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refleks

Vaktskifte på orgelkrakken
Etter 33 års tjeneste slutter Jan Egil Vågsholm som
organist i Søreide 29. februar, men rett før Refleks
gikk i trykken ble det klart at orgelveteranen blir
erstattet av en annen musikalsk kapasitet:
Eli-Johanne Rønnekleiv (t.h), med bak-
grunn fra blant annet Birkeland og Skjold
er tilsatt som ny kantor i Søreide.    Side 14

Menighetsspillere
Brann-spiller Bjørn Dahl
ble hyllet som gullvinner 
i høst. Men for mange i 
Sædalen er Bjørn og ko-
nen Sigrun like kjent som
aktive menighetsbyggere.

Side 6-7

Sjømannskirken 
Espen Ingebrigtsen er ny-
bakt regionsleder for Sjø-
mannskirken i Bjørgvin.
Etter mange utenlandsår
skal han nå knytte ster-
kere bånd mellom Sjø-
mannskirken og lokale
menigheter. Side 8-9 

Støtt fasteaksjonen 
I år setter Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon fokus
på mennesker som lever
i skyggen av krig og ter-
ror. Ta vel i mot bøssebæ-
rerne 11. mars. Side 11

Nå skal ungdomslokalet («førskolen») pusses
opp. - Bygget er i så dårlig forfatning at det må
totalrenoveres. Vi vurderte å rive, det ville
kanskje vært enklere. Men det koster så mye å
bli kvitt gamle byggematerialer at vi mener det
er rimeligere å renovere, sier byggekomité-
medlem Karsten Oma (bildet). Side 2-3

Slutt på 
forfallet
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Refleks nr 6, 2007. Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samarbeid med BKF og
de andre menighetene i Fana, og sen-

des til alle hjem i menigheten. Vi tar
med glede i mot artikler av ulike slag og

gjerne også tips til reportasjer.

Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: soreide.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Staben i menigheten.
Kontaktinformasjon: se side 16
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående 
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 16.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen, tlf. 55 23 25 47
- 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 - 
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Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47
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Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 31. mars
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 8. april

AV LARS MARTIN HOL

Fastetiden kommer tidlig i år.
Vi er så vidt blitt ferdig med
adventstiden og julehøytiden,

før fastetiden begynner. 
Påsken er kirkens største høytid og en

tid for glede, for da får vi igjen bekreftet at
livet er sterkere enn døden. Jesus viser
oss at ondskapen kan overvinnes. Tiden
før påske kalles for faste, og det er en for-
beredelsestid til påsken. Likesom Jesus
frivillig gikk en lang og tung vei «før Han
stod opp og seiren var klar», slik er det
meningen at vi i tiden før påske skal be-
sinne oss på livets realiteter og øve oss i å
møte hverdagens utfordringer. Sammen-
lignet med andre land, har vi i Norge ikke
mange tradisjoner knyttet til fasten. Fas-
tetiden er ikke ment som en plikt, men
som en hjelp til å fokusere på viktige ting.

Vi har to store forberedelsestider inn
mot høytider i vår kirke. Den ene er fasteti-
den, og den andre er adventstiden. Ad-
ventstiden er en forberedelse på at Gud ble
mennesket Jesus. I praksis er dette en tid
preget av mange forberedelser til julehøy-
tiden, som skal feires på tradisjonelt vis.

Fastetiden er en roligere tid, som ikke er
preget av like mange praktiske gjøremål.
Festen er over og hverdagen er her. Kan-
skje til og med den freden og roen jeg søk-
te etter i julehøytiden. Adventstidens høye
tempo er byttet ut med det jevne hverdags-
tempoet. For min del passer fastetiden
bedre til å reflektere over budskapet, om
Gud som ble mennesket Jesus, og som nå
beveger seg mot Jerusalem. Han beveger
seg frivillig mot sin lidelse og død. Jeg kan
ikke fatte det, men kjenner at Gud beveger
seg nærmere det hverdagslivet jeg lever.

