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Velkommen til
«Skranevatnet kirke»

Kul klubb
Annakvar uke møter 1. –4.
klassingar opp på Kula og
Myggen barneklubb i Elds-
hovden barnehage. Side 3-4

Endelig vinterleir
6. januar dro seksten konfi-
manter østøver. På Geilo
ventet kuldegrader og vin-
tereventyret. Side 4

På jobb for Jesus
Berit Helgøy Kloster kaller
seg «teltmaker», og er del
av et internasjonalt felles-
skap.  Men hva er egentlig
tent-bevegelsen? 

Side 10-11

Når Even Aarvik ringer til gudsteneste må han pent nøye seg med en
håndklokke. Men når Kolbjørn Gunnarson dukker opp i døren til
Ytrebygda kultursenter på Skranevatnet skole er det ingen tvil. Her er
Søreide-menighetens kirke, i alle fall inntil videre. Side 14-15



AV HANS JØRGEN MORVIK

Mange nordmenn har et nærmest religi-
øst forhold til fjellet. Mange mener at
det er nettopp der de både kan oppleve
Guds nærvær og storhet best. Et typisk
utsagn er dette: «Det er bedre å sitte på
fjellet å tenke på at man burde vært i
kirken, enn å sitte i kirken og tenke på
at man burde ha vært på fjellet».

Ikke bare nordmenn er glade i fjell.
Høye fjell spiller i alle fall en viktig rol-
le i Bibelen. Tanken synes å være at DER
er Gud spesielt tilstede. Åpenbaringer
av Guds storhet, og Guds vilje med fol-
ket, fant ofte sted på høye fjell. 

Fra Det Gamle Testamente har vi his-
toriene om Moses og Elia som møter
Gud på fjellet. Og i Det Nye Testamente
leser vi om Jesus, som i følge med Pe-
ter, Jakob og Johannes møter både Elia
og Moses på Tabor. (Matt. 7.1-9)

Disiplene syntes dette var flott. Tenk
å få møte de gamle heltene, og se at de
og Jesus snakket sammen! Et fantastisk
øyeblikk for dem. Og de mente at det
var flott for Jesus også. Derfor ville de
helst bli der. Ta vare på det gode øye-
blikket så lenge som mulig.

Jesus lot dem ikke få lov til det. For de
viste med all tydelighet at de ikke hadde
forstått hva som skjedde. Hvorfor kom
Elia og Moses til Tabor? Ikke for å møte
dem. Ikke for å møte et annet menneske
heller. De kom for å møte Gud. 

Det lille barnet i krybben – som vi har
feiret ettertrykkelig nok en gang nå i
julen – forble ikke barn særlig lenge.
Han vokste til og ble ungdom og vok-
sen. Og etter hvert ble det klart hvem
han egentlig var. Ikke bare det «uskyl-
dige» barnet i krybben, men en voksen
mann som vel gjorde mye godt for
mange mennesker, men som også stilte
ubehagelige spørsmål til mange.

Peter ville gjerne bli på Tabor. Forstår
du Peter? Har du sittet på en fjelltopp -

kjent lykken av både god utsikt og ro i
sjelen - og ikke ønsket å gå ned igjen?
Flere har kjent på det samme. Tradisjo-
nen har gitt oss mange søtladne salmer
og sanger om Tabor. Om det DE fikk se.
Om det så mange ønsker å se; nemlig at
Jesus virkelig er Gud. 

Men egentlig har lengselen etter opp-
levelsen på Tabor vært en repetisjon av
Peters misforståelse. Men Jesus hadde
ikke bruk for Peter oppe på fjellet. Jesus
hadde en jobb til ham og de andre disi-
plene, og den måtte de ned fra fjellet
for å utføre. Ikke bare ned fra fjellet,
men også ut fra konsentrasjonen om
egne følelser og velbehagelighet.

Dermed er fortellingen om Forkla-
relsens Berg  ikke en videreføring av en
jødisk religiøs tradisjon men et punk-
tum for tradisjonen. Fjellet som sted for
forklarelsen ble valgt på grunn av tradi-
sjonen. Men fra da av var ikke fjellene
viktig lengre. Gud er nemlig ikke lengre
høyt hevet over jorden, så det gir ikke
lengre mening å klatre opp på de høye
fjell for å møte ham. Gud er på jorden -
blandt menneskene. Og Guds rike skal
bygges blant oss. 

Gud kom til oss i et menneskes skik-
kelse i julen. Det er viktig! Gud tok på
seg all verdens synd og skyld og døde
for det i påsken. Det er også viktig! Men
ikke minst er det viktig at han gikk
rundt på jorden og levde et vanlig men-
neskeliv. Han var en av oss, levde som
oss. Det er dette som mest av alt viser
at han bryr seg. At han vil være hos oss.
At vi betyr uendelig mye for ham.

Hvor mye betyr han for deg? Vår vik-
tigste oppgave som kirke og menighet
er å la deg få anledning til å finne ut av
nettopp det. Det er nok mulig at du kan
finne Gud på fjellet. Men sjansen er
større i kirken. For der er det også
mange andre mennesker. Og det er i
møte med dem – i fellesskap med dem –
du også kan møte Gud. �

Opp på fjellet ...
Tanker i tiden mellom jul og påske

Det er typisk norsk - å være glad i fjellet.
Sier vi. Det å gå fjellturer, sommer som
vinter ... er tegn på at man er norsk. 
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AV JENS ZEUTHEN MEYER

Klubben, som er tilslut-
ta Søreide menighet og
KFUK-KFUM vart star-
ta i september og sam-
lar kvar gong ca 20 born
frå nærmiljøet. 

Klokka 17.30 dumpar
ungane inn i barneha-
gen, dei aller fleste bur i
kort gangavstand frå
klubben. Snart sit alle i
ein ring og syng «Jeg blir
så glad når jeg ser deg». 

Ivrige på å koma i gang
Dei ser ut til å meina det
dei syng, for så snart dei
har høyrt dagens fortel-
jing er dei ivrige på å
koma i gang med ulike
aktivitetar dei kan gjera
saman. Før jul var det
produksjon av fine eng-
lar, formingsaktivitetar er alltid populære. 

Ei gruppe lagar mat og om vêret tillet det,
driv ei gruppe med ulike aktivitetar ute.
Klubben varer til kl. 19, og vanlegvis vert den
avslutta med at matgruppa serverer dagens
rett, anten det er vaflar, fruktsalat eller anna
godt.

