANS JØRGEN MORVIK

TEKNIKERNE: Kristian Knappen og Anette Nedre-
lid er ansvarlig for Lyd og Lyd, sammen med Jør-
gen Fagerbakke. FOTO: HANS JØRGEN MORVIK
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Gudstjenester

Søndag 15. februar 
Kristi Forklarelsesdag

1100 Høymesse v/ sogneprest Hans 
Jørgen Morvik. Dåp. Nattverd. 
Offer til NKUF-Bjørgvin 
Kirkekaffe

Søndag 22. februar 
Søndag før faste 

1100 Familiegudstjeneste v/kapellan 
Kolbjørn L. Gunnarson. Utdeling 
av 4-års bok. Storetveit Barne-
gospel deltar. Dåp. Offer til 
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe

Søndag 29. februar 
1. søndag i faste

1100 Høymesse v/sogneprest Hans 
Jørgen Morvik. Nattverd. Offer til 
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe

Søndag 7. mars 
2. søndag i faste

1100 Høymesse v/kapellan Kolbjørn L.
Gunnarson. Dåp. Nattverd. Offer 
til Misjonsprosjektet. Kirkekaffe

Søndag 14. mars 
3. søndag i faste

1100 Høymesse v/sogneprest Hans 
Jørgen Morvik. Nynorsk liturgi
Dåp. Nattverd. Offer til Menig-
hetsarbeidet. Kirkekaffe

Søndag 21. mars
Maria Budskapsdag 

1100 Samtalegudstjeneste v/kapellan 
Kolbjørn L. Gunnarson. Dåp.
Offer til Kirkens Bymisjon.
Kirkekaffe

Søndag 28. mars 
5. søndag i faste

1100 Familiegudstjeneste v/sogne-
prest Hans Jørgen Morvik. 
Sandsli 1-speiderne deltar. Dåp. 
Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe

Se hva som skjer -
Faste aktiviteter:

Søndagsskole
Hver søndag under guds-
tjenestennår det ikke er familie-
gudstjeneste

Kirkekaffe
Til vanlig hver søndag umiddel-
bart etter gudstjenesten

Speider 
Mandager kl 18.00

Eldretrim
Hver tirsdag 11.00 til 1300.
Kontaktperson er Henriette Bøe 
Johansen tlf. 55 99 09 48 

Familiekoret
Annenhver tirsdag 17.30 til 19.00.
Kontaktpersoner er Petter og 
Birgitte. Hope, tlf. 55228677 

Sola Fide 
Tordag kl. 20.00

Diakonatets møter
Andre tirsdag i måneden kl 19.00

Lokalhistorisk forum
Onsdager kl. 1930. 
Møteplan våren 2004:

11/2: Marmorøya ved Thor Kvinge
10/3: Søreide etter ringvegen – ei 

orientering
21/4: Lyrikk og forteljarkveld
7/5: Vårtur (merk: fredag)

BETA-samlinger
Tirsdager kl. 1930

24/2: Bli kjent med Bibelen
30/3: Katekismen- pest og plage eller 

ressurs?
27/4: Barnetro for voksne?
25/5: Død – hvor er din brodd?

Innledninger ved menighetens 
prester.

Takk Gud, det er Fredag
Siste fredag hver måned kl. 17-19. 
Samlinger for hele familien.

Døpte i Søreide:
07.12 Børge Røed Høgset
07.12 Linnea Hamre
26.12 Øystein Svindland Vågsholm
04.01 Erlend Midttveit 
04.01 Erling Frøland Kristiansen
11.01 Carl Thomas Handal
25.01 Yvonne Sølvi Sletvik Eriksen
25.01 Jonas Tyssebotn Berg

Døpte andre steder:
30.11 Nikolai Prestegråd Lien, Ytre Arna
14.12 Nicolas Andreas Dyngeland, Årstad
11.01 Mia Madeleine Sande, Birkeland
18.01 Christine Ognøy Hamre, Os
18.01 Markus Ognøy Hamre, Os
18.01 Charlotte Alvilde Duke, Domkirken
18.01 Emma Dahl Sørbo, Storetveit

24.01 Tove Birkeland og Carsten T. Hansen

08.11 Stein Robin Lund-Tønnessen
15.11 Ruth Erentsen
21.11 Kari Bruntvedt Gjøvåg
28.12 Kristine Henneli
09.01 Oddrun Risan 

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend
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