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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Endelig har turen kommet til Søreide kirke. Snart
starter et påkrevet og omfattende oppussingsarbeid, 
og neste mai kan vi ta i bruk en «ny» kirke. Samtidig
har både tilhengere av og skeptikere til byggets
moderne arkitektur fått noe å tenke på ... Side 3-4

Nå skal kirken
«rehabiliteres»

Opprettholder tradisjonene
Ingen jul uten juleverksted pg kafé. Gjester fra to uker
til åtti år møtte opp, og etter at sponsorene hadde
lagt til sin skjerv, kunne kasserer telle opp 30.000
kroner i tilskudd til menighetsarbeidet. Side 14-15
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Senior og vikar
Ragnar Waagbø er senior-
prest i Bjørgvin Bispedøm-
me - og har en «spesialitet»:
Vikarstillinger. Nå har han
vært vikar i Søreide. Side 4

Eiriks Afrika 
Fana-kapellan Eirik R. Mills
erfarte at Afrika er helt for-
skjellig fra både det han
hadde trodd som barn og
det han mente å vite som
voksen. Side 6-7

Fasteaksjonen
Katastrofen i Asia har preget
nyhetene. Snart er det tid
for Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon, en innsamling som i
år går til kampen mot men-
neksehandel. Også denne
aksjonen vil komme flom-
oftene til hjelp. Side 8-9
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Refleks 1/05

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

med BKF og de andre me-
nighetene i Fana, og sendes til

alle hjem i menigheten. Vi tar med gle-
de i mot artikler av ulike slag og gjerne
også tips til reportasjer. 

Lokalredaksjon: 
Staben i menigheten 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskontoret
eller e-post: soreide.menighet@bkf.no 
Bilder skannes inn med høy oppløsning.
Digitale bilder bør ha høy oppløsning.

Sentralredaksjon:
Red. (konst.): Jan Hanchen Michelsen
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien,
Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode
Høyte, Dag Vaula, Sigmund Austrheim, 
Sverre Trætteberg. 
Telefon: 55 23 25 47
Mobil: 90 68 73 17
Epost: jan.hm@frisurf.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
Epost: post@dragefjellet.no
www.dragefjellet.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 15. mars
Stoffdeadline: 2. mars 

Flom!

AV KOLBJØRN GUNNARSON

Inntrykkene har
vært sterke. TV- bil-
dene har vist hvor-
dan naturkreftene
har tatt fullstendig
kontroll. Vi har sett
tallene på omkomne

stige i takt med alvoret, som bare kommer
sterkere og sterkere inn over oss.  Bak tal-
lene skjuler det seg tragedier. Skjønt, så
veldig skjult er det ikke. Vi har hørt
mange historier fra enkeltpersoner som
stod midt oppe i alvoret. Hver enkelt his-
torie er noe for seg. Det er tungt, og van-
skelig å forstå hvor grusomt det må være.

Kirken ønsker jo å fastholde at vi tror på
Gud som er med de menneskene han ska-
per. Gud er med også i det aller tyngste.
Dette er troen vi har, men den er ikke all-
tid lett. Når vi blir rystet av hendelser som
i Asia blir det vanskelig å sette enkle ord
på at Gud er tilstede i alle menneskers liv.

Å sette spørsmålstegn ved Guds nær-
vær har mennesker gjort til alle tider. Det
vet vi. Det vet Gud. Og han tåler det. Gud
er ingen lykkegud som bare er interessert
i det som er godt. Hvis vi skulle ha behov
for å klage på Gud når det vonde skjer, så
skal vi vite at det ikke er første gang men-
nesker gjør det. Til og med i Bibelen er
det mange eksempler på hvordan folk
ikke synes Gud handler slik de forventer
det. Klagesalmene i Det Gamle Testamen-
tet er et eksempel. Vi leser om mennesker
som i utgangspunktet har en enorm tillit
til Gud, men som likevel klager og stiller
spørsmålstegn. Dette var en del av guds-
forholdet. Det kan det også være for oss. 

I de siste dagene har mange mennesker
uttalt seg om hvordan vi skal forholde oss
til situasjonen – til hverandre, til uviss-

het – og til Gud. I forhold til Gud, så sa
presten Per Arne Dahl noe som jeg opp-
levde som gode ord. Han sa nettopp at
Gud tåler våre rop, uansett hva de skulle
handle om. Inn i denne katastrofesitua-
sjonen sa han noe som vi kan ta med oss i
hele vårt gudsforhold:

Vårt utrykk overfor Gud skal ikke være
høflig resignasjon, men ærlig reaksjon.

Kanskje er det slik når vi er midt oppe i
det vonde: At ropet ikke kommer ut fordi
vi skal være høflige overfor Gud. At sinnet
ikke får utrykk for da reagerer vi feil. Er
det slik for deg og meg? 

Er det slik vi også tenker når vi går over
terskelen inn i kirkene? At her skal jeg
oppføre meg slik og slik. Her forventes
det slik og slik. Gud og mennesker forven-
ter det.  Vi vet selv best hvordan vi har
det med dette. Men vi kan alle vite at Gud
er glad i våre liv slik de er. Han har ønsket
oss, og tar fortsatt imot oss slik livet
måtte være for oss. På godt og vondt. Vi
kan minne hverandre på dette, slik at vi
kan stå ærlig frem med oss selv. Både
overfor hverandre og overfor Gud.

Respekt for Gud. Ja, det skal vi ha, slik
vi skal ha respekt for våre medmennesker.
Men respekt handler ikke om å resignere
høflig å tenke at Gud er Gud, og han kan
man ikke gjøre noe med. Det er jo for så
vidt sant, men vi kan kanskje hjelpe hver-
andre til å utfordre oss selv på å forandre
hvordan vi ser på Gud. Det er det respekt
handler om, det er det ordet betyr, å se på
nytt. Å se på Gud med et nytt utgangs-
punkt. Å se at han ikke forventer vår re-
signasjon og ydmykhet, men ønsker vår
ærlighet.

Guds kjærlighet kjenner ingen grenser. I
dette uendelige rommet er det plass til
hvert enkelt menneskes liv. 
Også mitt og ditt. ●
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Kolbjørn Gunnarson

Selv vakre kirker trenger
rehabilitering i blant - og nå
er turen endelig kommet til
Søreide.

AV HANS JØRGEN MORVIK

Etter mange års skriverier og venting er
det nå ikke lenge igjen. 

- Byggearbeidene starter i august og vi
kalkulerer med en byggetid på ni måne-
der, sier Magnar Tysseland, prosjekter-
ingsleder for rehabiliteringen.

- Kirken skal være klar til konfirmasjo-
nene i mai 2006. Akkurat nå holder vi på
med skissefasen. Det vil si at vi må få på
plass alle ting som skal gjøres på en skisse
eller plan. Dette er en veldig viktig fase, og
omfatter alt fra fasademessige endringer
til detaljer i det elektriske anlegget.

- For det er vel ikke bare så enkelt som å
tette taket?

