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Fra nyttår av dukket det
opp en ny, ung mann i
staben i Søreide kirke.
Sindre Skeie er her
foreløpig som prestevikar,
men vi håper han kan bli
hos oss lenge.

AV HANS JØRGEN MORVIK

Den unge mannen er nemlig ferdig
utdannet prest, og ønsker av en eller
annen grunn å gjøre tjeneste i Ber-
gen. Hvorfor?

- Det er i alle fall ikke for å kunne
bli Brann-supporter. Jeg er født i
Tromsø og heier nok heller på dem,
min oppvekst i Oslo og dialekt der-
fra til tross.

- Men så er vel heller ikke fotball
det viktigste i unge Skeies liv?

- Nei. Familien er viktigere. Og
musikk og tekst.

Den nærmeste familie består av
ham selv, kona Ingjerd (prestedatter
fra Molde) og lille Jakob som bare er
et halvt år gammel. Ingjerd må nok
ta en stor del av æren for at de har
hatt ønsker om å slå seg ned her i
byen. Hun er nemlig keramiker, og
kan ta videreutdanning her i byen.
For øvrig var Sindre i praksis i Sørei-
de for et år siden,og likte seg godt på
tross av brakketilværelsen vi da opp-
levde.

Musikk og Tekst. 
Når man heter Skeie til etternavn,
betyr vel det salmer?

- Ikke bare det, men det også.
Sammen med min teologistude-
rende bror har jeg forresten et eget
nettsted som heter www.nyesal-
mer.no. Der har både vi og andre
lagt ut salmer som er skrevet nå i det
siste.

Det bør vel legges til med en gang
at Sindre er arvelig belastet/beriket
på dette området. Hans far, Eyvind
Skeie, er prest, men mest kjent som
salmedikter med mange salmer i
våre salmebøker. Hans farfar, Arne
Skeie,har også en salme med i Norsk
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Mellom saStemme for de 
stemmeløse
Jeg spurte en konfirmant hvilket
ord vi kan bruke for å beskrive Gud. 

AV IDAR KLØVNING

Han tenkte seg litt om før

han svarte: -Stemmen! Du

vet, stemmen Moses møtte i

ødemarken.

Han har rett. Gud gir

stemme til de stemmeløse

og glemmer dem ikke.

Hvem skulle Moses gi

stemme til? Til de under-

trykte – disse stemmeløse

som daglig ble pisket til

umenneskelig slit. 

Og det samme skjer i dag.

I vår nære omgangskrets og

langt borte lever mennes-

ker som hver dag kjemper

en stille kamp for sitt eget

liv. Da jeg spurte en ungdom

forleden hvem han snakket

med om de vanskelige ting-

ene, svarte han så svakt at

jeg nesten ikke hørte det:

«Ingen». Det er flere av

dem.

I Sør-Afrika for noen år si-

den så jeg på et hjelpesen-

ter en plakat som gjorde

inntrykk. Et bilde av et an-

sikt; halvt menneske, halvt

ape og med skriften: «Du er

bare et halvt menneske om

du voldtar en kvinne.» Men-

neskene på senteret kjem-

per daglig for disse stem-

meløse. Det slo meg da jeg

var der at i den dypeste nød

lever også et sterkt håp som

ingen kan ta fra dem, et håp

drevet av Guds løfter om å

alltid være hos dem.

Hvem var det Mesteren

selv møtte? Kvinnen som

skulle steines av de mektige

menn. Den blinde Barti-

meus som alle prøvde å tag-

ne stemmen til. Av sin god-

het gav han dem frelsen og

viste dem at det er noen

som elsker deg, uansett

hvem du er og hvordan du

har det.

Og det er også dette bis-

kop Demond Tutu sier: Det

er ikke makt det handler om

når vi skal forstå hvordan

noen mennesker klarer å

utgjøre en forskjell. Han

spør: - Hvorfor har Nelson

Mandela, Dalai Lama, Mor

Teresa. Mahatma Gandhi så

stor anseelse? Det er så ty-

delig at det folk anerkjenner

ikke er makt. Det er godhet. 

Et menneskes dypeste

behov er å bli sett, trodd og

elsket. Alle har vi kraft i oss

til å kjempe for hverandres

rett til et godt liv. Som kon-

firmanten anonymt skrev

når hun skulle uttrykke et

ønske for sin egen fremtid:

«Jeg ønsker å utgjøre en

forskjell i verden, men som

likevel er stor for noen en-

keltmennesker.» 

Vi kan være Guds stem-

me. Nelson Mandela sier

det slik:

- Du tenker «Hvem er jeg

som våger å tro at jeg er ge-

nial, praktfull, fantastisk?» 

Jeg spør: «Hvem er du

som ikke våger å være alt

dette»? 

Du er et barn av Gud. 

Å gjøre deg selv liten gjør

ikke verden bedre.

Det finnes ingen klokskap

i å gjøre seg selv liten,

for at andre ikke skal føle

seg usikre i ditt nærvær.

Vi er født til å bekrefte

Guds storhet, Slik den lever i

våre hjerter, Og Guds stor-

het finnes ikke bare i noen

av oss, den finnes i alle.

Og slik vi lar vårt indre lys

skinne, slik gir vi andre

mennesker rett til å gjøre

det samme.» �
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Salmebok, men er hos oss mest
kjent som tidligere sokneprest i
Storetveit.

Far salmekonsulent 
- Hvordan er det å være sønn av
sin far?

- Det er først og fremst en in-
spirasjon. Og så er det godt å ha
«hotline» til en dyktig salme-
konsulent.

- Hva vil du med salmedik-
tingen og prestegjerningen?

- Jeg ser store utfordringer i det

å tilrettelegge gudstjenester for
barn og unge, og å gjøre gudstje-
nesten relevant. Samtidig er det
viktig for meg at dette ikke må
skje som en løsrivelse fra den tra-
disjon og det opphav vi har.

- Du har ikke bare drevet med
salmer?

- Jeg har drevet med litt av
hvert.Musikk har alltid vært vik-
tig. Jeg hadde først en lysende
karriere som cellist i Nordstrand
Skoleorkester…..men siden har
det blitt mest tangentinstrumen-
ter. Jeg trives best med piano.

- Og film?
- Det har jeg også drevet mye

med. Mye sammen med konfir-
manter, blant annet. Jeg tok også
et halvt års pause i studiene for å
jobbe for NRK. Der var jeg film-
fotograf, redigerer, forfatter og
statist i et humorprogram som
ble kalt «Slå på ring». Ingen stor
kommersiell suksess…

- En litt annen sjanger enn det
å være prest?

- Ja,det kan man si.Men alt det
jeg har drevet med handler om
formidling. Og det å formidle er
jo grunnleggende for en prest.
Formidling handler om både
form og innhold. Og der må

man våge å eksperimentere litt
for å bli god. Som Løgstrup sa
det: «Form skal forløse innhold,
og innhold skal forløse form.»
Dette høres kanskje intetsigende
ut. Men når man opplever god
formidling, skjønner man
umiddelbart at det er sant.

- Og ellers?
- Ellers er jeg oppdradd hjem-

mefra til å lese Fantomet. Nå må
det sies at kvaliteten på den seri-
en har sunket i det siste. Så bro-
deren og jeg har holdt på en
stund med å lage en ny Fanto-
met-historie. Kanskje den blir
ferdig en dag? �

lmer og Fantomet 

1. Du skal få din tapte tid tilbake,

hvert sekund har Kristus gjemt.

Livets godhet som ble borte, 

ingenting har Herren glemt.

2. Det som aldri hendte her i tiden,

og som nå er knuste håp,

skal du engang få tilbake,

drømmer som forsvant i gråt.

3. Intet håp kan bringe alt tilbake

som den tapte tid har tatt.

Kristus er dog enda større

enn ditt håp og dødens makt.