Foreldre dro i gang
– Me var fem foreldre (par) som starta klub-
ben fordi me ønskte å kunna tilby ein felles-
skap for borna i nærmiljøet vårt. Det var vik-

Annankvar 
onsdag samlar 
ein gjeng 1.–4.
klassingar seg til
Kula og Myggen
barneklubb i
Eldshovden
barnehage. 

Kul klu

Måltidet er populært på barnek
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tig å få til noko her me bur, då slepp me
å køyra borna i bil. 

-Dessutan vert dette eit tilbod med
kristent innhald som i praksis når alle,
anten ein er fast kyrkjegjengar eller

ikkje, seier Ragnhild Tungesvik som er
hovudleiar for klubben.
– No har de halde på eit semester, kor-
leis går det?

– Det ser ut til å ha blitt det nærmiljø-

tiltaket me ønskjer. Både forel-
dre og born gjev uttrykk for at
dei set pris på klubben. Her
kjem born frå heile denne de-
len av Sandsli, men den faste
kjernen på om lag 15 born
som kjem kvar gong, er nok
dei som bur nær barnehagen.
Me har prøvd å finna aktivite-
tar som appellerer til alle, og
det er veldig positivt at det er
ei god fordeling mellom gutar
og jenter, seier Ragnhild som
på kvar samling har med seg
4-5 andre vaksne.

Maskottar
Ho fortel at namnet på klub-
ben er det same som namnet
på to maskottar for barnear-
beid i KFUK-KFUM.

I vår skal Kula og Myggen
etter planen få besøk av
sjølvaste Kula og Myggen
som held til i Bjørgvin krets
av KFUK-KFUM. Det er pla-
nar om aktivitetar i snøen,
så den må også koma på be-
søk snart! 

Klubben skal også delta
på ei familegudsteneste. 

Kula og Myggen møtest dette semes-
teret annankvar onsdag frå 25. januar
til 3. mai kl 17.30 – 19.00 i Eldshovden
barnehage,Eldshovden 11.Vel møtt! �

bb for nærmiljøet

klubben Kula og Myggen

Forteljing frå
Bibelen og for-
mingsaktivite-
tar er blant dei
faste innslaga i
klubben.



Vi ankom Geilo i strålende
vær og helt vindstille, men
det var kaldt. Ca 15 minus. 

AV ARNE OG RUNE 

Etter innsjekk på Haugen Hotell, gikk
turen rett i skibakken. Det var nydelig
føre, og nesten ikke mennesker å se.
Perfekt med andre ord. Ungdom-
mene var ivrige etter å komme i gang.
Det var vel sesongens første skidag
for de fleste, samt at noen hadde fått
nytt skiutstyr til jul som de var spente
til å få prøvd. 

Tilake til hotellet spiste vi en deilig
middag. Maten og servicen på hotel-
let var helt upåklagelig. 

Undervisning
Deretter var det tid for undervisning.
Her ble det vist film. Konfirmantene
diskuterte filmens innhold med Kol-
bjørn og Hans Jørgen etterpå. Under-

visningen ble avsluttet med å tenne
lys og be en aftenbønn. Ved midnatt
skulle det være ro på rommene. Som
vanlig er når ungdommer er på tur,

måtte de finne på litt sprell og moro
på denne tiden på døgnet, så ca i ett
halv to tiden ble det ro på rommene.
Alle stilte allikevel presis til frokost
dagen etter. 

Til bakken!
Lørdagen og halve søndagen gikk
også med til mye aktiviteter, spesielt i
skibakken.

Vi kom gjennom hele helgen uten
at noen skadet seg. Nesten. Det beste
forsøket i så måte stod Hans Jørgen
for, da vi skulle gå fra jernbanen til
hotellet. Han skled på veien og slo seg
i hoften og i skulderen. Kolbjørn av-
sluttet søndagen med et solid fall
med en tilhørende vridning i anke-
len.

Alt i alt hadde vi en kjempeflott tur
til Geilo. Det var en kjekk gjeng med
ungdommer vi hadde med oss. Det
var gøy å bli kjent med vennene og
klassekameratene som barna våre er
med i fritiden. 

Vi takker for en fin veekend. �
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Konfirmanttur 

til Geilo
Klokken 08.00, 6. januar dro 
16 konfirmanter, to foreldre,
Kolbjørn og Hans Jørgen til
Geilo. Her skulle vi i to dager
stå på ski, bade, lage under-
holdning - og ha litt
konfirmantundervisning.

ALLE FOTO: RUNE LARSEN
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Etter snart seks års
arbeid er den nye,
revidert overset-
telsen av Det nye
testamentet i salg,
og på Bibeldagen
12. februar blir nok
nyutgaven et emne
- ved siden av foku-
set på bibelarbeid i
Etiopia og Kamerun.

Det «nyeste testamentet»
ble lansert på en presse-
konferanse onsdag 16.
november, og meningen
er at en ny oversettelse av
hele Bibelen skal være klar
innen utgangen av 2009.

1. søndag i advent ble
utgivelsen av den nye
markert i landets kirker.
Samtidig ble det gitt an-
ledning til bruk av den nye
oversettelsen i en prøve-
periode på fire år.

Tro mot grunnteksten
- Vi ønsket å være mer trofaste mot
grunntekstene og samtidig mer mo-
derne. Vi har villet være tydeligere i
språkbruken og samtidig mer poetiske.
Å fortelle om den levende Jesus til le-
vende mennesker krever et levende
språk, sier forlagssjef i Det norske bi-
belselskap, Turid Barth Pettersen. 

Det har, som ved mange tidligere
oversettelse blitt en hel del debatt om-
kring den nye oversettelsen, spesielt
har et par av bønnene i Fader Vår vært
omdiskutert. Slik har den nye overset-
telsen blitt: 

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden

slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen

Språkhistoriske oversettelser
Det er mange gode grunner til at bibel-
oversettelser skaper debatt. Mange ser
på skriftene som «uforanderlige», og re-
agerer på nye formuleringer, men glem-
mer da at i forholdet mellom bibelspråk
og daglig skrift har bibelspråket ofte
vært «ledende». Oversettelsene har i
snart et halvt tusen år vært grunnleg-
gende for utviklingen av folkespråk som
for eksempel dagens tysk og engelsk. 

I Norge ble svært lenge danskepregete
tekster benyttet, tekster som dermed
virket både konservative og «uforander-
lige». Den første Bibelen som ble over-
satt fra grunnen av i Norge kom med
1904-utgaven på riksmål (bokmål).
1930-utgaven er en revidert utgave av
denne. Den første hele bibelutgaven på
landsmål kom i 1921. 1938-utgaven er
en revidert utgave av denne. Hele Bibe-
len ble så oversatt på nytt til bokmål og
nynorsk med utgivelse i 1978. Denne
oversettelsen ble noe revidert i 1985, og
det nye testamentet 2005 på bokmål og
nynorsk er igjen en revidert utgave av
oversettelsen fra 1878/85. 