-Nei, selv om dette var utgangspunktet,
er det en hel del øvrige ting som må gjø-
res. Her blir en fullstendig utvendig reha-
bilitering, inkludert et nytt tak som trolig

Det er et faktum at vi har få vielser
i Søreide kirke. Ikke fordi folk her i
området ikke gifter seg, men fordi
mange av brudeparene ikke synes
Søreide kirke er vakker nok. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

Slik «synsing» bør det bli slutt på nå! På en
liste over de ti vakreste kirkene i landet er
Søreide kirke nummer sju. Og for ordens
skyld; INGEN andre kirker i Bergen er
med på listen. 

Kåret til den sjuen

Kirken bli
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I skrivende stund er det ikke mange dagene siden flom-
katastrofen i Asia rammet ufattelig mange mennesker. 

Barnefødsel og redaktørvikariat
Vi gratulerer redaktør Anne Myklebust Odland og husbond Otto Christian med en 
velskapt liten jente, født 2. januar - og ber skribenter om å notere at  Jan Hanchen 
Michelsen vikarierer som redaktør t.o.m utgave nummer tre. ● - red 
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legges utenpå det gamle. Alle vinduer
skiftes og bygges opp igjen på tradisjo-
nelt vis med karmer, ikke med fuging
slik som i dag. 

Innvendig oppussing
- Det må gjøres en del innvendig også?

- Ja. Lyddemping er en viktig del av
prosjektet. Det må være mulig å ha flere
aktiviteter gående samtidig i bygget. Og
det må være mulig å føre samtaler med
prestene f.eks. uten at andre kan høre
hva som sies. Dette fører til ombygging
av kontorene. Lokalene skal dessuten
tilfredstille krav til ventilasjon og var-
me. Tilgjengelighet for alle er også et
viktig punkt. Blant annet vil det bli byg-
get toalett i hovedetasjen beregnet på
funksjonshemmede.

- Hva blir den mest synlige forskjel-
len etter ombyggingen?

- Nytt tak og ny fasade. Hovedinn-
gangen kommer til å bli noe endret, og
plattingen rundt kirken må gjøres noe
fundamentalt med. Her jobber vi frem-
deles med å finne en god løsning, så vi
vet ennå ikke hvordan den vil bli. Inn-
vendig blir forskjellen kanskje ikke så

synlig, da vi skal være så diskret
som mulig. Men det vil i alle fall
merkes at belysning og ventila-
sjon endres og at lydanlegget
skiftes.

- Hvilke konsekvenser har
byggeaktivitetene for bruker-
ne?

- I utgangspunktet blir kirken
stengt i byggeperioden. Det er jo
en ganske stor konsekvens, men
man har kommet ganske langt i
arbeidet med å finne alternative
steder for de forskjellige aktivite-
tene, sier Magnar Tysseland. ●

ende vakreste kirken i landet

lir byggeplass

Det er ingen hvem-som-
helst som har produsert lis-
ten, men seksjonsleder ved
Nasjonalmuseet, Ulf Grøn-
vold, på oppdrag av Flytogets
magasin «Go to gate». 

Han har satt Nidarosdomen
øverst. Slik sett åpner listen
tradisjonelt. Det som er spesi-
elt, er at han har funnet plass
til flere moderne kirkebygg på
listen. Den eneste kirken for
øvrig på listen fra Bjørgvin er
Urnes Stavkirke i Sogn.

Hvert eneste valg på listen
er begrunnet. For Søreide kir-
kes del må det innrømmes at
begrunnelsen handler mer
om arkitekten
enn om byg-
get. Helge
Hjertholm blir
karakterisert
som en av de
viktigste forny-
erne av norsk
kirkearki-
tektur.

Og vi siterer Ulf Grønvold: 
-Hans «oppfinnelse» er den

vifteformede kirken. Han
lanserte den først i en kon-

kurranse om en
økumenisk
kirke i Dan-
mark i 1961.
Hjertholm
vant konkur-

ransen

med et skulpturelt forslag: To
hender formet som et blad
som strekker seg mot him-
melen. Hjertholm var på den
tiden assistent hos Jørn Ut-
zon og var med på å tegne
Sydney operaen, og de natur-
inspirerte formene kom nok
derfra... Siden har Hjertholm
tegnet flere kirker. Selv synes
jeg mest om Søreide kirke i
Bergen som viser Hjertholms
begeistring for Japan. ●

Lisbet Torsheim, som er Kirkevergens og
dermed byggherrens representant i pro-
sjektgruppen forteller at det står 12 milli-
oner kroner til disposisjon. 

- Mer har vi ikke.
- Hvor skal menighetens aktiviteter

finne sted i byggeperioden?
- Vi har gjort avtaler med Søreide senior-

senter og Bergen kommune angående Kul-
turhuset i Ytrebygda (på Skranevatnet
skole). Gudstjenestene vil etter alt å døm-
me bli holdt i den store salen i kulturhu-
set, men de øvrige aktivitetene må nok
spres en del. Jeg regner likevel med at vi
skal finne gode løsninger på dette, mener
Lisbet Torsheim. ●

Har tolv millioner til diposisjon

SØREIDE KIRKE: Moderne og vakker, mener seksjonsleder 
ved Nasjonalmuseet, Ulf Grønvold.
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AV HANS JØRGEN MORVIK

Ragnar Waagbø er seniorprest i Bjørg-
vin Bispedømme, og en av dem som
trer inn i slike vikariater. Før han kom
til oss var han i Hardanger et helt år.
Etter at han er ferdig her (i slutten av
januar) skal han til Sandviken.

- Er det slitsomt å farte rundt slik?
- Det kan være det. Men det er kjekt å

se og oppleve nye ting. Nye menighe-
ter og nye mennesker . Det som er flott
og som gjør jobben artig, er at det er så
mange flotte mennesker over alt. Men
faren er at jeg kan bli rotløs av det.

Nå er det ikke rotløshet som preger
Ragnars prestetjeneste. Han startet
med 16 år i Årstad, etterfulgt av ni år i
Korskirken. Hele hans prestetjeneste
har hatt sitt utgangspunkt i byen.

- Jeg synes det er best slik. Her kan
jeg i alle fall dialekten. 

Typisk bergenser ...
Ragnar er en typisk bergenser. Det vil
si; Han er oppvokst forskjellige steder
som i Åsane og på Solheim, og har et-
ternavnet sitt fra et annet sted på Vest-
landet.

- Du kom seint til Søreide?
- Ja, men det var ikke min feil! 
Han stod nemlig på søkerlisten til

soknepreststillingen her for godt og
vel 20 år siden. I stedet ble han den sis-
te sogneprest i Korskirken. Da menig-
hetene i Bergen sentrum ble slått

sammen, ble Korskirken overtatt av
Kirkens Bymisjon. 

- Det er rart å tenke på det. Det var
byens eldste kirkesogn som ble ned-
lagt, og en uavbrutt rekke menighets-
prester helt fra 1100-tallet ble brutt.

- Hvordan opplever du Søreide, nå
som du endelig er kommet hit?

- Jeg er litt for lite lokalkjent til å kun-
ne uttale meg noe særlig. Men i for-
hold til det jeg har vært vant til de siste
årene er alt mye større her. Flere men-
nesker, større menighet, og her er jo
mange på gudstjenestene, og mange
som ikke er «faste» kirkegjengere.