SLÅ PÅ RING: Nyskapende og inn-

imellom hylende morsom humor-

serie som ble et kultprogram fordi

nesten ingen så på... FOTO: NRK

www.nyesalmer.no: 

Et nettsted for entusiaster.

FANTOMET: Aldrende jungelhelt

kan trenge nye manus-snekkere.

Brødrene Skeie jobber med saken. 

ILL:  FRODE INGE HELLAND/WIKIPEDIA.NO

En salme fra brødrene Skeie 
Tekst: Sindre Skeie (2005) Melodi: Gisle Skeie (2005) . Tekst og noter på www.nyesalmer.no 



Søreide ten-sing (SøT) har
eksistert i 5 år, og blir et mer
og mer populært tilbud til
ungdommer i alderen 14- 20 år. 

AV MIE MARI SLØK

Vi er nå en stor, men sammensveiset gjeng
på over 40 medlemmer noe som er flere
enn noen gang før! Vi gleder oss over den
nye dirigenten, Helene som har kommet

tilbake etter en liten pause fra tensingen.
Hun er den første dirigenten vi har hatt
som har vært hos oss i mer enn ett år.

Hver onsdag mellom klokken 18 og 20
øver vi på sanger, leker og koser oss.Nytt av
året er «baren» hvor vi selger enkel mat
(pizza f. eks) og drikke (brus, milkshake,
saft o. s. v).

Vi har et forholdsvis fast mønster, men
ca hver tredje gang snur vi opp- ned på
hele opplegget. Da kan ungdommene selv
velge om de vil være i miljøgruppen, dan-

se, synge solo eller om de vil være med på
drama.

Akkurat nå er tensingen i full gang med å
planlegge en markedsdag som skal være i
mars. Da skal vi ha loddtrekning, bingo,
loppemarked og kafè. Vi tror og håper at
mange fra menigheten vil være med på
dette, og samtidig hjelpe oss med å skaffe
inntekter. Det kommer til å bli en kjempe-
dag!�
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Søke barnehageplass?
Søreide menighetsbarnehage er med i

databasert felles opptaksordning med

Bergen kommune. 

De som ønsker å være med i hovedopptak

for barnehageåret 07-08 må søke før

1.mars på  www.bergen.kommune.no. 

De som sender søknad etter 1.mars 2007,

blir med i suppleringsopptaket.

Har deree spørsmål, ring barnehagen,

telefon 55120740 og spør etter styrer 

Berit Hop Grimen.

SøT: Full fart 
i Ten Sing

Berge gjenvalgt som 
menighetsrådleder
Menighetsrådet har i møte 17. januar gjenvalgt Gerhard Berge som leder og

Arve T. Rinde som nestleder for 1 år.  Menighetsrådsleder Gerhard Berge i sam-

tale med biskop Ole D. Hagesæther under visitasen i Søreide. Refleks går i tryk-

ken midt under visitasen, vi kommer tilbake med reportasje i neste nummer.�

FOTO: JENS MEYER

Søreide ten-sing (SøT) synger.  
FOTO: HANS JØRGEN MORVIK
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Det sterkeste 
våpenetEtikk er et nyttig ord som stadig

vinner nye venner. Fra før har vi fått
etisk handel, nå får vi også «etisk
krigføring». Prest Thor Pundsnes
(35) underviser personell i Sjø-
heimevernet i etiske refleksjoner
rundt utfordringer de kan møte i
tjenesten. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Thor Pundsnes bor med kone og
barn like ved Fana Stadion.
Han er ansatt som kapellan i
Nygård kirke, men har tidli-
gere virket både i Søreide og
Fana menighet. Jeg treffer
ham utenfor Lagunen en
regntung januarmorgen.
Heldigvis har Baker Brun
nytrukket kaffe og vi finner
oss fort et usjenert bord oppe
i det røykfrie glassburet.

- Her bør vi ikke kaste stein,
sier jeg.

- Det er ofte slik det starter,
kommenterer han. - Noen kas-
ter den første steinen.

Langt engasjement
Pundsnes’ engasjement for etikk i
Forsvaret går langt tilbake. Ung og ny-
utdannet gjorde han i 1997 sin første-
gangstjeneste som assisterende regi-
mentsprest på Sessvollmoen.

- Mitt ansvar var å gi rekruttene
etikkundervisning, sjelesorg og kir-
kelige handlinger. Soldatene viste
meg stor tillit og jeg opplevde at det
var lav terskel for å komme til presten.

I tillegg til å være nyutdannet teolog
hadde Pundsnes også bakgrunn fra Kirkens SOS.
Dette gjorde at han følte han hadde noe å gi tilba-
ke til de soldatene som oppsøkte ham.

- Mennesket er skapt verdifullt og unikt i Guds
bilde. Samtidig har vi det gammelmodige ordet
synder, et ord som forteller oss at vi ikke takler li-
vet og våre relasjoner slik vi ønsker. Vi er skapt
til å gjøre lysets gode gjerninger.Dessver-
re virker det ofte som vi har en ten-
dens til å elske mørket mer enn
lyset.

>  FORTSETTELSE SIDE 6
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Formell og uformell makt
Forsvaret har utviklet et eget etikkprogram
kalt RAM (se egen sak), innført fra 2006 som
en obligatorisk undervisning for alle offise-
rer og menige. Pundsnes ble invitert til å set-
te av ni dager hvert år til å kurse det vestnor-
ske Sjøheimevernet.

- Heimevernet består av voksne, intelli-
gente mennesker med selvstendige hold-
ninger,så det kan bli svært spennende disku-
sjoner rundt temaene jeg tar opp.Et av tema-
ene vi reflekterer rundt er formell og ufor-
mell makt. Nå har vi aktuelle eksempler
både med varsling på Sandviken sykehus og
konflikten mellom Gerd-Liv Valla og In-
gunn Yssen. Der ser vi at de som våger å stå
frem, viser seg å ha en veldig stor uformell
makt.

- Men samtidig kan de bli utsatt for repre-
salier, forfølgelse og latterliggjøring fra den
formelle makten? 

- Det vil alltid være risikoen. Derfor er det
nå kommet en ny paragraf i arbeidsmiljølo-
ven som gir en særlig beskyttelse til varslere.

Oppstanden i Kosovo
Et av eksemplene i undervisningen er hentet
fra den blodige oppstanden i Kosovo noen
vårdager i 2004,da tre albanske barn ble fun-
net druknet i elven Ibar. Serberne ble be-
skyldt for ugjerningen, og det brøt ut store
opptøyer.

- En norsk FN-styrke var utstasjonert ved
Caglavica da en stor gruppe bevæpnede alba-
nere prøvde å invadere landsbyen. De norske
soldatene hindret dem ved å danne en skjol-
drekke. En ung albaner satte seg da i en laste-
bil og kjørte i stor fart nedover mot solda-
tene. En norsk fenrik valgte å skyte varsel-
skudd mot bilen. Da bilen ikke stoppet, skjøt
han direkte mot sjåføren og drepte ham.
Mange liv ble nok reddet av dette skuddet.

- Det er jo en bra måte å vinkle en
etisk problemstilling? 

- Ja, og viktig også. Militæret har
makt og det kan komme til et punkt
der de misbruker makten.Offiseren i
denne situasjonen fulgte gjeldende
prosedyrer for en slik situasjon.

- Han kunne skutt mot bildek-
kene?

- Flere har sagt det, men det er ikke
sikkert at det hadde stoppet angre-
pet. Det viktigste er at en potensielt
svært farlig situasjon, der mange liv
kunne gått tapt, ble avverget.

Å snu det andre kinnet til
- Jeg har alltid oppfattet kristen-
dommen som en fredselskende reli-
gion. «Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn» sier Je-
sus i Bergprekenen (Matt. 5:9). Vil
ikke det å avstå fra bruk av militære
maktmidler være i god kristen ånd?