Det er interessant å se at fastetiden mar-
keres tydeligere i de deler av verden hvor
man lever tettere på lidelsen i hverdagen. I
fastetiden rettes fokuset innover mot en
selv, men samtidig må vi ikke konsentrere
oss så mye om oss selv at vi glemmer våre
medmennesker og deres nød. GGod faste!

Faste, fest og 
forberedelse

Ungdomslokalet, eller 
før-skolen som det engang
het, skal renoveres. Det har
menighetsrådet bestemt. 
I disse dager regner for-
skjellige entrepenører på
kostnadene. Anbudsfrist er 
5. februar.

AV HANS JØRGEN MORVIK

Karsten Oma er med i byggekomiteen.
Vi spurte ham hva som skal gjøres:

- Bygget er i så dårlig forfatning at det
må totalrenoveres. Vi vurderte å rive det
for så å bygge nytt. Det ville kanskje vært
enklere. Men det koster så mye å bli kvitt
gamle byggematerialer, at vi mener det
er rimeligere å renovere. 

Dårlig vedlikehold
Ungdomslokalet ble bygget omtrent
samtidig med kirken, og har mange av
de samme problemene som den kon-
struksjonen. Tilstanden er likevel dårli-
gere enn den var på kirken før renove-
ringen der. Det er tydelig at vedlikehol-
det i dette tilfellet har vært heller bekje-
dent.

- Bygget har ikke vært i bruk de siste
årene på grunn av tilstanden…

- Det forstår jeg godt. Men nå skal det
bli bra! Alle utvendige flater skal fornyes.
Nytt tak. Nytt glass. Større inngangspar-
ti. Ombygging av kjøkken. Nytt handi-
kaptoalett. Der skal bygges et lydisolert
rom til bandøving, og komme nye folde-
vegger slik at flere aktiviteter kan foregå
samtidig. 

For ungdomsarbeidet
- Målet er at bygget skal bli tjenelig for
menighetens ungdomsarbeid fra nå av

og fremover. Det skal også bli mulig å leie
lokaler der til selskaper.

- Hvor mye koster dette?
- Det vet vi ikke ennå. Menighetsrådet

har satt en ramme. Vi har selvsagt regnet

Byggeplass n

Nå er det bestemt at ungdomslokalet skal renovere
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Beta-
kvelder i
Søreide kirke
Vi er i gang igjen med Beta-
kvelder, slik vi lovet i forrige 
nummer av Refleks. Første møte er 
allerede avviklet når dette bladet leses. Og det
er mye å glede seg til utover våren.

• Tirsdag 11.mars vandrer vi videre. Da 
kommer diakon Martin Elholm - og 
temaet er «Vandring i tjeneste»

• Tirsdag 15.april er det «Medvandring i 
stillhet og tillit» med Trygve Danielsen. 

Vi starter som vanlig Beta-kveldene med et en-
kelt kveldsmåltid kl 19.30. Så følger temaet og
en samtalebit før vi avslutter inne i kirkerom-
met kl 22.00.

Beta-kveldene er en levende puls i menigheten,
og vi anbefaler dem på det varmeste til alle! PS.
Tirsdag 20.mai setter Beta punktum for semes-
teret med et feiende flott FESTSPILL i Søreide
kirke. �

Interessert i gjenbruk?
Det Norske Misjonsselskap
har Gjenbruksbutikk i Hollen-
dergaten 14 i Bergen sentrum.
Vi tar også imot gaver for vi-
dere salg (ting og tang). På
grunn av lokalitetene kan vi

ikke ta imot store gjenstander. Vi også støper
om dine lysestumper til gode og rimelige lys.