Spennende
- Jo, jeg ønsket meg hit den gangen for
20 år siden. Kirken var spennende,
menigheten likeså. Kirkerommet var
veldig annerledes enn det tradisjonel-
le, og det tiltalte meg. Det gjør det fort-
satt, men nå som jeg bruker det, har
jeg oppdaget noen av begrensninge-
ne som ligger i det. 

Det fastmonterte alteret f.eks. Det
kan jo ligge en symbolsk mening bak
at stolene vi sitter på er løse, mens al-
ter og prekestol står fast. Det kan jo si
noe om at menigheten er «flyktig»,
mens forkynnelsen og sakramentene
står fast. Men jeg er ikke sikker på om
vi trenger å markere det slik. Jeg tror vi
ville ha tjent på å la prekestolen og al-
teret også være flyttbart. Det kunne
åpnet opp for et rikere uttrykk i for-
midling og liturgi.

Egen stil
Det er tydelig at vi nå er inne på viktige
ting. For Ragnar har sin egen stil i
gudstjenesten. Ikke minst som predi-
kant. Han bruker ikke prekestolen.
Tilsynelatende heller ikke manu-
skript. 

- Jeg har en «fuskelapp» med stik-
kord. Av og til har jeg også et helt ma-
nus i bakhånd – for sikkerhets skyld.
Men jeg foretrekker å slippe å bruke
det.

- Det er ikke for å gjøre det lettvint
at du lar være å bruke manus?

- Nei, faktisk krever det dobbelt ar-
beid, fordi arbeidet med prekenen går
gjennom flere etapper enn ellers. Men
jeg har vendt meg til å gjøre det slik og
trives med det. Mener jeg blir mer
muntlig, og forhåpentligvis kommu-
niserer bedre. Faren er selvsagt at jeg
kan glemme ting, og ikke får med alt
jeg hadde tenkt å ha med.

Hobbykunstner 
Vi aner en kunstner bak ordene og te-
maene som velges. Og det stemmer.
For når vi spør hva han driver med når
han ikke jobber, kommer svaret kon-
tant:

- Jeg er litt hobbykunstner. Jeg leker
med leire. Lager skulpturer der jeg
hele tiden er på leit etter nye uttrykk.
Det går rett nok i rykk og napp med
produksjonen, men jeg har faktisk 5-6
utstillinger bak meg, slutter vikarprest
Ragnar Waagbø. ●

Møt vikaren 
Ragnar 
Waagbø

Møt vikaren 
Ragnar 
WaagbøDet hender at

prester blir
sykemeldt, de
også... og da
er det godt at
det finnes
vikarer som
kan steppe
inn.
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AV JAN H.

MICHELSEN OG

REDAKSJONEN

I fjor var et femtitalls ungdommer fra
menighetene i Bjørgvin bispedøm-
me samlet til én dag med diskusjo-
ner, inspirasjon - og naturligvis sosi-
alt og åndelig fellesskap. 

Under møtet ble også ungdomsrå-
det valgt, et råd som blant annet har
jobbet med å planlegge årets arran-
gement.

Bli med på debatten
Årets ungdomsting vil ha «Ungdoms-
lederen – det er meg det!??» som
«overskrift». 

■ Har du meninger om dette temaet? 
■ Ønsker du å si din mening om hva

ungdomsrådet skal arbeide med i
tiden som kommer? 

■ Kanskje ønsker du selv å bli 
medlem av ungdomsrådet? 

■ Eller vil du først og fremst bli kjent
med unge fra andre menigheter?

Ta kontakt
Uansett hvilket av dis-
se spørsmålene du sva-

rer «ja» på, kan du blir en av represen-
tantene fra din menighet; forutsatt at
du er mellom 16 og 30 år. Ta snarest
kontakt med ditt menighetskontor

for påmeldingsskjema (se side to for
kontaktinformasjon) eller send en
e-post til kristin@traetteberg.no

Og husk: Det ikke er mer enn én
uke til det braker løs på Slettebak-
ken! ●

Ungdomsting 2005: 
Er det noe for meg?

Meld deg
på i dag!

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

AktueltAktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

Kronikk

Omtale

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Vi trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtaleferdigheter 
og krisehåndtering. Nytt kurs starter februar 2005. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, 
og får støtte og veiledning så lenge de er i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet 
menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til et godt fellesskap og en viktig og meningsfull tjeneste!

Ring oss på tlf. 55 32 58 45 (dag) eller 480 35 841 (kveld og helg). 
Mer informasjon finner du på www.kirkens-sos.no 

Leirer 2005
Det Norske Misjons-
selskap Region Bjørgvin

Februar
18.-22. EnerSkileir 13-18 år 

Kvamseter
21.-24. Vinterleir 2-5 kl. Alværa
25.-27. Vinterleir 6-8 kl. Alværa
25.-27. Nettverk for unge voksne 

Kvamseter

Mars
18.-20. Palmehelg 4-7 klasse

Kvamseter 
April
29.-1. Fotball leir 4-7 kl. Alværa

Juni
17.-19. Besteforeldre/Barnebarn 

Kvamseter
23-26 Sommerleir 4-7 klasse 

Kvamseter 
20-23 Sommerleir 2-5 klasse 

Alværa
24-27 Sommerleir 6-8 klasse 

Alværa

Påmelding/spørsmål,ta kontakt
på tlf 55 31 00 61/ buabgn@nms.no

Følg med: Allerede 29. januar
blir det andre ungdomstinget
i Bjørgvin arrangert. Stedet 
er igjen Slettebakken kirke. 
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Allerede som ganske liten
hadde jeg mine oppfatninger av
Afrika. Bortsett fra Kina var
Afrika det «landet» på kloden
som lå lengst unna Norge. Der
bodde det løver og giraffer,
elefanter og flodhester. 

AV ERIK R. MILLS

I Afrika var det varmt hele tiden.
Nesten ingenting kunne spire eller
gro, så varmt var det. Derfor hadde
ikke folk mat. De gikk sultne støtt.
Bilder jeg hadde sett på TV, og på
misjonskvelder på bedehuset, viste
forunderlig nok at barna hadde sto-
re, sprekkferdige mager. I mine
øyne så de i grunn ikke spesielt sult-
ne ut. Likevel ble vi i barnehagen
minnet om disse «fattige barna i
Afrika» hver gang vi nektet å spise
opp nistematen. Av «ydmyke og
oppriktige hjerter» var det mange
av oss som foreslo at vi kunne sende
denne maten til barna i Afrika, men
så vidt jeg vet ble det aldri gjort. 

Elleve prester
Hvorfor trenger jeg fortelle hvilke
oppfatninger jeg hadde av Afrika
som barn? Med årene har jeg tross
alt tilegnet meg mer kunnskap, og

mitt bilde av dette kontinentet i sør
er mer nyansert. Samtidig tror jeg
nok at noen av de barnslige oppfat-
ningene fortsatt henger ved meg. I
hvert fall opplevde jeg det sånn da
jeg besøkte Afrika for første gang i
september. Tross det jeg hadde lært
på skolen, tross mine voksne, nyan-
serte oppfatninger av Afrika, så var
Afrika så mye, mye mer enn det jeg
hadde trodd. 