En ny oversettelse av NT til nordsa-
misk ble utgitt i 1998, og det arbeides
på en ny oversettelse av GT. Den for-
rige oversettelsen til nordsamisk ble
utgitt i 1895. 

De gammeltestamentlige apokryfe,
eller deutrokanoniske bøker ble først
nyoversatt til norsk (bokmål) til en ut-
givelse i 1988, og utgitt sammen med
resten av Bibelen i en fellesutgave i
1994, mens en omfattende samling av
de omstridte nytestamentlige apo-
kryfe evangeliene ble utgitt på norsk
av 2001 av De norske bokklubbene. �

AV DAG KVARSTEIN OG JAN HANCHEN MICHELSEN

KILDER: WWW.BIBELEN.NO, WWW.BIBELSELSKAPET.NO OG

WWW.WIKIPEDIA.NO

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtale-
ferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på tirsdagskvelder med kursstart 14. februar 2006. 
Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er med 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 en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

Ny NT-oversettelse klar
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Elisabeth Andersen
Jeg er helt ny i stillingen som menig-
hetskonsulent, og gleder meg til å
finne ut hvordan jeg best kan være til
hjelp for «mine» to menigheter.

Jeg har de siste sju årene vært kirketje-
ner i Fana kirke, men har god erfaring
fra kontorarbeid fra tidligere. Jeg skal ha
ansvar for Fana og Søreide menigheter,
og skal først og fremst være sekretær
for menighetsrådene og sørge for opp-
følging av vedtak som blir gjort der. 

Jeg skal også være ansvarlig for øko-
nomien og ta meg av postbehandling
og arkivering. I tillegg skal jeg ha god
kontakt med staben og andre medar-
beidere i menigheten.

Fana menighet kjenner jeg jo fra inn-
siden og vet en god del om utfordring-
ene der. Jeg ser fram til å bli bedre kjent
også med Søreide, så langt har jeg fått
inntrykk av en menighet som er aktiv
og full av pågangsmot.

Min største utfordring blir vel kan-
skje å prioritere oppgavene siden jeg
bare har 50 prosent stilling på hver
menighet.

Et godt samarbeid med frivillige
medarbeidere blir nok viktigere enn
noen gang, og så får vi hjelpe hveran-
dre til å se nye muligheter i en tid hvor
mye er forandret. �

Inger Helene Jæger
Jeg ble ansatt som klokker i Slette-
bakken i 1991 og fra 2001 til juli 2005
var jeg daglig leder i Slettebakken.

Fra august 2005 til 31.12.05 var jeg
konsulent ved Kirkevergens kontor.

I forbindelse ved opprettelse av Pro-
stikontoret er jeg nå Servicesekretær.
Oppgavene er mange og varierende og
mye av tiden går med til å ta i mot be-
stillinger til kirkelige handlinger, føre
kirkebøker og skrive attester. �

Kari Rydland
Jeg har arbeidet på Fana prestekontor
som kontorfullmektig siden 1983.

Er nå sekretær for prosten og prostile-
der, men i overgangen til den nye ord-
ningen er oppgavene mange og vari-
erte som telefonbestilling av
dåp,vielser,begravelser m.m, for alle
menighetene i Fana prosti. �

Therese Nesse Mokkelbost

Jeg er nå tilsatt som konsulent for Bø-
nes og Storetveit menigheter.

Jeg er født og oppvokst i Storetveit, har
gått både på søndagsskolen og ung-
domsklubben i Storetveit + at jeg var
lederkursleder og klubbleder for ung-
domsklubben i Slettebakken (1990-
92). Jeg jobbet som klokker og kontor-
fullmektig i tillegg til studiene
(Administrasjon- og organisasjonsvi-
tenskap, sosiologi, kirkelig administra-
sjon og ledelse, ped., arbeidsliv- og or-
ganisasjonspsykologi.

I 1998 skiftet jeg menighet og be-
gynte som administrasjonsleder i
Eidsvåg menighet. Jeg vendte tilbake
til Storetveit og Bønes som daglig leder
i 2002. Stillingen er nå omgjort fra dag-
lig leder stilling til konsulent stilling. 

Hovedoppgavene mine som konsu-
lent er saksforbereder/behandler og
sekretær for menighetsrådene, arki-
vansvar, økonomiansvar.Mitt første-
inntrykk av jobben er positivt. Dette er

Omorganisering, noen
Møt den nye staben i Fana prosti



7                januar 2006

en stor omorganisering som får konse-
kvenser. Menighetsstabene, rådene og
menighetens besøkende vil bli direkte
påvirket av endringene.

Jeg velger likevel å tro at selv om en-
dringen kommer pga behovet for å
spare penge så kan vi komme godt ut av
det. Jeg opplever at det er en «ryddig»
stilling, men jeg tror også at vi må gi
hverandre litt tid slik at vi sammen kan
finne gode måter å løse oppgaver på. �

Liv Sylvarnes
Jeg er opprinnelig sykepleier, og har
arbeidet i Skjold som daglig leder i
halvannet år før stillingen ble omde-
finert pr. 1. jan 06.

Konsulentene har 50 prosent stilling pr.
menighet og vi har fått vite at dette skal
vi i hovedsak bruke på menighetsrådets
saker. Skrive innkallinger, referater og
ha oversikt over menighetens økonomi.
Jeg arbeider deltid og skal være konsu-
lent for èn menighet (Skjold).

Jeg er blitt godt mottatt av hyggelige
kolleger i Fana. Det er mange rutiner
som skal på plass og det blir brukt mye
tid på logistikk-arbeid når administra-
sjon/merkantilt personell, prester/øv-
rig stab og frivillige innen samme me-
nighet er spredd på forskjellig steder og
kontor. 

Jeg er opptatt av å yte service for de

frivillige i menigheten, for det er dem
som er primus motor i menighetene og
som er årsaken til at jeg har en jobb. �

Eli Heggdal
Det begynte med frivillige verv og et
vikariat i Birkeland menighet for nes-
ten fire år siden.

Som daglig leder var jeg «ansvarlig» for
mange områder. Menighetskonsulen-
ten skal være sekretær, saksbehandler
og ha økonomiansvar for to menig-
hetsråd. Oppgavene er altså færre,
men de skal utføres i to menigheter. Så
det gjelder å ha hodet på rett plass og
riktig farge på permen! 