Vi har her en vinn-vinn-situasjon: Gi bort det
du ikke trenger og gjør selv et godt kjøp! Vel-
kommen inn! �

Fireårsbok og toårs-CD
I vår deler vi ut fireårsboken under gudstjenes-
ten ssøndag 9. mars. Vi ønsker velkommen alle
barn som fyller fire år på denne siden av som-
merferien! I år blir også toåringene invitert til
kirken - de får en egen CD med salmer og sang-
er for barn under gudstjenesten ssøndag 30.
mars. Invitasjon blir sendt ut til alle, men om du
av en eller annen grunn ikke skulle få noe brev
fra oss, er det bare å ta kontakt eller ganske en-
kelt møte opp. �

Årsmøte
Søndag 9, mars etter gudstjenesten blir det
årsmøte i Søreide menighet. Menighetsrådet
presenterer Årsmelding og rekneskap for 2007
og planer for 2008. �

3               februar 2007

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

side 2, 3, 4, 12,13,14,15 og 16

nok en gang

på det, og tror det skal holde. Men byg-
gebransjen har fortsatt høykonjuktur,
og materialkostnadene har steget
enormt i det siste. Så det blir spennende
å se.

- Og når blir det ferdig?
- Det kommer an på når man kommer

i gang. Det blir jo ingen lang byggeperio-
de. Vi får satse på at det er ferdig innen
årets utgang, sier Karsten Oma. �

overes. Forhåpentligvis blir arbeidene ferdige i løpet av året.

Lokalhistorisk forum i Søreide 
Kl 19.30 i menighetsalen, Søride kirke
• Onsdag 20. februar. Om arkitektur ved Helge Hjertholm 
• Onsdag 12. mars. Idrett - idretskarriere ved Arne Hammersland.

Se oppslag på butikker og i kirken.
Velkommen 
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Det er mange trufaste
medarbeidarar i Søreide
menighet. Fredag den 18.
januar hadde over 50 av dei
funne vegen til ein stor
medarbeidarfest i kyrkja.

AV JENS MEYER

Festen vart leia av den nye presten, Lars
Martin Hol, og vertskap for festen var
medarbeidarutvalet og staben i kyrkja.
Denne gongen skulle dei fleste flittige
ulønna medarbeidarane få kvila og berre
ta imot. Dette er medarbeidarar som deler
ut kyrkjebladet, er med i soknerådet, driv
barne- og ungdomsarbeid og kor, lagar
kyrkjekaffi, er klokkarar, tekstlesarar, har
ansvar for Betasamlingar, søndagsskulen,
dåpsskulen, søndagsringen, Jubilate, gje-
vartenesta, diakonalt arbeid osb. 

Det heile starta med ein liten konsert ved
Jubilate. Friske rytmer og sangglede prega
koret. 

Koltbord og foredrag
I menighetssalen var det dekka til fint
koldtbord og praten gjekk livlig rundt bor-
da under måltidet. Psykiater og teolog Atle
Roness heldt foredrag over temaet «Hvor-
dan skape en levende menighet?». Han tok
utgangspunkt i korleis det heile starta 
– med Jesu 12 læresveinar, og korleis det
heldt fram med dei første kristne. Felles-
skapen deira var prega av «dei fire B-ane»:
Bibel, bøn, brødrefellesskapen og
brødsbrytinga.

Med pinsa kom Den heilage anden
og nådegåvene som me skal bruka i
teneste for andre. Roness trur at alle
har ei nådegåve, og at ein for å finna
den bør ta utgangspunkt i det ein li-
kar å gjera og får til – «naturgåvene»
våre. 

Kyrkja har heilt sidan starten også
opplevd motgang og indre spenning-
ar. Då er det viktig å leggja vekt på at me
er elska av Gud, at han godtar oss, sjølv
om me ikkje er vellukka. 

Gode råd
Roness gav ei rekkje gode råd om kor-
leis ein kan skapa ein god fellesskap.
Mellom anna la han vekt på at det er
viktig å ta imot alle som kjem på ein
god måte. – Mange kjem til kyrkja fordi
dei strevar, og der høyrer dei heime. Å

vera kristen er å sanna at ein ikkje får det
til her i livet, sa psykiateren som erfarer at
mange har bruk for den kristne bodska-
pen. 
– Det er mange som strevar med relasjo-
nane til andre. Dei treng å høyra og opple-
va dette at dei er elska, og me skal på denne
måten vera Kristus for vår neste. I denne
samanhengen minna han også om at no-

kon kanskje har forbøn som si oppgåve, 
– dette er ei helbredande teneste i det stille,
sa han.