Vi var elleve prester på tur til Ke-
nya og Etiopia i høst. Tanken var at
det skulle være én prest fra hvert bi-
spedømme. Turen ble arrangert i
samarbeid mellom Kirkens Nød-
hjelp og Presteforeningen. Formå-
let var å bli kjent med Kirkens Nød-

hjelps arbeid med henblikk på Fasteak-
sjonen 2005. Forhåpentligvis ville tur-
deltagerne bli tent av et bistands- og
misjonsengasjement, som igjen vil
kunne smitte over på konfirmanter og
menighet. 

Tent til å hjelpe
Jeg ble tent til å hjelpe mennesker i en
vanskeligere livsvirkelighet enn vår
egen. Lokalbefolkningen smittet meg
med sin optimisme og tro på at det nyt-
ter å hjelpe. 

De viste meg at Afrika er mye mer
enn det bildet som er tegnet og farget
av både mine barnslige og mer voksne
oppfatninger. Det var noe med deres
livsglede, nasjonale og kulturelle
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Prester på Afri

STOLTE, VAKRE, VENNLIGE: Jentene byr på
fruktdrikk i solvarmen.
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stolthet, deres sang og de-
res dans, hjertevarme, og
deres vilje til å hjelpe – alt
dette på tross av helt andre
økonomiske forutsetning-
er enn oss – som motiverte
meg for et bistands- og mi-
sjonsengasjement. 

Vannprosjekter
Også før turen kjente jeg til
noe av det arbeidet Kirkens
Nødhjelp driver rundt om i
verden. Jeg visste at de job-
ber med å bore vannbrønner
slik at flere mennesker skal
ha tilgang til rent vann. Jeg
visste at opplysningsarbeid i

forhold til HIV/AIDS, og om-
sorg for de som er berørt av
dette, også er en viktig del av
deres arbeid. Jeg visste at de
jobber mot en gammel afri-
kansk omskjæringstradisjon
som påfører mange unge
jenter store psykiske og fy-
siske lidelser. Jeg visste at pa-
rallelt med alt dette ønsker
Kirkens Nødhjelp å gjøre Je-
sus kjent for mennesker over
hele verden. 

Likevel har jeg et ganske
annet kjennskap til Kirkens
Nødhjelps arbeid i dag. Det
å personlig få møte men-
nesker som har fått nytt livs-

7               januar 2004 

PRIMITIV PLØYING: Primi-
tivt kanskje, men i motset-
ning til traktor kan man i
alle fall spise okser - dessu-
ten trenger de ikke bensin. 

ALLE FOTO: EIRIK R. MILLS

UNDER: PÅ MARKEDET:
Ikke vanskelig å få kontakt
med folk. Både små og store
var nysgjerrige og imøte-
kommende.

OMSORG: Han er ikke tung, han er jo
min bror. 

RENT VANN: Vannpumper fra Kirkens
Nødhjelp gir folk en ny tilværelse

SØ

IAI

ika-tur
håp som et direkte resultat
av dette arbeidet, gjør sterkt
inntrykk. Jeg håper at inn-
trykkene, og den gnisten
som ble tent i mitt møte
med Afrika og Kirkens Nød-
hjelps bistands- og misjons-
arbeid, i noen grad kan
smitte over på konfirmante-

ne og hele menigheten. Når
fastetiden kommer, håper
jeg at vi alle kan være med å
støtte opp om det viktige ar-
beidet som Kirkens Nød-
hjelp driver. ●

Se også side 8 og 9!
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AV KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE 

OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Tusener av norske barn er ram-
met av flommen i Asia. De sav-
ner familiemedlemmer, barne-
hage- og skolevenner.

-Barn trenger vår omsorg. De

skjønner ofte mye mer enn det
vi voksne tror. Voksne kan forle-
des til å tro at barna tar det greit
og overser barnets dype sorg-
og urofølelser, sier Paul Erik
Wirgenes.

Som prosjektleder for trosopp-
læringssekretariatet i Kirkerådet

har han mottatt meldinger fra
prester og andre kirkelig tilsatte
som er involvert i etterarbeidet.

Kirkerådet har sendt veiled-
ning til menighetene om hva det
er viktig for å ta hensyn til når det
gjelder barns forhold til kata-
strofen. 

8

AV JAN HANCHEN MICHELSEN OG REDAKSJONENE

De mest sårbare er kvinner og
barn i fattige deler av verden.
Barn blir solgt som slaver for å
tigge, unge blir prostituerte eller
arbeidsslaver. 

Fattige folk lures til å donere
organer, for småpenger - og
uten å få vite nok om konse-
kvensene av donasjonen. Slik
menneskehandel er en grotesk
følge av fattigdom, og noe vi må
moblisere mot.

Utsatt etter flommen
Også i lys av romjulens flomka-
tastrofe er dette er viktig. Mer
enn 150.000 er døde, de fleste
fattige mennesker. Familer og
lokalsamfunn er i full oppløs-
ning og næringsgrunnlaget er
revet vekk.

Det kan ta mange år å bygge
opp igjen disse samfunnene,

som i utgangspunktet levde på
et eksistensminimum. 

Vi vet mye om hva fattigdom
har ført med seg, og nå har nye
millioner blitt enda fattigere.Hva
om vi bruker årets fastetid til å gi
et bidrag for å hjelpe de som
rammes hardest av fattigdom og
nød, nemlig kvinner og barn? 

På Kirkens Nødhjelps hjem-
meside kan du bestille materi-
ell og lese mer om årets faste-
aksjon: www.nca.no ●

Lokale aksjoner
Fana. Konfirmantene og andre
frivillige er med. I fjor samlet vi
inn nesten 74.000 kroner, og
tror vi kan være enda bedre i år.
Aksjonen innledes på fastela-
vensøndag med utdeling av bøs-
ser. Disse samles inn igjen under
gudstjenesten søndag etter på-
ske. Fana vil ha innsamlingsba-
ser på menighetshuset i Fana og
på Ytrebygda skole, og oppfor-
drer alle som kan gå med bøsser

Hvordan møte
katastrofen?
-Vær bevisst på at barn og unge er
rammet og legg til rette slik at barn 
og unge kan få uttrykke seg og være
aktive i bearbeiding av sorgen, sier
barne- og ungdomsprest Paul Erik
Wirgenes i Kirkerådet.

«Barn og unge må selv få uttrykke seg om sorgen»
PREST PAUL ERIK WIRGENES.

Fasteaksjonen 2005: Kamp mot me

En bønn 
for alle 

som lider

For alle som pines
av det vonde 

som flodbølgen 
har skapt,

tenner vi et lys 
og ber om at de 
må få kraft til å

bære det.

For alle som har
mistet noen som
stod dem nær,

tenner vi et lys og
ber om at de må få
oppleve omsorg i

smerten.

For alle som har
mistet hjem og 

næringsgrunnlag,
tenner vi et lys og
ber om at de må få
hjelp til å bygge en

ny tilværelse.