- Ikke avstå, men vi har en vestlig
krigsetikk som sier at utøvende
krigsmakt etter en analyse alltid skal
velge det minste ondet. Da tyskerne
invaderte Norge i 1940, var det min-
ste ondet å stå opp og kjempe imot
selv om det medførte tap av liv. Jeg er
ganske sikker på at det ikke var
mange pasifister tilbake i Norge etter
andre verdenskrig.

- Jesus snakket om å snu det andre
kinnet til.Var han pasifist?

- Mange spør meg om det. I studi-
ene lærte vi at grunnteksten ikke er
entydig når det gjelder dette bibelver-
set. Det kan ligge en skjult symbolikk
der,at man ved å snu det andre kinnet
til tvinger sin motstander til å slå med
den urene venstrehånden.

AMRITSAR, 1919: Britiske soldater
massakrerte rundt 1000 sivile
indere, en udåd som banet vei for
Gandhis ikkevoldelige kamp. 
FOTO: UKJENT/NATIONAL ARMY MUSEUM

DIKTEREN: «Tilgi alltid dine fi-
ender. Ingenting irriterer dem
mer». Oscar Wilde fotografert i
New York, 1882. 

FOTO: NAPOLEON SARONY

CHIAPAS, 2005: «Du er nå innenfor
zapatistenes opprørsområde. Her
er det folket som gir ordrene og
myndighetene som utfører dem». 

FOTO: HAJA/WIKIPEDIA.COM

TRENER. Spesialister fra Sjøheimever-
net trener på bording. Soldater må både
være forbredt på å møte vold og på å
selv bruke vold. RAM skal gi hjelp til å 
ta riktige valg. FOTO: JAN H. MICHELSEN

’’
Det er godt for mennesket å bli forsont,

å gi og motta tilgivelse. Dette behovet er

noe som bor i alle mennesker. De aller 

fleste av oss er dannede mennesker som

er opplært til å oppføre oss ordentlig mot

hverandre. Samtidig vet vi at ekstreme 

situasjoner kan bringe oss i møte med

mørke og destruktive krefter.
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Etter den tids normer var dette
svært fornedrende for den som slo.

- Det er jo uansett fornedrende å
bli slått, ikke minst av en uren hånd?

- De kulturelle regler og normer
var nok annerledes der og da,selv om
noe fortsatt henger igjen når vi hånd-
hilser med høyre hånd.

Satyagraha
Indias store leder Mahatma Gandhi
(1869-1948) sa en gang at «et øye for
et øye gjør hele verden blind». En av
hans nærmeste medarbeidere var
den afghanske borgerrettighetsleder,
pasifist og muslim Abdul Ghaffar
Khan (1890-1988). I en tale sa han:
«Jeg skal gi dere et våpen sterkere enn
både politiet og militæret. Det er Pro-
fetens våpen, men dere vet ikke om det.
Ingen makt på jorden kan stå imot
det». Våpenet han snakket om var
ikkevold, i hans ord «en tålmodig og
moralsk rettferdighet».

- Hva tenker du om ikkevold som
strategi for konfliktløsning?

- Den har sin berettigelse,men også
sine begrensninger. Dersom en liten
gruppe opponerer mot en stor over-
makt,vil den pasifistiske maktanven-
delse ikke ha noen betydning.

- De meksikanske zapatistene
gjorde i 1994 et ikkevoldelig opprør
mot urettferdige sosiale forhold i
delstaten Chiapas. De var en bitteli-
ten gruppe, men kommuniserte til
alle verdens TV-skjermer ved hjelp
av satelittelefoner og bærbare data-
maskiner. Etter noen spredte tre-
fninger fikk de en dialog.

- Det er et bra eksempel, men jeg
tror det var et unntak. Målet må all-

tid være å gjøre militærmakten over-
flødig. Men så lenge verden består av
mennesker som har denne hangen til
å velge mørket fremfor lyset så er det
nok langt igjen dit ennå, ihvertfall i
det dennesidige.

Tilgi dine fiender
Etikkundervisningen trekker også
frem det som skjer etter krigen. Det
brukes eksempler fra Rwanda, der
tidligere stridende parter må lære seg
å leve sammen på ny og Sannhets-
kommisjonen i Sør-Afrika (se egen
sak).

- Det er godt for mennesket å bli
forsont,å gi og motta tilgivelse.Dette
behovet er noe som bor i alle men-
nesker.De aller fleste av oss er danne-
de mennesker som er opplært til å
oppføre oss ordentlig mot hveran-
dre.Samtidig vet vi at ekstreme situa-
sjoner kan bringe oss i møte med
mørke og destruktive krefter.

- Du mener at opplæringen kan
være en måte å forberede deltagerne
til vonde og vanskelige møter med
seg selv og andre?

- Kanskje den kan ruste dem til å bli
mer oppmerksom på egne holdning-
er. Når jeg legger frem et eksempel,
får jeg tilbake innspill fra hele grup-
pen. Synliggjøringen av ulike me-
ninger rundt en etisk problemstilling
kan være en hjelp til å finne frem til
hvor en selv står, slutter Thor Punds-
nes.

«Tilgi alltid dine fiender» råder
den irske forfatter og estetiker Oscar
Wilde (1854-1900). «Ingenting irri-
terer dem mer». !

,Sannhetskommisjonen
Kommisjonen for sannhet og forsoning var en
domstolslignende del av veien mot et moderne
demokrati i Sør-Afrika. Alle som hadde opplevd
vold og overgrep under apartheidstyret kunne
komme frem og vitne om dette. De som hadde ut-
ført overgrep og voldshandlinger kunne også gi
vitnemål, og be seg fritatt for videre rettsforføl-
gelse og straff. Mange av vitnemålene ble kring-
kastet på nasjonalt fjernsyn. Kommisjonen hadde
mandat til å innvilge overgriperne amnesti der-
som forbrytelsene var politisk motivert og over-
griperen la alle kort på bordet. For å unngå
«vinnerens rettferdighet» (som Nürnberg-pro-
sessene er blitt beskyldt for) tok kommisjonen
mot vitnemål og rapporter om brudd på mennes-
kerettighetene fra alle sider av konflikten. Vitner
fortalte om lyssky og umoralske handlinger utført
både av apartheid-regimet, frigjøringsstyrkene
(inkludert ANC) og andre. Av en søkermasse på
over 7000 ble 849 overgripere innvilget fullt am-
nesti. I kommisjonens endelige rapport, lagt frem
28. oktober 1998, fordømmes begge sider av kon-
flikten for sin del av grusomhetene. 

Det meste av kommisjonens arbeid er lagt ut på
en egen hjemmeside: www.doj.gov.za/trc !

RAM: Respekt, ansvar og mot
RAM er et etikkprogram for forsvaret utarbeidet
av en gruppe norske prester på oppdrag fra For-
svarskomitéen. «Deltagelse i internasjonale
operasjoner krever styrker som er veltrente både
fysisk, mentalt, etisk og moralsk» heter det i inn-
stillingen. «Det er de moralske kvaliteter hos
mannskap og befal som i stor grad bestemmer
utfallet av slike oppdrag». 

De tre bokstavene er en forkortelse for Forsva-
rets tre kjerneverdier: Respekt, ansvar og mot.
RAM-programmet er laget helt fra grunnen av
norske prester, men er inspirert av Royal Air For-
ce sitt «Belief and Values Programme». 

Feltprestkorpset står ansvarlig for den organi-
serte etikkundervisningen i forsvaret. Tanken bak
er ikke å drive trosopplæring for å skape gode
kristne, men å utvikle soldatenes evne til å tenke
moralsk. Undervisningen i RAM foregår over
seks dobbeltimer, med en målsetting om å nå alt
personell innen en treårsperiode (regnet fra pro-
gramstart i fjor). !