Vikig samling
– Medarbeidarsamlingar er viktige og det
er viktig å gje kvarandre tilbakemelding
på den tenesta de gjer. Dette er nødvendig
for at folk ikkje skal gå seg tomme, for det

kan fort bli rådrift på medarbeida-
rar, også i ein kyrkjelyd. Samtidig er
det mykje god «terapi» i å delta ak-
tivt i kyrkja, sa Roness, som i arbei-
det sitt mellom anna har interessert
seg for korleis ein kan unngå å bli
«utbrent». Det var kanskje difor
han nytta høvet til å minna om at
det er viktig at ikkje fellesskapet i
kyrkjelyden går for mykje ut over
familielivet!

Psykiateren anbefalte Bibelgrup-
per eller andre mindre husfelles-
skap der alle blir sett og kjenner at
dei høyrer til. 

Kvelden vart runda av med kaffi
og nydelege kaker, krydra med litt
underhaldning. 

Prestane prøvde om forsamlinga
hadde same humor som konfir-
mantane ved å køyra ein favoritt-
sketsj frå konfirmantleiren på
nytt, og jamen slo det til her òg. �

Medarbeidarfest

På medarbeidarfesten kunne dei frivillige i Søreide menighet slappa av medan sokne-
prest Hans Jørgen Morvik, resten av staben og medarbeidarutvalet stod for servering
og andre oppgåver. FOTO: JENS MEYER

Kapellan Sindre Skeie og sokneprest Hans Jørgen

Morvik framførte eselkunster. FOTO: KJETIL AARVIK
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I all enfoldighet noen tanker
om enhet og enighet.

AV BJARTE HOLME

Hver gang vi er sammen
til høymesse i kirken, be-
kjennes følgende: «Jeg
tror på èn hellig allmenn
kirke». Men kan vi egent-
lig gjøre det? Kristenhe-
ten er jo så splittet i ulike

kirker og trossamfunn. 
Det er da vi må gripe forskjellen på enhet

og enighet. For det er ikke identiske be-
grep. Enhet uttrykker felles grunnlag for
fellesskap. Det er grunnlaget for fellesska-
pet som gir enheten og ikke enigheten.

Foreldre og barn utgjør en enhet. Denne
enheten opphører ikke om der er uenig-
het. Om min bror er uenig med meg, opp-
hører vi ikke å være brødre. Vi opphører
sågar ikke å være søsken om vi er uvenner.
Bare en ting kan hjelpe på å oppnå godt
søskenfellesskap - en fordomsfri åpenhet
og dialog 

I troen på Jesus Kristus som Herre og
Frelser er der et grunnlag for enhet som
ikke et eneste menneske kan gi - bare Jesus.
Denne enheten opphører ikke om vi er al-
dri så uenige - om vi står aldri så splittet.
Det er den enheten vi bekjenner hver søn-
dag. Veien til at enheten kan bli mer synlig
går gjennom fordomsfri åpenhet og sam-
tale i gjensidig respekt for hverandre. Et
godt fellesskap kjennetegnes ikke først og
fremst ved graden av enighet, men hvor-
dan en i åpenhet og ærlighet møter hver-
andre i uenighetene.

Jeg vet ikke om noe annet sted hvor
grunnlaget for åpenhet skulle
være så sterkt som nettopp i

kirken. Grunnlaget - grunnvollen - heter
Jesus Kristus. Han gjør oss til søsken - til
brødre og søstre samme hvor uenige og
forskjellige vi er. 

Med andre ord det er ikke hvor enige vi
er som gir enheten - men Jesus. Måtte vi
gripe det i den brytningstid vår kirke er
inne i: Enhet og enighet er ikke det
samme.