For alle barn som
lever i angst for 

dagene som
kommer, tenner vi
et lys og ber om at
håp for framtiden
må kunne tennes

i dem.

For alle dem som
hjelper og som
arbeider med
identifisering
tenner vi et lys
og ber om at 

inntrykkene ikke 
må ødelegge dem.

For alle som står
hjelpeløse og ikke

vet hva de skal
gjøre, tenner 

vi et lys og ber
om at de ser nytten

av pengegaver 
og forbønn.

For alle som er 
reddet og som får
hjelp til kropp og
sjel, tenner vi et 
lys og takker deg,

Gud, du hjelpeløses
hjelper. 

Amen

 januar 2004                

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

AktueltAktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

Kronikk

Omtale

Paul Erik Wirgenes. 
FOTO: KIRKENS 

INFORMASJONSTJENESTE

Kirkens nødhjelp vil i år
fokusere på menneske-
handel, det moderne
slaveri. 
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Det har skjedd mye i
verden siden jeg var 
med Presteforeningen
og Kirkens Nødhjelp til
Afrika. (se side 6-7)

Afrika og Asia:

Et etterord
AV ERIK R. MILLS

De siste ukene har flomkatastrofen i
Sørøst-Asia preget nyhetsbildet. Det
rører oss langt inn i hjerteroten når
vi hører historier om hvordan famili-
emedlemmer brutalt har blitt revet
fra hverandre, og hvordan det er nær-
mest vilkårlig hvem som overlevde
uværets enorme krefter, og hvem
som ikke gjorde det. 

Det rører oss ekstra sterkt fordi fle-
re av våre egne landsmenn omkom.
Dessuten er det mange av oss som
tidligere har arbeidet og feriert i de
katastroferammede områdene. Det er
uvirkelig å se avisbildene hvor vi
bare så vidt kan dra kjensel på Thai-
lands vakre strender. Nå er de totalt
endevendte.

Midt i tragedien har det vært flott å
se hvordan alle slags mennesker, i
hele verden, ønsker å hjelpe og bi-
dra. Lokalbefolkningen i de kriseram-

mede områdene
har tross egne tap
hjulpet turistene
så langt de overho-
de har kunnet.

Hjemme i Norge har folk vist en
enorm giverglede. Millioner av kro-
ner har vært samlet inn på bare få
dager. 

De siste ukene har mange frivillige
organisasjoner, deriblant Røde Kors,
Kirkens Nødhjelp og Sjømannskir-
ken, vist hvilken viktig jobb de gjør.
Både lokalbefolkning og turister har
funnet god hjelp og støtte hos disse. 

Det er likevel viktig å minne hver-
andre om at det også er andre steder
i verden der mennesker lever i nød.
Hver dag, året rundt, er det barn og
voksne i Asia, Sør-Amerika og Afrika,
som er truet av matmangel, sykdom
og vold. Vi må derfor fortsette den
gode kulturen vi nå inne i med å være
rause og dele av vår overflod. 

Også i tiden fremover vil det
være mennesker, både i Sørøst-
Asia og andre steder, som trenger
våre bidrag i kampen for en bedre
verden. ●

Eirik R. Mills
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menneskehandel

La barn bruke kirkene
-Menighetene bør ta
kontakt med skolene,
sier Wirgenes, som me-
ner det er fint om kir-
ker også i tiden femo-
ver som kommer kan
være åpne og tilrette-
lagt slik at barn og
unge kan bruke kirken
slik de selv kjenner be-
hov for. Bruk for ek-
sempel lystenning og
ha gjerne tegneark og
farger framme i kirke-
rommet.

Midt i feiringen
Ulykken rammet midt
i barns egen jule- og

nyttårsfeiring. Kontrastene er store mellom for-
ventningen om glede og den fortvilte katastro-
fefølelsen.
- Informasjonskaoset gir mange barn næring

for fantasi og urolige spekulasjoner, understre-
ker Paul Erik Wirgenes, og oppfordrer voksne til
å vise barn og unge mye omsorg i denne van-
skelige tiden. ●

eller kjøre bøssebærerne
til å ringe tlf. 55593251. 

I Søreide menighet er
det konfirmantene som
gjennomfører aksjonen.
Foreldrene er sjåfører. På
forhånd har konfirmante-
ne hatt besøk av Kirkens
Nødhjelp som har under-
vist og informerert om
innsamlingformålet. 

Birkeland menighet har
ingen dør-til-dør aksjon
ettersom konfirmantene
har sin egen SKRIK-ak-
sjon i desember. De siste
årene har nabomenighe-
tene har gått med bøsser
i deler av menigheten og
menigheten vil sette pris
på om noen fra Birkeland
vil være med og gå ons-
dag 15.mars. I kirken blir
det delt ut fastebøsser
for «hjemmebruk» under
gudstjenestene i fasten,
og palmesøndag samles
bøssene inn. Bøssene
kan også leveres menig-
hetskontoret. 

I Storetveit og Bønes
menigheter gjennomfører
konfirmantene fasteak-
sjonen til inntekt for Kir-
kens Nødhjelp. Menighe-
tene ber alle om å ta godt
i mot de unge fra når de
ringer på døren. 

Slettebakken: 5.-6.fe-
bruar deltar konfirmante-
ne på en felles konfirman-
thelg der tema er fasteak-
sjonen. Offeret fra en fel-
les gudstjenetser går til
Fasteaksjonen. 15. mars
går konfirmantene og fri-
villige med bøsser, og
mange foreldre stiller opp
som sjåfører.

Skjold: 15. mars kl 17-20
går over 100 konfirmanter
med bøsser til husstande-
ne. Ta vel imot dem og gi
mye. Det trengs! Foreldre-
ne gjør også en flott inn-
sats; kjører konfirmante-
ne, baker boller m.m. Et
mål er å slå den gamle ak-
sjonsrekorden på kr.
66000,- ●
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Stormfullt Dra
med stillfaren kvedar

AV DAG KVARSTEIN

Gjennom to framsyningar
var Fantoft Stavkirke fullsett
av menneske. Til saman 150
personar fekk oppleve dette
mystiske visjonsdiktet, med
element frå folketru, Bibelen
og middelalderske trustan-
kar. Diktet har vorte båre
fram av fattige husmenn frå
generasjon til generasjon
helt sida mellomalderen.
Men kvadet har tiltreknings-
kraft også på oss velfødde,
moderne, urbane menneske
med nye Bergans-anorakkar,
fjellsko og medbrakt kaffe på
termos. Folk sat tett saman i
stavkyrkja, som for å verna
seg mot naturkreftene utan-
for og mot kuldegyset frå
dødsriket som diktet så le-
vande skildrar. 

Var tolking
Det gåtefulle episke diktver-
ket vart vakkert tolka av Berit
Opheim frå Voss, ein av No-
regs framste kvedarar. Sjølv
om diktet har vakse fram av
folkeleg tradisjon gjennom
fleire hundreår i indre Tele-
mark, klarte den moderne
kvedaren frå Voss på vart vis å
få fram atomsfæra frå gamle
tider. Mellomalderdåmen
ville nok vore meir til å ta og
føle på om diktet hadde vore
sunge i ei ekte stavkyrkje,
men den gode kopien på
Fantoft fekk i alle høve tanka-
ne til å vandre attende gjen-
nom hundreåra.