TAP. Flere norske UNIFIL-soldater har falt
i forsøket på å forsvare freden. Minnes-
merket over dem understreker at solda-
tene har et tungt ansvar både for sitt eget
og kameratenes liv. FOTO: FNVETERAN.NO

PASIFISTEN? «Sett dere ikke imot
den som gjør ondt mot dere. Om
noen slår deg på høyre kinn, så
vend også det andre til» (Matt. 5:39)
sier Jesus i Bergprekenen.  
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Flatekvål evner noe som burde vært flere
forunt: å beskrive seg selv med tre ord.

- Jeg er familiefar, vossing og katolikk.
Han kunne føyet til journalist – men reg-

ner nok med at fanabuer flest er kjent med
navnet hans etter noen år med høy spalte-
temperatur i Norges nest beste lokalavis.

Å finne Gud
- Min mormor døde da jeg var åtte år. Det
siste hun sa til meg var at «du må finne Gud
på din egen måte». Den gang tenkte jeg ikke
så mye over dette, men setningen festet seg.

Kai var 24 første gang han kontaktet den
katolske kirken. Det skjedde på Voss, hos

nonneordenen Franciskus Xaverius-søs-
trene.

- Jeg fikk snakke med en nonne, og spurte
henne hvordan jeg skulle gå frem for å kon-
vertere. For å si det litt flåsete, så skysset hun
meg ut døren og ba meg komme tilbake om
noen år.Fire år senere traff jeg henne som jeg
nå er gift med.Hun gjorde det mulig for meg
å konvertere. Jeg kontaktet St. Paul menighet
i Bergen, og fikk diakon Gunnar Wicklund-
Hansen som mentor.Gjennom et helt år gikk
jeg ukentlig til ham for å lære om katolisis-
men, før jeg konverterte for fire år siden.

Forbønn  
«Den som ikke greier å finne veien til sitt
ideal, lever mer lettsindig og frekkere enn et

menneske uten ideal,» sier filosofen Frie-
drich Nietzsche. Har du funnet veien til ditt
ideal?

- Veien til mitt ideal har vært veien til kato-
lisismen. Så lenge jeg har vært bevisst min
egen situasjon her i livet så har jeg alltid
trodd på Gud. Spørsmålet har vært i hvilket
hus jeg skal tro på Gud.

- Så du mener ikke at den ene retningen er
mer riktig enn den andre?

- Neida, se på det store bildet. Det er ulike
veier som alle fører til det samme målet.
Men den katolske kirken er moderkirken,
opprettet av St. Peter etter direkte oppdrag
fra Jesus.

- Hva er det som tiltrekker deg i den katol-
ske kirken?

Veien til R

Kai Svellingen Flatekvål (34) mener at den norske kirken mangler identitet. Etter at
han konverterte til katolisismen, føler han at han er kommet hjem. Som symbol på
sitt nye hjem har han et portrett av jomfru Maria tatovert på venstre overarm. 

EGO SUM LUX 
MUNDI (Joh. 8:12): 
-En tatovering er for
resten av livet. Dette er
min måte å si at
jeg har funnet livets
lys, sier Kai Svellingen
Flatekvål. Til høyre: 
Tatovør Tomas Brudvik
(39) i arbeid. ’’
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- Menigheten preges av mye varme og en-
gasjement. Jeg synes det er vanskelig å hen-
vende seg direkte til Gud,slik den protestan-
tiske skikken er. For meg er det mer naturlig
å gå gjennom prestene og de hellige. Jeg ber
da til Jomfru Maria og St. Paul, og så går de i
forbønn for meg.

Lidenskaper
- Folket her i de nordiske landene er mer
kjølige og analytiske av natur, mens det
sydlige og latinske temperamentet er mer
følelser, temperament og farger. Er skillet
mellom trosretningene like mye et skille i
temperament? 

- Det er mye følelser i den katolske kirken,
noe som harmonerer godt med min per-
sonlighet. Jeg er et veldig lidenskapelig
menneske, jeg legger mye følelser i mange
ting. Når jeg først skulle legge følelsene
mine til Gud, så gjorde jeg det der jeg følte at
lidenskapen min hørte hjemme.

- Du har flere tatoveringer, både av Jom-
fru Maria - og Jimi Hendrix?

- Innen musikken har Jimi Hendrix alltid
vært den største for meg. Dette var min før-
ste tatovering, gjort for tyve år siden i ren
kjærlighet til hans musikk.Etter at jeg hadde
konvertert,ønsket jeg et kristent landskap på
armen. Da passet ikke Jimi Hendrix lenger
inn, så han har nå forsvunnet bak jomfru
Maria. Men han er der fortsatt, selv om han
ikke synes.

Jesu legeme
- Hva er forskjellen på den
katolske og den norske pro-
testantiske menigheten?

- Vi er mer opptatt av natt-
verden, den helligste stun-
den i gudstjenesten.For meg
er den mitt møte med Gud,
en direkte kommunikasjon
med himmelen. Den norske
kirken er mer anonym, jeg
synes den mangler et ansikt
eller en identitet. Jeg har stor
respekt for Fana-prost Per
Barsnes. Han har den sam-
me varmen jeg kjenner igjen
hos den katolske presten.

- Hadde du likt den norske
kirken bedre dersom den
ikke var statskirke?

- Det er umulig å si. Jeg vet ikke hvordan
den ville vært.

- Kanskje den hadde stilt friere?
- Det er jo nettopp det som er problemet.

Et av argumentene mot et skille har vært at
kirken da vil bli ekskluderende i stedet for
inkluderende.

Dialog eller konflikt
«Vis meg hva Muhammed har brakt av nye
ting, og der vil du finne ting som bare er onde
og umenneskelige, slik som å spre troen med
sverd,» sa pave Benedict XVI i fjor høst. Du
føler ikke noe behov for å forsvare paven når
han uttaler seg uheldig?

- Nei, hvorfor skulle jeg gjøre det? Jeg syn-
tes kanskje ikke at det sitatet var så veldig
heldig, men jeg skjønte hva han mente. Jeg
har lest talen og jeg fant ingen ondskap i
den.

- Sitatet er i seg selv et sitat – hentet fra en
600 år gammel dialog mellom den bysan-
tinske keiseren og en iransk skriftlærd. Selv
leste jeg pavens tale som en invitasjon til di-
alog mellom religionene, ikke konflikt slik
det ble fremstilt i media?

- Og der har du pressen – vi er gode på å ta
ut det som er negativt!

Å møtes i bønn
- Under sitt besøk i Tyrkia i slutten av no-
vember laget paven på ny overskrifter. Fo-

ran alle verdens tv-skjermer bøyde paven
hodet mot Mekka i bønn sammen med
mufti Mustafa Cagrisi. Hvor mange andre
paver ville gjort det samme?

- Nei,der er han nok den første.Det var en
fin måte å vise sin vilje til dialog. Det virker
som han har en del gode egenskaper.

- Et medlemskap han hadde i ung alder
kan vel betegnes som uheldig?

- Det at han var med i Hitlerjugend? Han
var 14 år gammel da han ble innrullert der.
Selvfølgelig kan du klandres for ting du har
gjort i ungdommen, men vet du hva, seri-
øst? Det er hallo i luken, altså. Det er lov å
skifte mening.

Tveegget sverd
- Det er et stort og alvorlig valg du har
gjort?

- For meg var dette et enkelt valg – det var
slik jeg fant Gud. Jeg tror det var en mening
med at dette skulle skje meg.

- Det er et tveegget sverd, det med tilfel-
digheter og skjebne. Du tror ikke på tilfel-
digheter?

- Vel, jeg spiller lotto. Kanskje tilfeldighe-
ter kombinert med en stor del skjebne.

- Skriftemål er en kristen praksis der en
person bekjenner sine synder for en prest,
eller i teologisk forstand for Gud gjennom
en prest. Går du til skrifte?