Paulus skriver i Galaterbrevet.
3,28: «Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri, her er
ikke mann og kvinne. Dere er
alle én i Kristus Jesus.» 

Griper vi dette - aner vi
Guds raushet - en raushet
jeg håper Den norske kirke
fortsatt må være preget av.

Kan dette gi grunn til å
tjene Herren med glede i
2008?�

Kultur-

5. februar kl.19.00 
Bønes: KULTURKVELD. Per
Ivar Jensen fra HiB holder
foredrag om «kommunika-
sjon i parforhold».

26. februar kl. 19.30
Birkeland menighetshus:
«Englenes budskap» er tema
for bibeltime tirsdag 26.febru-
ar kl.19.30. Med utgangs-
punkt i første kapitlet hos Lu-
kas innleder sykehusprest
Anne Marthe Ulvik til samtale.

4. mars kl.19.30 
Bønes: KULTURKVELD. Gun-
nar Danbolt har foredrag om 
«påsken i kunsten»

6. mars kl. 19.30 
Fana menighetshus: «Fra
drøm til virkelighet: Fokus på
midtøsten». Ungdommer fra
Fana menighet og Eirik Mills
forteller fra turen til midtøs-
ten. Arrangementet er gratis. 

8. mars kl. 12.00-16.00 
Birkeland menighetshus:
«Myldredag». En dag med
humør, kreativitet, opple-
velser og fellesskap.

18. mars kl.20.00
Storetveit: Pasjonskonsert
med folketoner og jazz. Bodil
Eldhuset, sang; Ingvill Mor-
landstø, saksofon; Ruth Bak-
ke Haug, orgel"

Skjærtors. 20.mars kl 19.00
Fana kapell: Pasjonskonsert
ved Ingunn Skage – sopran,

Bodil Eldhuset – alt, Elisabeth
R. Andersen – fiolin, Jostein
Aarvik – orgel Musikk av Per-
golesi, Bach m.fl. Gratis ad-
gang. Kollekt ved utgangen.
Kvelden fortsetter med natt-
verdgudstjeneste kl 19.45 fel-
les kveldsmåltid i menighets-
salen etter gudstjenesten.

1.påskedag, 23. mars, kl.19.00
Storetveit: «Klassiske per-
ler». Jan Erik Endresen, sang. 

2. påskedag, 24. mars kl 19.30
Slettbakken: Egil Hovlands
«Oppstandelsesmesse» OG
fellesgudstjeneste for Fana
prosti. Med Slettebakken Mo-
tettkor og seks messingblå-
sere. Prester: Kap. Lars Pet-
ter Eide og sokneprest Bjarte
Holme. Orgel: Hallgeir
Øgaard. Dir: Olav Øgaard

Fredag 4. april
Skjold: «Visst skal våren
komme». I forbindelse med
10-årsjubiléet til Skjold kirke,
vil Cantus fremføre dette ver-
ket av Eyvind Skeie og Sigvald
Tveit. Det hadde vært kjekt
med et stort kor til konserten,
så vi inviterer korsangere
(spesielt tenor og bass) til å
være med. Informasjon og
påmelding: Dirigent Guro 
Rotevatn Buder, 55 59 71 16/
412 05 127.

Lørdag 19. april kl 19.00
Skjold: Sjømannskirken og 
Skjold menighet inviterer til
fest. Vi begynner klokken
19.00. Det blir loddsalg, og
musikken sørger Bytunet
Antikvariske Jazzensemble
og Marianne Juvik Sæbø for.

Enhet - enighet
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Da Bjørn Dahl fikk kontrakt
med Brann, begynte familien 
å lete etter ny menighet i
Bergen. Den fant de i
Sædalen.

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Familien på fire flyttet for to år siden til Knau-
sen like nedenfor Birkelundstoppen. De kom
fra Stavanger hvor Bjørn spilte på Viking og
hele familien gikk i IMI-kirken, en stor me-
nighet innen Normisjon, men med nære
bånd til Den norske kirke. 