Berit Opheim skreid inn i

kyrkja som ei openberring,
kledd i ei vakker kvit kåpe,
som om ho sjølv skulle ha til-
høyrt den kvite flokken til
den hellige Mikael som vert

skildra i Draumkvedet, på
same måten som i Johannes’
openberring i Bibelen. Kve-
daren sine subtile frasering-
er og den store dynamikken i

stemmen hennar, fekk fram
både det dramatiske som
skjedde med Olav Åsteson og
dei andre sjelene på Domens
dag, og sårheita og sorga over

Trass i at vinden reiv
i kyrka og fekk det
til å knake i stokkar
og stavar, og sjølv om
regnet piska intenst
mot tak og veggar,

KVEDAR. Berit Opheim i Fantoft stavkirke. FOTO: ELI HEGGDAL
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Visjonsdiktet Draumkvedet 
Draumkvedet stammar truleg frå 1500-talet. Det er eit av berre tre
tilsvarande visjondikt i Europa, og er difor en stor skatt i den tid-
lege norske litteraturen, men først på midten av 1800-talet vart
Draumkvedet skreve ned og samla som eit episk diktverk med klårt
inndelte bolkar, av blant andre Jørgen Moe og M. B. Landstad.
Diktet fortel om Olav Åsteson som sovna på julaftan og ikke vak-
na før 13. dag jul. Han får eit glimt inn i både himmelen og helve-
te, han får smake skjersilden og han ser korleis dei avlidne vert
dømd foran den heilage Mikael. Men dei som i jordelivet har gjort
godt mot dei fattige, vert sæle. ●

makta dei stilfarne tonane og gåtefulle orda
å fylla Fantoft Stavkyrkje på trettande dag
jul. Vinterstormen og regnskylla var som
atterklangen frå dei dramatiske hendingane 
i dødsriket som Olav Åsteson skildrar i
middelalderdiktet Draumkvedet. 

11               januar 2004 

raumkved

Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

EGENTLIG?
Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

ondskapen i verda, som dik-
tet også skildrar. Kampen
mellom det vonde og det
gode kom såleis godt fram i
sjølve syngemåten, godt
hjulpen av vinterstormen
utanfor, i konstrast til den
intime stemninga i den ves-
le kyrkja. 

Dei fattige sitt dikt
Når vi veit at det var dei fatti-
gaste og lågaste i det føydale
bondesamfunnet som bar
vidare Draumkvedet, legg
det ein ekstra dimensjon til
alvoret i eposet. I Draum-
kvedet sine «Sæleprisning-
ar» mot slutten av verket,
stig det fram ein bodskap
som liknar den Kristus sjølv
målbar i Bergpreika. 

- Sæl er den som i føeshei-
men (på jorda) fatike gjeve
konn. Han skal inkje ræd-
dast på Gjallarbrui (brua til
livet etter dauden) fyr kvasse
stutehonn.

Husmenn
og folk som

gjekk på legd og ikke hadde
fast bustad og eigendom,
klarte seg på eit vis gjennom
å kvede for nattely og ein
matbit. Og blant dei kvadene
som folk var ivrigast etter å få
høyre, var Draumkvedet. 

Eksotisk
- Eg trur vi i dag opplever
Draumkvedet som litt ekso-
tisk, ei røyst frå urgamal tid.
Samstundes som orda og
språkbileta er framande, er
det ein bit fra vår eigen kul-
turarv som vi kjenner slekt-
skap til, seier Brynhild Utne,
initiativtakar og sjølv tele-
marking. 

Dette var niande gongen
på rad at Draumkvedet var
framførd i stavkyrkja. Ny
kvedar til jubiléet neste år
er allereie tinga. Men Utne
vil førebels ikke ut med
kven det er.●
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Nynorsk - 
ikkje bokmål!
Grunna misforståingar vart
Brynhild Utne sin artikkel
om kvedaren Berit Opheim i
desembernummeret trykt på
bokmål og ikkje på nynorsk,
slik planen opphaveleg var.
Redaksjonen seier seg lei for
dette, og understrekar at
skribentar fritt kan nytte
begge målformer i dei felles
menighetsblada for Fana
prosti. ●

Berit Opheim.
FOTO: ELI HEGGDAL
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Spennende ny klubbmodell
S T O R M

12  januar 2004                

Ungdomsklubben i Storetveit me-
nighet ble for noen år siden tildelt
IKOs dåpsopplæringspris. Det ga stø-
tet til etableringen av et adhoc-utvalg

som består av tidligere og nåværende
ledere. Utvalget har samlet materiell,
laget utkast til bok og nå er det me-
ningen å etablere en stiftelse som
skal arbeide med etablering av tilsva-
rende arbeid andre steder.

Noen stikkord for arbeid 
etter Storetveitmodellen:

■ Unge leder unge
■ Små grupper, som ledes av en

jente og en gutt i fellesskap
■ Ettårig lederkurs
■ Forpliktende medlemsskap
■ Planlagt fortrolig samtale («BBB»)

i gruppene

I årenes løp har nesten 1000 ung-
dommer gjennomført den ettårige
lederutdannelsen som medfører et
varmt, men krevende fellesskap med
andre ungdommer. ANSVARET FOR
FELLESSKAPET er et av de mest sen-
trale tema. Få er likegyldig til årene i
Klubben. ●

Vil du være 
med som stifter?
Det bli stiftelsesmøte helgen 11.-13.
februar i Storetveit menighetshus.

Litt om programmet:
■ Fredag kl.19: hvorfor stiftelse, 

visjon og mål + sosialt samvær

■ Lørdag kl.10: opprettelse av 
stiftelsen, diskusjon og valg, 
middag + sosialt samvær

■ Søndag kl.11: Vi går i kirken, 
kirkekaffe evt. foredrag med 
utgangspunkt i boken.

For å bli stifter må du støtte stiftel-
sen med kr. 1.000. Vi trenger kr.
50.000 i stiftelseskapital.

Mer info: www.klubbis.no/storm
eller kontakt: Eva-Cecilie Øyen, tlf.
977 17 633 / 55 10 48 48. ●

Informasjon
om skattefrie
gaver 
I 2000 ble loven endret slik at
gaver til visse frivillige
organisasjoner gir rett til
skattefritak, dvs at deler av
gavebeløpet kan føres som
fradrag i inntekten før skatt. 

Fra og med inntektsåret 2004 gjelder dette
også gaver til Den norske kirke. For å få skat-
tefritak må en minst gi kr 500,- i løpet av

året. Det gis maksimalt fradrag for gaver for
til sammen kr 6.000,-.

Ordningen forutsetter at visse opplysning-
er leveres skattemyndighetene; givers navn,
adresse og fødselsnummer (11 siffer) samt
samlet gavebeløp i inntektsåret. Mottaker
må registrere opplysningene og rapportere
videre for at giver skal få skattefritak. Rap-
porteringen skjer elektronisk og opplysning-
ene blir kun brukt til skatteberegning. Når
opplysningene er videresendt , vil de ikke bli
lagret ut over det myndighetene krever. 