De to første ukene har det vært mye
nytt. Ikke minst fordi vi forsøker å finne
systemer slik at det skal fungere godt
med de ressursene vi har. Det er viktig å
tenke på at vi har mange hjelpemidler
nå. Før hadde Birkeland to telefonlinjer
og 4 pc-er til 9 personer. Nå går mye in-
formasjon på e-post og vi kan jobbe fra
alle kontorene. Dette har vært en helt
nødvendig oppgradering i kirken. 

Men kirken har en stor ressurs i
menneskene. Det er spennende å
møte folk som brenner for noe og som
er villige til å gi av sin tid. En menighet
samler folk på tvers av generasjoner
og blir et sted man får venner i alle al-
dre. De ansatte utgjør bare en liten del

av en stor gruppe medarbeidere som
alle gjør sitt for at det skal gå rundt.
For meg er det viktig å støtte menig-
hetsrådet og legge til rette for at de kan
gjøre en god jobb. �

Inger Dahl
Hittil har jeg brukt mesteparten av ti-
den til å legge til rette rutiner for den
nye prostistaben.

Målet er hele tiden at menighetene og
de ansatte og frivillige i hver enkelt
menighet skal få en best mulig hjelp og
oppfølging. Som personalansvarlig for
kateketer, diakoner, kantorer og pro-
stistab føler jeg en spesiell forpliktelse
til å ta vare på hver enkelt medarbeider
i denne hektiske oppstartfasen. Det er
en spennende del av jobben min, og
jeg håper at jeg får tid til mye kontakt
med alle, både enkeltvis og i grupper.
Det gleder jeg meg til! �

Kontaktinfo:
Fana prostikontor
Telefon 55 59 71 80
Telefaks 55 59 32 59
Telefontid 08.00-15.30 mand.-fred. 

Prostileder Inger Dahl
Telefon 55 59 71 81
E-post  inger.dahl@bkf.no
Privat     55 91 66 88
Mobil      952 44 447

nye fjes og nye roller
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- Fasteaksjonen er
hele menighetens ak-
sjon. Vi håper derfor
at både unge og eldre
setter av tirsdag 4.
april 2006 til dør-til-
dør-aksjonen for Kir-
kens Nødhjelp, sier
generalsekretær Atle
Sommerfeldt.

Sommerfeld forteller at arbeidet er
godt i gang. Temaet er «Ungdom ut av
krig og krise». Kirkens Nødhjelp øn-
sker denne gangen å sette søkelys på
situasjonen til barn og ungdom i land
der det har vært langvarige konflikter
og harde krigshandlinger.

Unge veteraner

- Mange tenker først og fremst på el-
dre mennesker når de hører ordet
krigsveteran, men i dag er det ikke
lenger slik. Krigsveteraner er de som
har deltatt i og opplevd krigen, enten

som sivile eller soldater. Svært mange
er ungdommer, også jenter. For ek-
sempel i DR. Kongo, der mange er
blitt tvangsrekruttert til ulike militære
grupper, og har tilbrakt mesteparten
av ungdomstiden i militærleirer.
Mange jenter er kidnappet og holdt

ILLUSTRASJONSFOTO

Årets fasteaksjon for hele menigheten:

Hjelp ungdom 
av krig og kris
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Sorgseminar 
for etterlatte
Fana Prosti inviterer etterlatte til et
seminar om sorg.

Det har vært holdt slike seminarer tidligere, med
gode erfaringer. Vi vil derfor igjen gi dette tilbu-
det. Sorg berører oss på mange måter, og du er
velkommen til seminaret enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet. Tid og sted: Lørdag
11. mars kl. 10 – 14 i peisestuen, Skjold kirke.

Program
� Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss? 

v/sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme
� Lunsj
� Samtale/spørsmål
� Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana Prosti

Sorggrupper
I prostiet er det etablert sorggrupper og det er
mulig å melde seg på sorggruppe i løpet av våren.
Det blir invitert spesielt til dette på seminaret,
men du kan like gjerne melde deg på sorggruppe
uten å ha vært på seminaret.

For spørsmål eller ønske om å delta i gruppe, kon-
takt de ansvarlige for sorgseminaret: Diakon Tone
Totland, tlf. 55 36 22 85/915 32 323, diakon Lene
Merete Gunnarson, tlf. 55 59 71 10 eller sokneprest
Jorunn M. Johnsen, tlf. 55 59 71 50. �

Aktuelle konserter
� «Håkon Helland i 80». En konsert med kom-
posisjoner av Håkon Helland. Birkeland kirke
søndag 26.mars kl.19.00. Et møte med kompo-
nisten fra Nesttun og hans tonekunst i forbin-
delse med hans 80-årsdag i fjor. Vel møtt til
denne konsertopplevelsen!
� «Messias på Nesttun». Søndag 2.april kl. 20 i
Birkeland kirke. En begivenhet av et oratorium;
Händels Messias - og mellom satsene: Ole Paus
synger salmer. Bill. kr. 200 �

Kirkegårdene i Fana
Vi minner om at graver hvor
fredningstiden/festetiden er
gått ut må fornyes mot avgift
dersom en ønsker å beholde
graven. Fredningstiden er nå 20
år for urner og 25 år for kister.
For urner og kister gravlagt før
1997 er festetiden 25 år.

Vii kan også tilby stell av grav (Legat, eller år-
lig betaling) og oppretting/vask av monument.

For ytterligere informasjon kontakt Fana kirke-
gårdskontor, tlf 55308145. Man–fre kl. 09-12. �

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevergen i Bergen

som «koner» for soldatene.
Også ungdom i Afghanistan og
Rwanda har opplevd lignende
forhold, sier Sommerfeldt. 

- I Sudan har det vært krig i 20
år, og en hel generasjon vet knapt
hva fred er. Nå er det blitt under-
tegnet en fredsavtale, og disse
ungdommene skal være med på
å bygge den nye framtiden. 

Enorme utfordringer
Sommerfeldt understreker at
utfordringene er enorme.     

- Det er krevende å bygge opp
et ødelagt land og et næringsliv
som ligger i ruiner. Enda mer
krevende er det å bygge opp
igjen ødelagte menneskesinn,
slik at de kan tro på eget og an-
dres menneskeverd.

- Fasteaksjonen er en invita-
sjon til menigheter og lokal-
samfunn i Norge til også å være
med på denne store dugnaden
for å skape fred der urett og krig
har foregått, avslutter Sommer-
feldt. �

Lokale 
arrangementer
SKJOLD:
Alle konfirmantene er bøssebæ-
rere på aksjonsdagen, og forel-
dre er med som sjåfører. 