- Ja, jeg skrifter. Det er anbefalt for en
praktiserende katolikk å
skrifte minst to ganger årlig,
selv om det ikke er lett å gå til
en prest og si hva du har gjort
galt her i livet. Pave Johannes
Paul II skriftet daglig. Hvor-
for han hadde behov for det,
er jo et annet spørsmål.

- Etterpå må du hjem og
gjøre botsøvelser?

- I gamle dager var det slik at
om du gjorde en stor synd, så
måtte du mest sannsynlig ut
på pilegrimsreise. Det har jeg
sluppet så langt.

- Det minner om filmen
«The Mission». Hovedperso-
nen måtte gjøre bot for å ha
drept sin egen bror i duell.

- For å si det slik: Han måtte
seriøst på pilegrimsreise, sier
Kai Svellingen Flatekvål. !

ien til Roma
HJERTET: St. Petersplassen ble planlagt slik at flest mulig
samtidig kunne få pavens velsignelse. FOTO: WIKIPEDIA

ÅNDELIG FAR: - Pave Benedict XVI utstråler mye vennlighet og varme,
sier Kai Svellingen Flatekvål. Bildet tok han selv under en fellesaudiens i
Roma sist sommer. 

Veien til mitt ideal har vært veien til katolisismen.

’’
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Kulturprisen for Fana og
Ytrebygda utdeles årlig og 
har en totalverdi på 10.000
kroner fordelt på en kunst-
gjenstand utformet av en
kunstner med tilknytning til
Fana/Ytrebygda, sat en
gavesjekk og et diplom.

AV MARIT BRATTEN  OG INGVAR HENNE

Prisen for 2006 var utformet av keramiker
Anne Bente Totland. Formålet med prisen
er å stimulere det lokale kunst- / kulturlivet
og om mulig bidra til økt engasjement – og
tildeles enkeltperson eller organisasjon/lag
som ved nytenking, aktiv profilering eller
handling har vist nye veier innenfor kultur-
feltet i disse bydelene.

Dekker alle kravene
Vinneren i 2006 dekker ikke bare ett av kra-
vene for tildeling – men så å si alle. Han er
en kulturformidler av ypperste kvalitet,
som i en årrekke har gjort en betydelig inn-

AV EIRIK MILLS

Nyhetene hjemme
kunne formidle at
pavens uttalelser
skapte store vansker
for kristne i muslim-
dominerte områder.
Ifølge media ble flere
kirker i Palestina ut-
satt for omfattende
ødeleggelser. Det
passet meg dårlig at
disse urolighetene
skulle komme like
før min avreise. Men
jeg bestemte meg for
å dra så lenge UD ikke direkte frarådet
en slik reise.

Allerede første kveld i Betlehem
spurte en ung kelner meg om hva jeg
syntes om pavens uttalelse. Lettere
nervøs og uvitende om hvorfor han
var interessert i mitt syn, svarte jeg
kontant at den var unødvendig og
dum. Kelneren syntes fornøyd med
svaret og gav meg gratis kaffe. I etter-
tid viste det seg at han var katolikk.
Utover dette har jeg sjelden blitt kon-
frontert med pavens uttalelser.

Søndag for en uke siden oppsøkte
jeg imidlertid en av kirkene som ble
påført størst skade. En liten, vakker
gresk-katolsk kirke i Nablus. Brann-
bomber og skarpe skudd hadde øde-
lagt kirken både innvendig og utven-
dig.Nå var restaureringen godt i gang,
og bortsett fra noen kulehull i veggene
og gjenstående malearbeid,var det lite
som tydet på en hard medfart.

Etter søndagsmessen ble jeg invitert
hjem til presten.Med en noe resignert
fremtoning fortalte Fader Yousef J.
Sa’adah at det er vanskelige tider for
de kristne på Vestbredden.Av Nablus’
120.000 innbyggere pleide 30.000 å
være kristne. I dag er det bare 700

igjen. Men Vesten
formidler et feilaktig
bilde fortalte han.
De kristne flytter
ikke først og fremst
på grunn av mus-
limsk undertryk-
king. I Palestina har
kristne og muslimer
lang tradisjon for å
leve side om side i
gjensidig respekt.

- Sannheten er at
vi alle lider samme
skjebne under isra-
elsk okkupasjon. De
unge kristne - med

kontakter i utlandet - flytter i håp om
bedre fremtidsutsikter. Slik situasjo-
nen er her,finnes det få jobbmulighe-
ter etter endt utdanning, sa Fader
Yousef.

Den gresk-katolske presten fortalte
at kirken ble ødelagt av en liten mus-
limsk opprørsgruppe.

Dagen etter møtte tusenvis av mus-
limer opp utenfor kirken i protest
mot ødeleggelsene. Hamas har finan-
siert restaureringen og det er musli-
mer som nå setter kirken i stand. De
har sågar malt nye ikoner av Jesus og
Jomfru Maria. Men denne delen av
historien ble aldri formidlet videre i
vestlige medier.

Det slår meg nok en gang hvor lett
vi har for å generalisere, og hvor liten
bit av virkeligheten vi får presentert
gjennom media. Like lite som én
uklok uttalelse fra paven gjør alle
kristne til islamkritikere,gjør én mus-
limsk opprørsgruppe alle muslimer
til ekstremister. Jeg er glad jeg ikke lot
meg skremme av nyhetene, men dro
til Palestina sånn at jeg kunne se vir-
keligheten slik den egentlig er. !!

Kjære far! Min venn er kunstner. På 
en måte minner han meg om hoved-
personen i barnesangen «Det bor en
gammel baker»: Bildene hans er
praktfulle, sjelen hans er ensom. 

Salget går det dårlig med, han lever omgitt av bilder.
Han suger i seg en røyk, og det er som den forsvinner
ned i et stort svart tomrom.

- Dette bildet kunne bare fortsatt og fortsatt, sier
han, viser meg en stor tre-
plate dekket av tykke lag
med oljemaling i drama-
tiske eksplosjoner av ster-
ke farger og runde
kvinnelige former.

- Platens størrelse er
dets eneste begrensning.

Jeg er enig. Når jeg luk-
ker øynene, er det som
om jeg kan følge bildets
linjer videre,ut av bildet.

- Jeg kaller det «Alle bilder
Neste gang jeg ser ham,er 
- Har du solgt det? spør jeg
- Nei, jeg har malt over d

lett.
- Jeg hadde bruk for platen
Han ber meg kjenne på de

Et landskap former seg un
mine: Daler, elver, skoger
mennesker.

- Det er jo det samme bil
Du har bare latt det fortsette

Han nikker.
- Slik er livet,sier han stille

mykt.
Jeg kjøpte bildet, tok det m

deg.
I unge år startet du eget 

sted. Det var en optimistis
hadde nok å gjøre. Kundeg
var ofte unge par i etablering
mange ønsker og lite kontan

- Jeg fikk et godt rykte,men

Tilbake fra Betlehem
Kapellan Eirik Mills er nå tilbake igjen i Fana menighet etter
et begivenhetsrikt opphold i Palestina som Betlehem-utsen-
ding for Kirkens Nødhjelp. Han har gjennom oppholdet 
skrevet en rekke reisebrev, til opplysning, diskusjon - og ikke
minst en del forargelse. Vi lar Eirik Mills selv oppsummere
oppholdet, med en siste refleksjon fra denne urolige, men
politsk og religiøst særdeles viktige regionen.  •-red.

Ikke mange ukene før jeg reiste til Midtøsten hisset pave
Benedict XVI opp muslimske miljøer over hele verden ved
å sitere en flere hundre år gammel kritikk av islam.