De flyttet til begges hjemtrakter, for både
Bjørn og kona Sigrun kommer fra Os.

– Vi var innom forskjellige menigheter,
men så traff vi Margrethe og Leidulf som vi
hadde møtt via felles kjente fra Stavanger-ti-
den. De spurte om vi ville være med her, sier
Sigrun.

Leidulf Øy er prest og prosjektleder i den
nye menigheten i Sædalen, og kona Margret-
he er med i prosjektledelsen. 

– Det er greit å være med å starte noe, sier
Bjørn.

– Hvorfor vil dere det når dere kan gå til duk
og dekket bord i en annen menighet?

– Det var vi vant med da vi gikk i IMI-kir-
ken. Her må man være med å planlegge og
stille opp, sier Bjørn. 

– Vi har gått i en menighet hvor vi har fått
mye. Det er gøy å være med å gi noe tilbake,
Sigrun. 

Ikke hysj
Vi møter dem rett etter en gudstjeneste i gym-
salen på Nattland skole. Simen (2 ½) og Hå-
vard (4 ½) leker med baller og de andre barna
og henter ny forsyning på bordet med frukt,
saft og kaker. Sigrun og Bjørn har tatt seg god
tid til kirkekaffe og prat. Selv om gudstjenes-
ten er ferdig for en halvtime siden, er det
mange igjen. 

Sigrun har vært en av forsangerne under
gudstjenesten, og hun leder et av barnekorene
menigheten driver. Bjørn har gått inn i pro-
sjektgruppen som leder den nystartede me-
nigheten, og er trofast far med lille Simen på
Knøttemusikken hver mandag. 

– Her i menigheten er det et nytt og ung-
dommelig miljø, sier Sigrun. 

– Og veldig familievennlig, supplerer Bjørn. 

– Det er veldig viktig at barna trives, og ikke
bare de voksne. Det er søndagsskole, og på
gudstjenesten må man ikke være knyst stille.
Så er det gøy for barna å være i gymsal, sier Si-
grun. 

Fotball-krasj.
– Hvordan passer menighetsarbeid med fot-
ball-livet?

– Gudstjenestetiden passer sjelden i for-
hold til kamper eller trening søndag. Men
menighetsliv er mye mer enn søndag for-
middag. Da kan jeg heller bruke andre dager
til å jobbe for menigheten, sier Bjørn, som
to dager tidligere var på Ikea for å kjøpe skap
som menigheten trenger. Han har også an-
svar for at alle frivillige oppgaver på gudstje-
nesten fylles opp hver gang, og skjærer sta-
dig frukt og blander saft etter koret manda-
gene.

Stiller opp for mBrann-helt
Bjørn Dahl:

Hver første søndag i måneden er det gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole. Brannspiller Bjørn Dah
hver gang. Sigrun er også gudstjenesteforsanger (til høyre ), og drømmer om å være med å starte vokse
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Vil mer
Høyrebacken på Brann drømmer om å
starte et KRIK-arbeid i Sædalen. KRIK
(Kristen Idrettskontakt) er en kristen
ungdomsorganisasjon som ønsker å
knytte bånd mellom idrett og kristen-
tro. Også Sigrun har også drømmer for
menigheten i den nye bydelen.

– Jeg har gått i kor siden jeg var syv og
et halvt år, med unntak av de to siste
årene. Drømmen min er å være med å
starte et kor for de voksne i menighe-
ten. �

Bilde:Høyrebacken Bjørn Dahl, her i tøff
duell med Moldes Magne Hoseth ble
seriemester med Brann i høst. Fra nytt-
år har han også vært med i prosjekt-
gruppen som leder menighetsarbeidet
i Sædalen. ARKIVFOTO: MARIT HOMMEDAL 

Sorgseminar 
for etterlatte
Fana prosti inviterer etterlatte til et 
seminar om sorg. Sorgen berører oss 
på mange måter og du er velkommen 
enten det er kort eller lengre tid 
siden dødsfallet.