FANA: 
Tirsdag 4. april har Fana menig-
het én innsamlingsbase på me-
nighetssenteret ved siden av kir-
ken og én på Karmel bedehus i
Blomsterdalen. Har du anledning
til å være med som bøssebærer
eller sjåfør i tidsrommet 18.00. –
20.00. kan du ta kontakt med me-
nighetskontoret på tlf: 55593250.

SLETTEBAKKEN: 
Søndag 19. mars kl. 19.30 blir det
Ung Messe i Landås kirke med
fasteaksjonen som tema. Konfir-
mantene i Slettebakken og fra
Søndre bydel deltar. Offer til Fas-
teaksjonen. Tirsdag 4. april kom-
mer menigheten til å ha en inn-
samlingsbase i kirken. Har du
anledning til å være med som
bøssebærer eller sjåfør i tidsrom-
met 17– 20 kan du merke deg da-
gen, og møte opp - eller kontakte
menighetskontoret på tlf:
55597150.

BIRKELAND:
Menigheten har de siste årene
ikke kunnet prioritere innsam-
lingsaksjonen på dørene. Vi har
lyst til å gjøre noe med det! Hvis
du vil være med å gå med inn-
samlingsbøsse tirsdag 4.april el-
ler du vil være med på å organi-
sere: Meld fra til
menighetskontoret 55 36 22 80
eller direkte til sokneprest Ivar
(55 36 22 82) eller vikarkapellan
Toril 55 36 22 83. Det er mulig å få
dette til bare vi får nye medarbei-
dere som vil ta dette avgrensede
og viktige ansvaret.

SØREIDE:
Konfirmantene er bøssebærere. 
De vil være ute fra kl. 17.

STORETVEIT og BØNES: 
Årets konfirmanter er bøssebæ-
rere. Aksjonen foregår i kl 17–20
tirsdag 4. april. Vi håper alle tar
vel i mot våre flotte konfirmanter
når de kommer på døren!

ut 
se

Generalsekretær Atle Sommerfeldt
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AV STEIN WIVESTAD

- Tittelen «teltmaker» er ikke vanlig
i telefonkatalogen. Hvorfor kaller
du deg det?

- Paulus sydde telt og brukte telt-
makeryrket til å skaffe seg økono-
misk underhold og å få kontakt med
kollegaer når han reiste rundt og for-
talte om Jesus. Dette var misjonsme-
toden i urkirken, og har blitt stående
som et godt eksempel for lekfolket.
Tenk på Hans Nielsen Hauge. Og den
først kristne i Nepal kom dit som
lege. I dag sier vi at en teltmaker er
en person som gjennom sitt seku-
lære yrke bringer evangeliet til folk
som ellers ikke ville fått del i det.
Men yrket er ikke et skalkeskjul. Yr-
ket er i seg selv viktig som tjeneste
for andre. Vårt motto er: På jobb for
Jesus!, sier Berit Helgøy Kloster. 

Nettverk av lekfolk 
Hun forteller at Tent er et norsk nett-
verk av lekfolk som i samarbeid med
menigheter ber for, kaller, sender ut
og veileder teltmakere. 

- På www.tent.no kan du se hva vi
gjør. Det avgjørende er at de som
skal bli teltmakere har en forbønns-
handling, har en sendemenighet og
finner et kristent fellesskap der de
arbeider.

- Hvor har du selv arbeidet?
- Jeg har ikke vært teltmaker i ut-

landet. Men da jeg som misjonær for
Santalmisjonen i Ecuador skulle
starte et kristent studentarbeid,
innså jeg at om jeg hadde valgt litt
andre fag, kunne jeg ha fått jobb ved
Universitet der og hatt kontakt med
studentene fra dag én. Senere har jeg
bevisst valgt å arbeide ved en vanlig
videregående skole her i Norge, og er
blitt innviet til det med forbønn og

handspåleggelse i min egen menig-
het. Jeg prøver å være bevisst på hva
jeg tror på, tar mine elever og kolle-
gaer med i bønn og har flere ganger
fått oppleve at Jesus på en spesiell
måte er på arbeidsplassen min. Det
er utrolig overraskende å se hvilke si-
tuasjoner Gud bruker, ofte er det
mine nederlag.

- Hva er dine erfaringer?
- Personlig er jeg mer og mer over-

bevist om at kristne i Vesten må
komme bort fra den todelte tenk-
ningen at det bare er noen «dertil
rettelig kallet» som skal ta evangeliet
videre, og at det bare er visse timer i
uken at vi «opptrer» som kristne. Vi
må be om en vekkelse til å se hele li-
vet i sammenheng – se at Den Hel-
lige Ånd bor i oss og virker i oss alltid.
I Asia er det i dag store vekkelser,
knyttet til teltmakere fra deres egne
land. En kirkeleder på Filippinene sa
det slik: «Gud har velsignet oss med
fattigdom, slik at vi må ut for å finne
arbeid.» De prøver intenst å bevisst-
gjøre kristne som drar «over seas» til
å forstå seg som Kristi vitner, og hå-
per på å sende ut 200 000.

- Hva er dine oppgaver nå?
- Først og fremst underviser jeg

mange elever som er skremmende
fremmede for evangeliet; mine fag er
spansk og religion. Dessuten tar jeg
elevene med til latinamerika. Der
møter de nasjonale kristne, og det de
ser på reisen utfordrer dem til å
tenke over hva de kan bruke sine liv
til. Ca 30 prosent av elevene drar til-
bake for kortere eller lengre tid.

«Fritidsforkynner»
- Jeg er fritidsforkynner, og alle som
inviterer meg vet at ber de om et
emne som gjelder teltmakere, så sier
jeg ja! Vi har på forunderlig vis startet
Tent A/S, der jeg er nestleder. Det er

inspirerende å se hvor mange unge
som ønsker å være teltmaker.

Dessuten er jeg «Senior Associate
for tentmaking» i «Lausanne Inter-
national», og er også med i ledelsen
for et felles evangelisk nettverk: «The
Great Commision Roundtable». Ak-
kurat nå holder vi på med å arran-
gere en strategi konferanse i Lisboa.

For alle
-Kan alle være teltmaker?

- Det er noe alle bør gå inn i. Også
som pensjonister. Noen gode venner
av meg har nå vært 20 år i Kina; de
begynte i en alder av 62.

- Hvordan ser du på globalise-
ringen og pluralismen som preger
verden i dag?