Møtet med fader Yousef

Eirik Mills og Fader Yousef J. 
Sa’adah. FOTO: RICHARD GOODMAN

Kulturprisen 200

Alle bilders mor
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er kunstner. På 
meg om hoved-
gen «Det bor en
ene hans er

ns er ensom. 

han lever omgitt av bilder.
g det er som den forsvinner

m.
re fortsatt og fortsatt, sier
han, viser meg en stor tre-
plate dekket av tykke lag
med oljemaling i drama-
tiske eksplosjoner av ster-
ke farger og runde
kvinnelige former.

- Platens størrelse er
dets eneste begrensning.

Jeg er enig. Når jeg luk-
ker øynene, er det som
om jeg kan følge bildets
linjer videre,ut av bildet.

- Jeg kaller det «Alle bilders mor.»
Neste gang jeg ser ham,er bildet borte.
- Har du solgt det? spør jeg.
- Nei, jeg har malt over det, sier han

lett.
- Jeg hadde bruk for platen.
Han ber meg kjenne på det nye bildet.

Et landskap former seg under fingrene
mine: Daler, elver, skoger, små byer,
mennesker.

- Det er jo det samme bildet, sier jeg.
Du har bare latt det fortsette.

Han nikker.
- Slik er livet,sier han stille – nesten yd-

mykt.
Jeg kjøpte bildet, tok det med hjem til

deg.
I unge år startet du eget møbelverk-

sted. Det var en optimistisk tid og du
hadde nok å gjøre. Kundegruppen din
var ofte unge par i etableringsfasen,med
mange ønsker og lite kontanter.

- Jeg fikk et godt rykte,men jeg var nok

for snill.Arbeidet mitt var av høy kvalitet,og pri-
sen var lav.

Noen ganger fikk du ikke betaling i det hele tatt.
Du hadde et stort hjerte, med lite plass for peng-
er. Etter noen år var eventyret slutt og du måtte
legge ned driften. Jeg ber deg sette en ramme på
bildet.Noen dager senere ringer du.

- Vanligvis liker jeg ikke slik moderne kunst.
Men dette bildet rører ved noe i meg. Det er ikke
riktig å stenge det inne i en ramme.

Jeg reiser for å hente bildet. Du har likevel satt
på det en enkel ramme i lyst,ulakkert treverk.

- La rammen forbli ubehandlet. Med tiden vil
den få sin egen glød,kanskje som en gjenklang av
fargene i bildet.

Jeg forstår ikke hva du mener, men er glad for
det fine arbeidet du har utført.

- Det ser ut som de trives sammen, sier jeg.
Rammen smyger seg så tett rundt hjørnene på

bildet at skjøtene nesten ikke synes.
- Ja,et slikt bilde er nesten som et levende vesen,

sier du. !!
Kjærlig hilsen Datteren

Sorgseminar 
for etterlatte
MMeenniigghheetteennee  ii  pprroossttiieett  hhaarr  ii  nnooeenn  åårr  nnåå
hhaatttt  sseemmiinnaarr  oomm  ssoorrgg  hhvveerrtt  hhaallvvåårr..

Sorg berører oss på mange måter, og du er
velkommen til seminar enten det er kort
eller lang tid siden dødsfallet. Seminaret er
gratis.

"" Tid: lørdag 10 mars kl. 10.00-14.00
""    Sted:  Skjold Kirke, Peisestuen.

PPRROOGGRRAAMM::
""  Hva er sorg og hva gjør sorgen med 

oss? Ved sokneprest i Storetveit 
menighet, Bjarte Holme

""  Lunch
"" Samtale/ spørsmål 
"" Orientering om tilbud til etterlatte prostiet
""  Spørsmål/påmelding: 

- Diakon i Storetv./Bønes, Linda Bårdsen  
55 30 81 17 -  linda.bardsen@bkf.no 

- Diakon i Skjold: Anette Andersen,
55 59 71 15 - anette.andersen@bkf.no

- Diakon i Birkeland, Tone Totland
55 36 22 85 / 915  32 323 - 
tone.totland@bkf.no

sats innen kulturlivet i Fana – langt ut-
over det hans yrke og virke tilsier.

Han skaper gode kontakter på tvers av
interesser og kulturaktører både gjen-
nom felles forståelse og samhandling og
gjennom målbevisst dialog med det po-
litiske miljø – så vel som offentlig ansat-
te og representanter fra det frivillige kul-
turlivet.

Kreativitet
Stikkord her er også Per Barsnes sin kre-
ativitet og idérikdom som sammen med
hans evne som initiativtaker til å begeis-
tre og inspirere andre – har gang på gang
resultert i spennende arrangement og
konstruktivt samspill der han har klart å
engasjere private og offentlige støtte-
spillere for å knytte bånd mellom gam-
melt og nytt:

"" Hans iherdige innsats var hoved-
årsaken til at kulturlandskapet rundt

Fana kirke ble valgt til tusenårssted 
for Bergen i år 2000.

"" Han var hovedpådriver for Fana 
kirkes 850-årsjubileum 02/03

"" I 2005 var Fana kirke og Fana kultur-
park stedet for Bergen kommunes 
hovedmarkering av 100-årsjubileet 
for unionsoppløsningen.

"" Hans innsats for å gjeninnføre tradi-
sjonen med Olsokfeiring i Fana bør 
også nevnes. Dette skjer i tett sam-
arbeid med blant annet kulturelle lag
og foreninger i Fanabygden.

Takketale
Kultursjef Marit Bratten overleverte
prisen på den store julekonserten i Fana
kirke med blant annet disse ordene til
Per Barsnes:

-Takk for at du er så entusiastisk og
skapende og for ditt unike engasjement
innen kulturfeltet og ikke minst ditt på-
gangsmot.

-Du er en virkelig inspirator med stor
evne til å stimulere og engasjere det lo-
kale kulturlivet, og en verdig mottaker
av årets Kulturpris! !!

urprisen 2006 tildelt Per Barsnes

lders mor

Prost Per Barsnes mottok Kulturprisen
for Fana og Ytrebygda 2006. ARKIVFOTO
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VVeellkkoommmmeenn  tt ii ll

ttllff..  5555  9911  9988  0000
wwwwww..ffaannaassppaarreebbaannkk..nnoo

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

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:
sylvi@fanaposten.no

AV PER BARSNES

Det trafikale tverrsambandet i
Fana er veldig dårleg når det
gjeld bussruter. For å koma
fram på rimeleg kort tid, er pri-
vatbilen dessverre einaste løy-
singa. Dette fører ulukkelegvis
til at mange aldrande, som var
faste kyrkjegjengarar tidle-
gare, når dei sjølve, eller ekte-
fellen køyrde, ikkje lenger
kjem seg til kyrkje. Sjukdom,
eller dødsfall har endra deira
livssituasjon. Dei blir isolerte
frå det fellesskap dei regel-
messig søkte, så lenge dei
kunne setje sin eigen dagsor-
den. Frykt for å vere andre til
bry, gjer at dei ikkje spør om
skysshjelp, ikkje ein gong hjå
sine eigne born eller borne-
born. Men like sjølvsagt som å
gi dei skysshjelp til å koma i

butikken, skulle det vera for
born og borneborn aktivt å by
dei skyss til gudsteneste. Eg
veit at mange sit med eit sårt
og lengtande sakn etter å få
koma til si kyrkje både på van-
lege søndagar og i høgtidshel-
gar, men dei klarar ikkje å
koma seg fram i tide med eiga
hjelp. 

Eg vågar meg difor til med ei
utfordring til born og borne-
born som har eldre i sin fami-
lie, der dette er ei aktuell pro-
blemstilling. Kan de vere venn-
lege og aktivt ordne med skyss
til dykkar kjære gamle og/eller
sjuke til gudsteneste, for ek-
sempel ein gong i månaden,
om ikkje meir, og i høgtidshel-
gar! Og er de fleire til å dele på
det, kan det kanskje bli oftare?
Dei fleste greier seg godt ålei-
ne, viss dei berre får skyss,

Hjelp til kirkeskyss
Kjære born og borneborn av aldrande
foreldre/besteforeldre utan bil!

men eg veit og døme på at al-
drande menneske set veldig
pris på fylgje. Kanskje kan det
og imøtekomast av og til? Det
er ei strålande fin  oppleving

når dette skjer. I mange famili-
ar er det heilt vanleg. Men alt-
for mange overser problemet!
Dette er eit slag for nestekjær-
leiken! !!