TID: Lørdag 19.4.08 kl. 10.00-14.00
STED: Skjold kirke, peisestuen

PROGRAM: 
• Hva er sorg og hva gjør sorgen med 

oss? Ved sokneprest i Storetveit 
menighet, Bjarte Holme

• Lunch
• Samtale/ spørsmål
• Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana prosti.

Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf. 55 36 22 85
E-post: tone.totland@bkf.no

Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E- post: linda.bardsen@bkf.no

Menighetskonsulent Therese N. 
Mokkelbost - flf. 55 30 81 02

VELKOMMEN - også om du ikke har 
fått meldt deg på.

Kvinnenes inter-
nasjonale bønnedag 
7. mars kl.12.00 samles kvinner over
hele verden til felles bønn. Dette året
har dagen fått som tema: Visdom fra
Gud gir ny innsikt.
Det er blitt tradisjon i Bergen å samles i
Betlehem, Bergens Indremisjon, og det
innbys til møte også i år. Møtet blir kl.
1200.
De som ønsker mer opplysning om pro-
grammet, kan kontakte komitéleder
Edit Steiro. Hun har telefon 55 25 89 80 
og 911 57 791.�

menigheten

n Dahl er med hvis det ikke kamp eller trening, mens kona Sigrun og barna Simen og Håvard stiller
voksenkor. BEGGE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En av mine oppgaver er å knytte sterkere
bånd mellom Sjømannskirken og de loka-
le menighetene, sier Ingebrigtsen. 

– Vi er kirkens forlengede arm ute i ver-
den. Vårt mål er å gi mennesker mot til tro,
håp og engasjement, selv om man er langt
hjemmefra. 

Elsk hverandre
– Blant annet gjennom populærmusikk?

– Min musikkinteresse begynte med The
Beatles og John Lennon, sier han.

– Jeg tror «Across the Universe» handler
om John Lennons lengsel etter å finne en
mening med tilværelsen. Budskapet i den-
ne sangen ligger svært nær det jeg selv sy-
nes er viktig. Det handler om et grunnleg-
gende behov for å bli elsket. Når vi skreller
vekk alt – hva blir da tilbake? «Elsk hveran-
dre!» oppfordrer en annen John i et brev
(1.Joh.4:7). Et annet sted (Joh.3:16) fortel-
ler han oss at vi alle er elsket. Det er det alt
handler om. Dypt inne i oss er det vårt fel-
les språk, den lengsel vi alle bærer i oss –
uavhengig av hvem vi er eller hva vi tror el-
ler ikke tror på. 

GAMMELT HUS: – En av mine oppga-
ver er å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og de lokale me-
nighetene, sier Ingebrigtsen – her
foran den nesten 400 år gamle Ny-
kirken i Strandgaten.

-Alt du tr

Ordfører Gunnar Bakke i Bergen var ny-
lig til stede på en nyttårsmottakelse i
Fana prosti. 

Ordfører
Tusen takk for arbeidet dere gjør, sa ord-
fører Gunnar Bakke på en nyttårmotta-
kelsen i Fana prosti i januar. Ordføreren
var det overraskende innslaget på sam-
lingen som Fana prosti inviterte til der
ansatte, representanter fra menighets-
rådene og andre organer i prostiet var in-
vitert.. Samlingen ble en flott marke-
ring med felles lunsj og hilsener fra
prost og prostileder og ordfører i
Bergen. Ordføreren gav skryt til kir-
ken for innsatsen. – Dere har en stor
kontaktflate og møter mennesker i
ulike faser av livet. sa ordfører Gunnar
Bakke som fikk hilsen på flere av medar-
beiderne i prostiet. Også kirkevergen
Gunnar Wik og andre medarbeidere fra
kirkevergens kontor var til stede. på nyt-
tårmottakelsen. GEIR MØLLER

Fana kyrkje blir pussa opp
2. januar vart Fana kyrkje stengd. Ho skal
pussast opp både inne og ute. I fire måna-
der vil kyrkja bli heilt stengd. Etter den tid
reknar ein med at kyrkja kan brukast i
helgane, sjølv om det vil vere utvendig an-
leggsarbeid til ut på ettersommaren/
hausten. Medan kyrkja er heilt stengd vil
Fana kapell bli brukt til gudstenester og
gravferder med deltakarar opp til 120. For
gravferder der ein ventar større grav-
ferdsfylgje, må ein låne nabokyrkjer. 