- Evangeliet er nå nesten kommet
til alle folkeslag; vi bør vente på Jesu
gjenkomst. I vårt land har vi en stor
utfordring i forhold til innvan-
drerne. Å være utsendt som vitne
om Jesus forutsetter ikke nødven-
digvis at vi reiser ut. Det kan også
innebære å være medmenneske
med våre naboer. Teltmakerstrate-
gien er en kaosmodell som tåler
mange omlegninger. Vi må både
være fleksible og vite at vi lever for
Ham som skal stå på seierspallen til
slutt, sier Berit Helgøy Kloster. �

Berit Helgøy Kloster på talerstolen under et
Lausanne-møte i Thailand i 2004

På jobb fo
Berit Helgøy Kloster står sentralt nasjonalt og internasjonalt i en 

organisasjon der alle kaller seg «teltmakere». Midt i mars kommer 
hun til Nesttun som taler på en stor misjonssamling for hele Fana, 
med utfordringer både til skoleelever, yrkesaktive og pensjonister. 

Berit Helgøy Kloster innleder om
«Teltmakeren - for alle til alle?»
søndag 19. mars kl. 18 i Birkeland
menighetshus. Arrangementet er et
samarbeid mellom Fana prosti,
Fana fellesforening for Det Norske
Misjonsselskap og Fana fellesfor-
ening for Norsk Luthersk Misjons-
samband. �
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

r Jesus
Invitasjon ...

... til deg som har lyst å synge i mannskor
og som ønsker å utvide ditt sosiale og kul-
turelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i Fana-bygda, etter mer enn
60 års virke. Koret har nå flyttet øvingslokaleen fra Stend til
Apeltun Skole, der det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere i koret. Dirigent og
musikalsk leder er Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på 1.tenor og 2. bass, der
som kjent utfordringene er størst. Etter samtaler med Kul-
turkontoret i Fana, rektor ved Apeltun skole, Foreldrenes Ar-
beidsutvalg og Sameige i området, inviterer vi med dette
nye familiefedre til medlemskap i koret vårt. Så, dersom du,
gjerne sammen med naboer eller andre venner, har lyst å
være med, så ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette med å «stå i kor»
• møte dirigenten og finne din plass i koret
• møte en fadder som vil hjelpe deg på plass

Dersom du tror at du ikke kan synge, arrangerer vi «Kan
ikke synge kurs», der de fleste med rimelig god stemme og
gehør snart finner seg vel til rette. Kanskje vil et medlem-
skap i koret vårt gi deg en ny og rik opplevelse, slik vi all-
tid har følt og erfart vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 5244 Fana. 
Tlf. 55 91 51 60/ 926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor v/Ludvig Korsøen
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

AV DAG KVARSTEIN

20-bussen er på vei utover i
Sandviken en grå regnværsdag i
midten av oktober. Det er lenge
siden sommeren sendte stråler
via Byfjorden og inn over asfalt-
hverdagen. Varmen fra julekos
og tente stearinlys er fremdeles
så langt unna av vi ikke merker
den. Vi sultne, slitne, men veltil-
passede A4-mennesker er på vei
hjem til kjøttgryter og et lett
kyss på kinnet. Men der på buss
nummer 20 denne lyssvake høst-
ettermiddagen sitter vi alle i til-
synelantende dyster taushet,
med eller uten grunn. Ingen av
oss snakker til hverandre. Våre
blikk glir unna når vi merker en
antydning til sårbarhet hos våre
medpassasjerer. Et smil under-
trykkes av frykt for at det skal bli
tolket feil. Ingen vennlige ord
blir sagt, ingen hatefulle heller.
Objektiv nøytralitet hersker. Vi
enser hverandre knapt.

Det er da jeg hører den hvis-
kende samtalen fra setet bak
meg. De takknemlige ordene
kommer fra en kvinne i 40-årene
som livet har satt ubarmhjertige
avtrykk på. Hun samtaler med
sin sidemann, en mann med
uklare øyne og litt snøvlete dik-
sjon. Ordene fra kvinnen kom-
mer dypt nedenfra. Stemmebån-
dene er liksom filt med en grov
rasp, som om de er preget av
hakk og sår etter bånd som ble
brutt, eller risset med arr etter
svik og gråt som ikke fikk slippe
ut. Øyenlokkene til denne
kvinnen «i sin beste alder» er så
tunge at hun ikke har krefter til
å holde dem oppe. Kanskje øy-
nene som hun skjuler, har sett
for mye. Håret er langt fra ny-
vasket, kinnene går innover,

kinnbena peker for mye den
motsatte veien. Mens hun snak-
ker bikker hodet forover, beve-
gelsene hennes er sakte og stak-
kato, men det som kommer ut
fra munnen hennes er ikke til å
misforstå. – Eg kan stole på deg.

Det er nok lenge siden livet
gikk på skinner for denne
kvinnen midt mellom A4-men-
neskene på buss nummer 20 mot
Lønborglien. Det har nok heller
rullet kraftig nedoverbakke de
siste årene. Hvorfor det gikk galt
kan jeg ikke lese ut fra det slitne
ansiktet eller det bøyde hodet.
Men jeg kan likevel høre klart de
ordene som kommer ut mellom
to lepper som en gang lå inntil
sin mors bryst. De samme lep-
pene som prøvende smakte på
noe brunt og sterkt på festen i
6. klasse, og som senere stadig
oftere tok inn blankere og ster-
kere drikke etter hvert som usik-
kerheten vokste og fotfestet hos
mor og far løsnet. Flytende rus
ble til kjemisk dop. Tomrommet
innvendig ble fylt med farligere
og større doser av dyrekjøpt sti-
muli. 

Nå er livet i ferd med å gå i
oppløsning, og de faste holde-
punktene har for lengst flytt
bort. Hun har gitt opp å ta vare
på seg selv, og kan langt mindre
ta vare på andre. Hun er ute av
stand til å gjøre et produktivt
arbeid. Kort sagt, etter normale
standarder hun har ingenting å
bidra med verken som sam-
funnsmenneske eller medmen-
neske. Men dypt nedenfra i
henne, bak den lite tiltalende
fasaden, kommer det ord jeg al-
dri før har hørt på en buss:

- Du e den eneste eg kan
stole på. Eg vet eg alltid kan
komme til deg. �

- Du e den eneste eg kan stole på.
- Ja, du kan alltid komme til meg, det vet du.
- Men eg kan vere grådig vanskelig å ha med å gjøre når eg e
skikkelig på kjøret.
- Ja, du kan vere vanskelig, men de e kje nokke problem.
- Takk for at du sier det. Eg visste eg kunne stole på deg.