Slett ikke alle får
offentlig skysshelp,
særlig ikke på en
søndag. Prost Per
Barsnes oppfordrer
de eldres familier
til å finne frem 
tenningsnøkkelen. 

ARKIVFOTO

felles  1-07.qxp  01-02-07  19:24  Side 12



13                  januar 2007
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www.sandslisport.no
sykkelbutikk - sykkeverksted - squash - idrettshall - pizzarestaurant
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST



TEKST OG FOTO: LARS ARVE RØSSLAND

Refleks møtte Helga og Magne på
orgelresitasjon ein tysdagskveld,
med den første påminninga om
vinter i lufta. Er det noko me alle
treng meir av, og aldri får nok av,
er det pausar til å finna fred og ro.
Og i denne freden og roen handlar
det om å halda fokuset på det vik-
tigaste. Eitt ord som både skildrar
dette «det viktigaste»  og intervju-
objekta fekk eg frå kjelda som gav
meg bakgrunnsinformasjon om
Helga og Magne: hjartevarme. Og
det var med hjartevarme Refleks
sin utsende vart teken imot heime
hos dei i Knappenveien.

Gift i 52 år
I 52 år har Helga og Magne vore
gift, i nesten 50 av dei har dei halde
hus i Knappenveien:

- Me budde på Møhlenpris den
første tida etter at me gifta oss.Det
var ei tid då det var vanskeleg å
skaffa seg hus. Me var heldige og
fekk kjennskap til ein som selde
tomtar i dette stroket. Hugsar den
dagen då me var og såg på tomta.
Me gjekk tilbake til Møhlenpris,
gjekk Sælenveien og over Varden.
Då såg me flammane frå Bryggen.

Det var den dagen då store delar
av Bryggen stod i brann [3. juli
1955].

Søreide som kyrkjelyd har hatt
gleda av innsatsen deira heilt si-
dan kyrkja var ny,i 1974.Mot slut-
ten av yrkeskarrieren og godt inn i
pensjonsalder har dei gjort inn-
sats som kyrkjetenar (Magne) og
klokkar (Helga). Helga gjekk frå
sekretær på Venstre sitt partikon-
tor til klokkar i 1990 og heldt det
gåande til 2002.Dei siste fire åra av
same perioden fungerte Magne
som kyrkjetenar. Og dei var i si tid
naturlege val til desse postane:

- Me var jo i kyrkja så mykje el-
les, gjekk på alt muleg, minnest
Helga. Det gjer dei framleis. Og
dei gjer det saman. «Ser du den
eine, så ser du den andre», seier
andre i kyrkjelyden om dei to.I til-
legg til det viktige i å delta på ulike
aktivitetar,så er dei framleis aktive
både med å gå med kyrkjebladet
og med det praktiske rundt kyr-
kjekaffien.

Godt kameratskap
- I kyrkjelyden er det folk som veit
kva dei står for, utan dei store fak-
tene. Det er trygt og fint, inklude-
rande. Det likar me, seier Magne.

«Spør ikkje kva fellesskapen kan gjera for deg, men
Kennedy si gamle formaning. Helga og Magne Vik    
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Han fortel at tidlegare var det
kan henda litt lite aktivitetar
for godt vaksne, men dette
har kome seg mykje. Ein vik-
tig fast post er lokalhistorie-
foreininga sine møte, med
mat og føredrag. Heilskap og
fellesskap er raude trådar i
når Helga og Magne fortel:
Fellesskap i familie, fritid,
kyrkjeliv og arbeid. Og heil-
skapen. Fellesskapen Helga
og Magne imellom handlar
også om selskapsdans, Mag-
ne gjekk på danseskule på
Drammensveien alt som 14-
åring,og om utanlandsreiser.
Malta, Israel fleire turar,
Thailand…

- Fortel om då me var i
Thailand, Magne, og du
skulle klippa deg,det kosta jo
berre 30 kroner, seier Helga.
Ho blir så riven med at ho tar
soga sjølv: - Då du var ferdig,
såg du ut som ei kule, frisø-
ren hadde teke bort alt sa-
man. Det var på den tida då
Thor Pundsnes var vikar i
Søreide. Då han såg den nye
«frisyren»til Magne, likte
han den så godt at han gjekk
beint og gjorde det same…

Kyrkja og identitet
Helga og Magne har fire
barn, sju barnebarn og eitt
oldebarn. Dei minnest med
glede oppveksten til ungane
på Søreide:

- Det var eit veldig fint mil-
jø i kyrkja då ungane våre
vaks opp, sist på 70- talet og
først på 80-talet. Alle venne-
ne deira var i kyrkja. Etter
gudstenestene søndagane
var det langt frå sikkert at dei
hadde tid til å vera med oss
heim, hugsar Helga og Mag-
ne.Dei legg til at mykje av det
som skjer i dag kan minna
om desse første åra i kyrkja.

Serviceteknikaren frå Oslo
og sekretæren frå Fjell held
på sine opphavlege dialektar.
- Me er vel litt tungnæme, ler
Helga. Men dei er knytt til
Søreide – både til kyrkjely-
den og til staden. Dei meiner
kyrkja er viktig for den lokale
identiteten og er litt redd for
at ein misser noko ved ei
oppsplitting mellom kyrkje
og stat:

- Det er så mange som mø-
ter kyrkja med klare mei-
ningar på førehand, «presten

bestemmer alt saman», til
dømes. Men så kjem det ein
eller annan situasjon der ein
blir kjent med presten og så
blir tonen «nei, tenk at han
kunne vera sånn!», seier
Magne. – Ved ei oppsplitting
er eg redd for at terskelen for
å oppsøka prest og kyrkje vil
bli høgare for folk som ikkje
er så vane med kyrkja frå før.

Helga fortel historia om ho
som spurde ungane kven det
er som eig kyrkja. Det kom
mange fantasifulle svar:
«Gud», «Jesus», «Presten»,
«Kongen». Så kom aha- opp-
levinga då dei fekk svaret
«Alle saman». «Då er det jo
vår då…», kommenterte
ungane. – Det blir kan henda
ikkje like lett å seia det i fram-
tida…

Ute er det blitt mørkt. Alle
lysa ein kan sjå frå Helga og
Magne sitt stovevindauge
vitnar om at mykje har
skjedd på Søreide dei nesten
50 år dei har budd her. Men
sjølv om her er langt fleire
menneske i dag, er oppskrif-
ta deira like gyldig: felles-
skap og hjartevarme.�

kva du kan gjera for fellesskapen». Slik kan ein omskriva president
  er gamle nok til å hugsa orda. Og dei lever dagleg opp til dei.
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Områdeutvalget har som formål å

arbeide for et trygt og godt bomiljø for

alle aldersgrupper på Søreiide. Dette

betyr å fremme det sosiale og fysiske

miljø for å gi trivsel, sikkerhet og til-

hørighet ffor alle beboere. 

Områdeutvalget kan ta opp alle saker

som kan fremme disse formål. Dette

vil vi oppnå ved å stimulere til samar-

beid mellom velforeninger, lokale in-

stitusjoner, skole, frivillige organisa-

sjoner, 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.

I begynnelsen av februar kommer

kommunen med en arealplan for

Søreide. Etter to års arbeid skal det

bli spennende å få klarlagt hvilken

utvikling vi vil få på Søreide.  Ikke

minst gleder vi oss over at vi skal få ny

skole. 