Lokalt representerer menighetsrådet og
kirkelig fellesråd menigheten. Ordningen
med skattefritak for gaver er organisert slik
at gaven må gis til menighetsrådet, kirkelig
fellesråd eller en sammenslutning/stiftelse
som har fått myndighet fra menighetsrå-
det/fellesrådet til å motta gaver. 

Ikke alle som gir en gave til Den norske
kirke ønsker skattefritak. En velger derfor
selv om gaven skal rapporters til skattemyn-
dighetene. I praksis betyr det at om en opp-
gir fødselsnummer (11 siffer) når en gir sin
gave, vil gaven bli rapportert videre. Om
fødselsnummer ikke oppgis vil gaven heller
ikke blir rapportert til skattemyndighetene.
I januar vil giveren få tilsendt en årsoppga-
ve med oversikt over hvilke opplysninger
som er sendt til skattedirektoratet. 

Mange er skeptisk til å oppgi fødselsnum-
mer. Det kan derfor være nyttig å vite at i det
kirkelige medlemsregisteret er fødselsnum-
mer til alle kirkemedlemmer registrert. Fød-
selsnummeret er altså kjent. Samtidig vil
naturligvis all informasjon behandles konfi-
densielt og kun gjøres kjent for de som har
fullmakt til dette. ●

Har du gått i Klubben? Eller kjenner du til klubb-
arbeidet i Storetveit og Slettebakken? Vil du være 
med å spre Klubbens måte å drive ungdomsarbeid?

Stiftelsen
til utebredelse 
av Storetveit-

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

Daglig leder 
Janniche Jæger Amundsen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 27 09 88

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?
Menighetskonto  . . . . 3412 30 57920

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Kirkekontoret: Tlf. 55 12 07 00 • Faks 55 12 31 15 • Epost: soereide.menighet@bkf.no 
Kontortid: Tir/tor/fre: 09.30-14.00 ons 11.00-14.00 man stengt

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
Selvvask/Maskinvask - Propan
Dagligvarer - Tilhengerutleie 

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
HURTIG SERVICE
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14  januar 2004                

www.fanatorget.no

Lørdag 11. desember
var det nok en gang
duket for juleverksted
i Søreide Kirke.

AV JANNICKE JÆGER AMUNDSEN

Over 100 barn og voksne tok
turen innom kirken denne
lørdagen for å høre på vakker
sang, lage julepynt, slappe av
i kafeen og treffe kjente.

I år som i fjor starte jule-
verkstedet med vakker sang
av Trude Søreide, og de som
ikke hadde vært i julestem-
ning tidligere ble det i hvert-
fall da. Etterpå hadde man til-
bud om å lage mange ulike ju-
leting: juleesker, julekort, og
ikke minst: Hjemmelagede
lefser. Det var nok mange
som fikk gaver laget på jule-
verkstedet i år.

Innemellom kreativiteten
slappet folk av med grøt, hot

dog, kaker, kaffe, saft og man-
dariner fra kafeen. Særlig ju-
legrøtetterspørselen var stor.

Sammenslåing
Nytt av året var at vi slo sam-
men juleverkstedet og tre-
kningen av Menighetens ju-
lelotteri. Loddbøker var solgt
på forhånd, men det var både
tombola og loddsalg på jule-
verkstedet. Det var masse
flotte gevinster og mange
spente mennesker da tre-
kningen ble offentliggjort. 

Både komiteen for juleverk-
stedet, alle som hjalp til på
selve dagen, trekningskomi-
teen og alle som skaffet ge-
vinster fortjener stor takk.
Det ligger masse arbeid bak et
slikt arrangement,  men både
små og store koste seg med å
gjøre noe sammen; den yng-

Søndag 13. februar
kl 1100 er det
familiegudstjeneste
med utdeling av
fireårsbok. 

AV JANNICKE JÆGER AMUNDSEN

Boken heter «Min egen kir-
kebok», og er et ledd i dåps-
opplæringen i Søreide me-
nighet. Den inneholder
sanger, bibelfortellinger og
mye annet. 

Alle fireåringer om er født
første halvdel av 2001 kan
komme og motta boken.

Utdeling av fireårsbok 

Juleverkste
og julelotte

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

Kronikk

Omtale

Godt besøk i kafeen, og Ruth Sørfonden (t.h.)har vært med på mange utlodninger!
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BLI MED PÅ GIVERTJENESTEN
I SØREIDE MENIGHET!
Søreide menighet har etablert en Givertje-
neste for å dekke lønn til kateket i 50 pro-
sent stilling. Kateketen skal være ansvarlig
for barne- og ungdomsarbeidet, i tillegg til
å være en støttespiller og inspirator for våre
frivillige medarbeidere. Din støtte gir:

■ Møtepunkt for 1- og 2-åringer
■ Dåpsskole for 6-åringer
■ Ungdomsklubb
■ Lavterskel idrettstilbud for ungdom
■ Flere frivillige og bedre ivaretakelse 

av dem

I Givertjenesten binder du deg til å gi en
viss sum et visst antall ganger i året. Du
binder deg for ett år av gangen. Husk at ga-
ver opp til kr 6.000,- er fradragsberettiget!

HVORDAN GIVERTJENESTEN 
FUNGERER:
1. Skriv navn, adresse, fødselsdato og 

personnummer på kupongen(for 
skattefradraget).

2. Skriv på hvilket beløp du ønsker å gi
3. Kryss av for hvor ofte du vil gi.
4. Kryss av for autogiro (NB! Husk 

kontonummer!) eller kontant.
5. Send eller lever kupongen til Søreide 

menighet.
6. Når vi mottar din kupong, vil du få et 

brev i posten med informasjon om den 
betalingsmåten du har valgt.

Et par ganger i året vil du også få et 
informasjonsbrev der du får høre nærmere
om menighetsarbeidet.

TUSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE MED Å
BYGGE MENIGHET!

JA, JEG VIL VÆRE MED I GIVERTJENESTEN

Navn: ………………………….........…….

Adresse: ……………………......…..…….

Postnr: …………………………….....…...

Fødsels-og personnummer: 
……...........................………………….

Telefon: ......……………………………….

Jeg vil gi kr ….....…………………………

Jeg vil gi (sett kryss)

Kontant ❏ Autogiro ❏
Hver måned ❏ Hvert kvartal ❏
Halvårlig ❏ Årlig ❏

Kontonummer:……………....…………….

Jeg er klar over at jeg binder meg 
for ett år om gangen.

Sign:...........……………………………… 

15               januar 2004 

Disse vil få en invitasjon i
posten, så lenge man til-
hører Søreide menighet. 

Men: Hvis det er noen
som i 2004 ikke kunne
være med på utdelingen,
og som ønsker å få boken,
så er dere hjertelig vel-
kommen!