Nåde på 
buss 20,
14. oktober 
2005 kl. 1703
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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

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

Eposttjeneste
www kirkens-sos no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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www.fanatorget.no

«Kyrkja»
på Sandsli

AV HANS JØRGEN MORVIK

Vår nye menighetskonsulent
er Elisabeth Andersen. Vi de-
ler henne med Fana menig-
het. Hun er 50 år, og bor ikke
langt fra Fana kirke. Der har
hun bodd hele sitt liv, og har
tilbragt mye tid i kirken: De
siste 7 årene har hun vært kir-
ketjener der. Tidligere har hun
drevet både barnegospelkor
og vært søndagsskolelærer.
Lang administrasjons- og

regnskapspraksis har hun fra
både offentlig og privat sektor.

- Hva blir den største utfor-
dringen fremover,Elisabeth?

- Det blir å få tiden til å strek-
ke til, sier hun, halvt i spøk,
halvt i alvor.

Stor omlegging
- Det er en stor omlegging
som finner sted med mange
oppgaver som skal utføres.
Ikke minst nå på nyåret med
årsoppgjør og lignende. Det

AV JENS ZEUTHEN MEYER

Det skal ikkje så mykje til for å
gjera amfiet i kultursenteret
om til ei kyrkje. Eit bord er
pynta med duk, lys, blomar,
nattverdskalk og –disk. Når
presten kjem fram i prestekjo-
len, skjønar me at no er me i
kyrkja. 

-Ein stor skilnad frå kyrkja
på Søreide er den store skjer-
men som dominerer veggen
framme i salen. Der kan me
lesa heile programmet for
gudstenesta etter kvar som
me har bruk for det, inkludert
salmane. Den store plassen er
også utmerka til dans, drama
eller andre kreative innslag. –
Lyden er god, og saman med

den tydelege teksten gjer det
at alle er med, meir enn i kyr-
kja på Søreide, meiner kyrkje-
tenar Ann Kristin Hovland.

Søndagsskulen held til i eit
rom tvers over gangen frå
«kyrkjesalen», og etter gudste-
nesta er det alltid kyrkjekaffi
ute i foajéen, der det er små-
bord og godt rom for ein prat.

Fungert rimeleg greit
Sokneprest Hans Jørgen Mor-
vik synest det har fungert ri-
meleg greit å feira gudstenes-
te på kultursenteret. 

– Eg set særleg pris på at me
enkelt kan få opp bilete på
veggen, blant anna kan me il-
lustrera preika på den måten.
Frammøtet er om lag som i
kyrkja, bortsett frå på julaftan,

Elisabeth på plass

Kyrkja på Søreide er stengt for oppussing. Alle
som tilhøyrer Søreide menighet har difor fått ei
kyrkje på Sandsli i staden, i Ytrebygda kultur-
senter på Skranevatnet skole.

Søreide menighet har fått en ny administrator. 
Fra nå av bærer vedkommende tittelen menighets-
konsulent. Som ledd i Fellesrådets innsparinger 
må hver av disse ha ansvar for to menigheter. 
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i
Områdeutvalget for Søreide har
som formål å arbeide for et trygt
og godt bomiljø for alle alders-
grupper på Søreide. 
Dette betyr å fremme det sosiale
og fysiske miljø for å gi trivsel,
sikkerhet og tilhørighet for alle
beboere. Områdeutvalget kan ta
opp alle saker som kan fremme
disse formål. 

Dette vil vi oppnå ved å stimu-
lere til samarbeid mellom velfor-
eninger, lokale institusjoner,
skole, frivillige organisasjoner,
Bergen kommune, politikere og
næringsliv. Dette betyr at vi vil:

• Være et forum der beboere og
frivillige organisasjoner kan 
henvende seg med konkrete 
saker.

• Være et talerør overfor lokale
myndigheter

• Bidra selv - ikke forvente at 
bare det offentlige tar 
ansvar.

www.soreide.info 
Områdeutvalget for Søreide har
etablert en egen nettportal. Fra
starten av vil den fungere som
informasjonskanal for områdeut-
valget. Men håpet er at andre ak-
tører i området - blant annet lag
og organisasjoner - vil henge seg
på etter hvert. 

Nettportalen vil da kunne fun-
gere som en elektronisk opp-
slagstavle for alle som bor her,
og man vil kunne orientere seg
om alt fra viktige lokalpolitiske
saker til de forskjellige organisa-
sjoners møtekalendre.

Håpet er at soreide.info kan bli
en samlende nettportal for så
mye som mulig av den virksom-
het som drives i vårt område.

Har du spørsmål eller innspill
til oss, kan du ta kontakt via
vår hjemmeside eller direkte
til Områdeutvalgets leder Kåre
Hansen på tlf. 93043779 

Informasjon fra
områdeutvalget 

for Søreide 

er mange frister som skal
holdes, og helst skulle alt
vært gjort i går. I motset-
ning til de andre menig-
hetskonsulentene har ikke
jeg erfaring fra arbeid som
daglig leder. Det er et han-
dicap for meg, men det
skal nok gå.

- Er det noe du ser spesi-
elt frem til?

- Det må være å bli bedre
kjent med Søreide menig-
het. Hittil har jeg bare truf-
fet stab og menighetsråd,
men vi skal nok bli bedre
kjent etter hvert. Jeg vet jo
at det er mye som foregår i
menigheten. Det skal også
bli spennende å følge
resten av byggeperioden.
Og ikke minst å få være

med på nyåpningen av kir-
ken.

Mye musikk
Elisabeth har vært en del
på Søreide også tidligere.
Helst da på Søreidtunet i
regi av KIE (Kultur i Eldre-
sentre). Der er hun nemlig
en av krumtappene. Elisa-
beth driver nemlig mye
med musikk på fritiden.
Hun spiller fiolin og er ka-
pellmester i Fana kammer-
orkester. Og hun synger i
Fana kirkekor. 

Vi ønsker Elisabeth vel-
kommen til oss, og lykke
til i arbeidet! �

då var det ikkje her dei fles-
te gjekk dette året. Det er
færre som døyper borna
sine her, men derimot
opplever me større natt-
verdsdeltaking enn i kyrkja
på Søreide. Det trur eg
skuldast måten me står på

her på kultursenteret. Alle
får nattverden ståande,
med ryggen mot salen. Når
me knelar i kyrkja kan me
sjå tredjeparten av kyrkje-
lyden rett i augene, slik er
det ikkje her, seier sokne-
presten.

Opnar i mai
Kyrkja på Søreide opnar et-
ter planen i mai, men inntil
då har kyrkjelyden ein god
møteplass på Ytrebygda
kultursenter og folk på
Sandsli kort gangavstand
når kyrkjeklokka kling. �

Menighetskonsulent Elisabeth An-
dersen. FOTO: HANS J. MORVIK

Det ringer ikkje frå kyrkjetårnet på Søreide i vinter. Derimot kling det ut
over store delar av Sandsli når Even Aarvik ringer til gudsteneste med ei
lita handklokke kvar sundag kl. 11.00.