Vi ser positivt på at Bergen Kom-

mune vil satse på å «sikre friområder

langs sjøen for allmennheten og leg-

ge vekt på en langsiktig forvaltning av

den funksjonelle strandsonen».  

Aksjonsgruppen Sjøfronten arbei-

der kontinuerlig med å sikre slike

områder fra Strømme Bro og ut til

ytre Grimstad.  Vi ser at for folk flest

er det vanskelig å få tilgang til sjø i

vårt nærområde og det vil vi gjøre noe

med.  Bergen kommune eier flere

områder hvor slik tilgang kan sikres. 

Ellers vil Områdeutvalget i februar

forsøke å få til møte med velforening-

er i Dolviken-Grimstad området for å

innspill om hvordan vi ønsker at dette

området skal utvikles; boliger, vei,

vann og kloakk, næringsområder.  

Leder av utvalget er Anna Fjeldstad

Carlsenn fra Knappen Vel. Har du

spørsmål eller innspill, kontakt

Anna på tlf. 979 61 056 �

Informasjon
fra område-
utvalget for 
Søreide 

tevarme 
ellesskap
tevarme 

ellesskap



12.11.06
Marius Oanæs Andersen
Tord Andresen
Maria Linnea Mæland Tykvenko
Celine Opheim, Fana kirke

19.11.06
Mina Gripsgård
Thale Christensen Sjøthun, 
Leikanger kirke
Olve Mathias Fjelde
Malin Victoria Håvåg
Kristine Borsholm

26.11.06
Celine Eilèn Sanden Erichsen, 
Birkeland kirke
Lotte Såtendal, Birkeland kirke

03.12.06
Emma Ekeseth Korsnes
Lena Thy Skjelvik
Felix August Sandland, 
Laksevåg kirke
Jonah Sjursen Hella, Erdal kirke
Thea Sofie Ueland, 
Sandvikskirken

10.12.06
Sigrid Nilsen Brekke
Stine Værøy Vig
Sarah M. Garmannslund-Foss

17.12.06
Daniel Lothe-Berg
Mia Jørstad Østervold

26.12.06
Christian Aksnes Mjeldheim

31.12.06
Thea Kristine Wolter
Matheo Tuvin Hopen
Mads Gunnarson

07.01.07
Julian Smith-Giske, Tasta kirke

13.01.07
Guro Andersen Buck, Skjold k.

14.01.07
Frida Corneliussen Kaas

02.11.06 Terje Ingolf Karlsen
07.11.06 Gjertrud Bergersen
08.11.06 Harald Paul A. Storli
24.11.06 Lars Moss
06.12.06 Gudrun Skjelfjord
06.12.06 Aslaug Ådland
12.12.06 Anna Marie Høyheim
15.12.06 Vincent Sætre
18.12.06 Bjørn Solli
19.12.06 Oddny M. Steffensen
22.12.06 Erik Lundstrøm
27.12.06 Gudrun Alfrida Jensen
05.01.07 Oline J. Sivertsen
12.01.07 Ella Marie Strand
17.01.07 Truls Hans Magnus 

11. februar – Kr. Forklarelsesdag
11.00 Høymesse med dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

18. februar – søndag før faste
11.00 Familiegudstjeneste. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet.
v/Hans Jørgen Morvik.

25. februar - 1. søndag i faste.
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. Offer til menighetens 
misjonsprosjekt. v/Kolbjørn
Gunnarson.

4. mars - 2. søndag i faste.
11.00 Høymesse med nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

11. mars – 3. søndag i faste.
11.00 Høymesse med dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.
v/Hans Jørgen Morvik.

18. mars – 4. søndag i faste.
11.00 Familiegudstjeneste med
utdeling av 4-års-bok. Dåp. Offer
til menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

25. mars – Maria Budskapsdag
11.00 Samtalegudstjeneste. 
Offer til Kirkens Nødhjelp. 
v/Hans Jørgen Morvik.
14.00 Samtalegudstjeneste. Offer
til Kirkens Nødhjelp. v/Kolbjørn
Gunnarson.

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

Menighetskontoret

Tlf/faks  . . . . . 55 59 71 00/55 59 71 09

Kirkeskyss  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 05

Direktetelefoner

Sokneprest Hans Jørgen Morvik 

telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 02

mobiltelefon  . . . . . . . . . . . 924 53 773

Kapellan Kolbjørn Gunnarson

telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 03

mobiltelefon  . . . . . . . . . . . 970 68 403

Menighetskonsulent 

Elisabeth R. Andersen,Fana prosti-

kontor, Fanavegen 320, 5244 Fana

telefon  . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 87

Organist  (vikar)

telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 01

Kirketjener Ann Kristin Hovland

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 16 158

Menighetsrådsleder Gerhard Berge

telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 14 34

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

Søreide Menighetsbarnehhage

kontortelefon  . . . . . . . . . . 55 12 07 40

Styrer Berit Hop Grimen (bolig)

telefon  . . . . . . . . . . . . . . . .55 22 90 44

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: mandag-fredag 0800-1530
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Nyttårshilsen fra store og  små
i Søreide kirkes barnehage

Desember er måneden vi gleder oss aller mest
til i løpet av året, i alle fall i vår barnehage.

Vi har advent med alle våre tradisjoner og for-

ventninger fram mot jul og masse kjekke akti-

viteter. Vi synger, baker, lager julegaver og jule-

pynt. Vi leser koselige julebøker og fortellinger, og

vi gleder oss til Lucia feiring og juletrefest hvor for-

eldre og søsken får være med.

Vi reiser til Grimstadneset og går i skogen og hogger

vårt eget juletre. Vi har julegudstjeneste sammen med an-

dre barnehager i bydelen vår. På barnehagegudstjenesten får

vi igjen høre det glade budskap om Jesus som vi allerede er blitt

kjent med i vår barnehage. Vi har nissefest hvor nissefar eller nissemor kom-

mer på besøk til stor spenning for barna. I år fikk barna kjempefin julegave av nissemor, B. S. Agentene og jule-

gavemysteriet. Den var spennende, den!!! Vi ønsker alle – store og små, et velsignet godt nyttår.

Nye Beta-kvelder 
i Søreide kirke
Til dere som ikke har vært på

Beta-kveld kan vi fortelle hva

en slik kveld inneholder:

19.30: Kveldsmåltid – i en av-

slappet og lun atmosfære.

20.00: Tema – jordnært og

himmelrettet.

Pause

21.00: Samtale om tema – med

ideer, tanker, spørsmål og

noen svar.

21.45: Avslutning inne i kirken

– med musikk, sang, reflek-

sjon og lystenning.

22.00 Slutt

Lurer du på hvem dette passer

for? Akkurat for deg! Alle har vi

behov for å kjenne oss hjemme

og høre til i et fellesskap.  I kir-

ken ha vi en unik mulighet til å

skape et slikt fellesskap. Til å

komme sammen og dele med

hverandre tanker om tro og tvil,

glede og smerte og håp. Her

skal døren være høy og porten

vid og terskelen lav.

Vi ønsker å møte hverandre som

medmennesker. Kanskje kan vi

vandre noen steg sammen? Det

er lov til å bare være tilstede.

Lytte og lære. Eller dele og bi-

dra. Det er gratis og uforplik-

tende. (men det er lov å gi en li-

ten skjerv hvis du ønsker. )

Merk at vi er tilbake på TIRS-
DAGER. Hver 3.tirsdag i må-
neden, unntatt i mai.

20.feb. SAMMEN – som de
første kristne?  Kim Larsen

20.mars SAMMEN – når livet
blir vanskelig.  Inger E. Selvik

17.april SAMMEN – med 
Emmausvandrene. Ragnar
Waagbø

Tirsdag 22.mai SAMMEN – på
FESTSPILL i Søreide kirke!