Vi ber om at alle møter
senest 1045, slik at navnet
kan skrives. Underveis i
gudstjenesten vil bøkene
bli delt ut til hver enkelt.
Menighetens familiekor
skal synge, og vi håper og
tror dette skal bli en god
opplevelse for alle! ●

NOAHS ARK. Kosedyr kan bli med i kirken - i alle fall når temaet er Noahs
Ark! Fra utdelingen av fireårsbok i 2003.  FOTO: HANS JØRGEN MOVIK

✃
ted
teri

ste deltakeren var to
uker, den eldste over 80!  

Tok inn 30.000
Også Lerum Fabrikker
som sponset med saft
fortjener takk. Til sam-
men fikk menigheten
inn vel kr 30.000,-, peng-
er som kommer svært
godt med i videre menig-
hetsarbeid. ●

VERKSTED
Produksjon av

engler var 
populært 
på jule-

verkstedet.
ALLE FOTO: HANS

JØRGEN MOVIK

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

Kronikk

Omtale

Onsdag 29. desember var det tradisjonen tro duket for me-
nighetens julefest. Rundt 50 barn og voksne trosset et for-
ferdelig vær for å delta. Seniorprest Ragnar Waagbø holdt
andakt, og det var naturlig å komme inn på flomkatastrofen
i Asia. Etter var det hot dog og rød brus til barna, de voks-
ne fikk tebrød, kaker og kaffe,  var det gang rundt juletreet
og leker. Til slutt fikk vi besøk av den ekte nissen som delte
ut godteposer til alle barna, og for mange var nok det kvel-
dens høydepunkt. Takk til Søndagsskolen, Diakoniutvalget
og de andre som sto for en flott fest! ●

Menighetens julefest
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Døpte i Søreide
14.11 Oliver August Solsvik, Emilie 

Didriksen, Bendik Fondenes 
Øvrebø, Silje Værøy Vig, Maren 
Nansve Mjelde

21.11 Peter Grimstad, Sofie Kristine 
Birkhaug, Simon Tangenes

28.11 Tiril A. Haga, Alva Gaustad Klett
05.12 Bjørn Johan Bakke
12.12 Matheas Ness Amundsen
19.12 Adrian S. Otteraaen, Simen Olsen 

Hillestad, Johanna D. Steenslid
02.01 Ivar Norheim, Olina Norheim

Døpte andre steder
07.11 Oda Mjånes, Evanger
14.11 Maren Elisabeth Namtvedt, Årstad
20.11 Tord Alexander Garnes Holst, Fana

Kristin Kvale Sæverås, Fana, Jørgen 
Rolfsvåg Landsvik, Fana

05.12 Jenny Beckstrøm Fyrand, Fana
Elia Børve Byrkjeland, Fana

25.12 Emma Vollen Bø, Indre Eidsfjord
Alma Amalie Skiple-Johannessen, 
Raundalen

26.12 Mille Christin Hjellestad, Fana 

Vigde andre steder
13.11 Kristin Mykkeltvedt og Kristian

Bye, Mariakirken
20.11 Wencke Cohen og Roger 

Stjernberg, Storetveit

15.11 Anna Aldahl Pettersen
17.11 Dagmar Hauken
05.12 Dorrit Nicolaysen
09.12 Åge Tviberg

Gudstjenesteliste
Søndag 16.januar
Vingårdssøndagen

11.00 Høymesse v/kapellan Kolbjørn 
Gunnarson. Kirkekaffe.

Søndag 23.januar.
Såmannssøndagen

11.00 Høymesse v/seniorprest Ragnar 
Waagbø. Kirkekaffe.

Søndag 30.januar
Kristi Forklarelsesdag

11.00 Høymesse v/sogneprest Hans 
Jørgen Morvik. Kirkekaffe.

Søndag 6.februar.Søndag før faste
11.00 Høymesse v/kapellan Kolbjørn 

Gunnarson. Kirkekaffe.

Søndag 13.februar.1.søndag i faste
11.00 Familiegudst. v/sogneprest Hans

Jørgen Morvik. Utdeling av 4-års
bok. Offer: Søndagssk.. Kirkekaffe.

Søndag 20.februar.2.søndag i faste
11.00 Høymesse v/kapellan Kolbjørn 

Gunnarson. Offer til Menighets-
arbeidet. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 27.februar.3.søndag i faste
11.00 Høymesse v/kapellan Kolbjørn 

Gunnarson. Offer til Kirkens SOS
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 6.mars.4.søndag i faste
11.00 Høymesse v/sogneprest Hans 

Jørgen Morvik. Offer til Menig-
hetsarb. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Søndag 13.mars.5.søndag i faste
11.00 Samtalegudstj. v/sogneprest H.J. 

Morvik. Konfirm. deltar. Offer: Kir-
kens Nødhj. Søndagsk. Kirkekaffe

Søndag 13.mars
5.søndag i faste (merk tidspunkt)

17.00 Samtalegudstj. v/kap. Kolbjørn 
Gunnarson. Konfirmantene deltar. 
Offer: Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe.

Se hva som skjer
Man. -18.00 Speider 
Tirs. -11.00-13.00 Eldretrim

-17.30-19.00 Familiekor 
Annenhver tirsdag fra 18.01

-2. tirsdag i måneden: 
Diakoniutvalget

-Ca 3. tirsdag i måneden: 
Menighetsrådet

-Siste tirsdag i måneden: 
Beta-samlinger fra 19.30

Ons: -18.00-20.00 Ten Sing 
-19.30 Lokalhistorisk Forum: 

(26.01, 23.02, 16.03, 20.04, 13.05)
Tors: -19.30-22.00 Sola Fide 
Fre: -Siste fredag i måneden: 

Thank God it’s Friday 
Søn: -Søndagsskole når det ikke er 

familiegudstjeneste eller 
skoleferie 

Beta-kveldene fortsetter! 
Vi avsluttet høstsemesteret med en fan-
tastisk fin kveld sammen med Toril
H.Kongsbakk og emnet «Medmenneske».

Vi vil fortsette der vi slapp, nettopp med fo-
kus på det å være medmenneske. Julens og
nyttårets tragedie har vært en sterk påmin-
nelse om at vi alle er medmennsker, og at vi
trenger hverandre og kan være noe for
hverandre både i de store og tragiske sam-
menhenger - og i de nære reasjoner. Vanlig-
vis har vi Beta-kvelder siste tirsdag hver
måned, men i februar gjør vi et unntak på
grunn av skolevinterferien. 

Merk dagene.Vi kommer tilbake med
mere nytt etterhvert.

Tema for vårens betasamlinger:
25.01 Medmenneske - i toner og ord. 
15.02 Medmenneske - når livet blir 

vanskelig. 
29.03 Medmenneskelig fellesskap - 

en utfordring i menigheten! 
26.04 (Uten tittel) 
31.05 Medmenneske - i misjonens tegn.

Lokalhistorisk Forum
26.01 Vossingen Ludvig Holberg
23.02 Søreide Ungdomslag
16.03 Song- og Lyrikk-kveld
20.04 Embetsfolk og anna folk i ei 

sunnhordlandsbygd
13.05 Vårtur

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

B
FULLDISTRIBUSJON

Til Søreide
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