Per Eriksen og Tora-Sofie Haarr på
kyrkjekaffi.

Kulturhuset har blitt kyrkje, med 
dåp, gudstenester og søndagsskule.

Klokker Torgunn Strand tenner
dåpslyset.



09.10.2005
Thomas Duesund
Charlotte Pedersen Helgø
Ane Fintland

16.10.2005
Vebjørn Fykse Haga

23.10.2005
Niklas Aleksander I. Dyrstad
Emilie Svanevik
Theodor Rønn-Aar
Fabian Hilt-Søreide
Silje Stensen Heggdal

06.11.2005
Noah Bakke
Gard Heradstveit

13.11.2005
Christian Ulvøy
Eirik Mathias Hop
Maria Pauline E. Berentsen

20.11.2005
Andreas Emil Blücher
Kristoffer Krakk Aga

27.11.2005
Maren Henrikke F.  Kristiansen
Isabel Steffensen Gulestøl
Amalie Mangerøy Kramer

04.12.2005
Maia Devik

11.12.2005
Dina Therese Wilkins

18.12.2005
Kristian Mathias Dahle
Hannah Sandstad Wefring
Noah Solhaug

08.01.2006
Thomas Torsvik
Tobias Hjelle Veland

NB! Gudstjenestene holdes for ti-
den i Kultursalen på Ytrebygda
kultursenter,Skranevatnet.Der
er det også søndagsskole hver
søndag,bortsett fra i skoleferiene.

5. Febr. – Vingårdssøndagen
11.00 Høymesse med dåp og 

nattv. Offer: Normisjon.
v/Hans Jørgen Morvik.

12.feb – Såmannssøndagen.
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet.
v/Hans Jørgen Morvik.

19.feb – Kri forklarelsesdag.
11.00 Familiegudstjeneste 

med dåp. Offer til 
menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

26.februar – Søndag før faste.
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
KFUK/KFUM.
v/Hans Jørgen Morvik.

5. mars – 1.søndag i faste.
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

12. mars – 2.søndag i faste.
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet.
v/Hans Jørgen Morvik.

19.mars – 3.søndag i faste.
11.00 Familiegudstjeneste 

med dåp. Offer til 
menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

26.mars – Maria Budskapsdag.
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
Sjømannskirken. 
v/Hans Jørgen Morvik.

2.april – 5.søndag i faste.
11.00 Samtalegudstj. Dåp. 

Offer: Kirkens Nødhjelp. 
v/Kolbjørn Gunnarson.

17.00 Samtalegudstj. Offer: 
Kirkens Nødhjelp. 
v/Hans Jørgen Morvik.

9.april – Palmesøndag.
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer: Kirkens 
Bymisjon, Bergen. 
v/Kolbjørn Gunnarson.

HVA SKJER i Søreide
menighet?
Frem til kirken åpner igjen i
mai er aktivitetene våre spredt
på forskjellige lokaliteter.

Fellessamling for 
alle generasjoner:

TGF 
20. jan, 17. feb. 24. mars, 21. april
Søreide seniorsenter. 17 – 19
Åse Nylenna Akslen (55125718)

Aktiviteter for barn 
(evt. med foreldre):

Familiekoret
Annenhver tirsdag 
kl 17.30 – 19.00
Start uke 3
Skranevatnet skole
Atle Sylvarnes (55 98 12 90)

Full Guff (Barneklubb)
2.hver tirsdag 17.30 – 19.00
Start uke 3
Skranevatnet skole
Liv Sylvarnes (55 98 12 90)

Kula og Myggen  (Barneklubb)
Annenhver onsdag kl. 17.30
(like uker).
Eldshovden barnehage, Elds-
hovden 11. Ragnhild Tungesvik
(55 11 02 15)

Speidere (gutter)
Mandag 18 – 19
Ungdomsavdelingen
Thorkild Tyllekjær (55523160)

Søndagsskole
Tilknyttet gudstjenesten
Stort sett hver søndag kl. 11
Kjersti Bjørndal (55520522)

Søvik-klubben
Tir 7. feb  + 2. hver uke
kl. 18 – 19
Søvikstua i Søviken
Kjersti Bjørndal (55520522)

Dåpsskolen for 5-åringer
Annenhver tirsdag kl. 17.30-
19.00
Skranevatnet skole, SFO
Tora-Sofie Haarr (92 03 19 37)

Aktiviter for ungdom:

Søreide Ten Sing. Hver onsdag
kl. 19-21 Skranevatnet skole,
musikkrommet. Mie Marie
Sløk (90 79 03 40)

KRIK
3 torsdager i måneden kl. 19-21
Sandsli Sportssenter. Nikolai
Fuglseth (97 18 38 92)

Aktiviteter for voksne:

Beta-samlinger
25. jan, 15. feb. kl. 19.30
Sted: Privat (varierer)
Torgunn Strand (55120051)

Diakonatet
Andre tirsd. i mnd. kl. 19.00
Sted: Privat (varierer)

Bjørg Tharaldsen (55131584)
Marie Ullaland  (55133114)

Eldretrim
Hver tirsd. 11 – 13
Skjold kirke
Hennriette Bøe Johannesen
(55990948)

Lokalhistorisk forum
25. jan, 22. feb, 15. mars, 
19. april  kl. 19.30
Søreide seniorsenter 
Roald Sæterdal (55130678)

gudstjenester

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

Menighetskontoret
Tlf/faks  . . . 55 59 71 00/55 12 31 15
Kirkeskyss  . . . . . . . . . . 55 59 71 05

Direktetelefoner
Sokneprest Hans Jørgen Morvik 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 71 02
mobiltelefon . . . . . . . . . 924 53 773

Kapellan Kolbjørn Gunnarson
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 71 03
mobiltelefon . . . . . . . . . 970 68 403

Organist Jan Egil Vågsholm
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 71 01
Boligtelefon . . . . . . . . . 55 12 27 64

Kirketjener Ann Kristin Hovland
Mobil . . . . . . . . . . . . . . 454 16 158

Menighetsrådsleder Gerhard Berge
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 14 34

mobiltelefon . . . . . . . . . 901 46 788

Søreide Menighetsbarnehage
Kontortelefon . . . . . . . . 55 12 07 40

Styrer  Berit Hop Grimen (bolig)
telefon . . . . . . . . . . . . .55 22 90 44

Gave til Menighetsarbeidet?
Menighetskonto  . . . . 3412 30 57920

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: mandag-fredag 0800-1530
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