Sjølv om kyrkja blir teken i bruk att til
gudstenester når oppussingsarbeidet
inne er avslutta, vil den ikkje kunna bru-
kast til gravferder før også alt utearbei-
det er ferdig. Les meir om dette på lokal-
sidene av God Helg og på nettstaden
bergen.kirken.no/fana PER BARSNES

– «Across the Universe» er min favorittlåt med The Beatles, sier
Espen Ingebrigtsen (42) – nybakt regionsleder for Sjømanns-
kirken i Bjørgvin bispedømme. Etter mange år i utenlands-
tjeneste, er ønsket hans nå å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og menighetene.
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Eventyret!
Espen Ingebrigtsen har mye erfaring å bygge
på når han nå skal spre det gode budskapet
både hjemme og ute gjennom sin nye stilling.
Innenfor Sjømannskirken har han to lengre
utenlandsopphold bak seg – først fire år i
storbynasjonen Singapore, deretter tre år i
Spania. Jeg treffer ham en travel formiddag
på kontoret i Strandgaten.

– Jeg dro til Singapore med kone og tre
barn for syv år siden, forteller han. 

– Den minste var da ikke fylt året.
– Hvorfor? spør jeg.
Han løfter seg rett opp fra kontorstolen

med begge armene, henger litt i luften, setter
seg igjen. 

– Eventyret, aaah! utbryter han.
– Det var lysten til å gjøre noe nytt og spen-

nende – og samtidig få jobbe innenfor kir-
ken. Vi søkte som ektepar – og fikk hver vår
stilling. Hilde fikk stilling som musikalsk
medarbeider, jeg som altmuligmann. 

«Can do»
– Hvordan var Singapore?

– Det er vanskelig å forklare. En ting er hva
vi forestilte oss på forhånd, en helt annen ting
det vi opplevde. Spekteret av inntrykk var
enormt i de fire årene vi var der. I ettertid kan
jeg konkludere med at det har vært en opple-
velse som har preget hele familien positivt.
Alle barna våre snakker fortsatt om det, og
alle har gode minner fra denne tiden. 

– Hva gjorde mest inntrykk?
– Først og fremst mennesker vi møtte, men

også samfunnet. På overflaten er Singapore et
svært vestlig samfunn, men like under venter
et mangfold av asiatiske opplevelser. «Hvis
du ønsket å få tak i en elefant, fikk du den på
en time» er et bilde jeg ofte bruker om folket
der. Vi ble som regel møtt med stor vennlig-
het og velvilje. Selv om det ofte handlet om
penger, så fikk vi alltid til det vi ønsket. Vi
hoppet fra toppen av kirken og ut i et basseng
i et «ta sjansen»-arrangement. Det var bare å
ta en telefon – «can do» var som regel svaret. 

Lysfest
Singapore er et spesielt land. 75 prosent av
innbyggerne er kinesere, 14 prosent tilhører
den opprinnelige befolkningen og ni prosent
er indere. De fire store verdensreligionene er
sidestilt, med kirker, moskéer og hinduistiske
templer nærmest vegg i vegg mange steder. 

– Med fire religioner kan du gange jul og
påske med fire. 8-10 store festivaler i året gir
et sterkt visuelt inntrykk. Vi så hinduer som
festet kroker i ryggen under dipawali – den
store lysfesten. Men det som gjorde mest inn-
trykk, var den kinesiske nyttårsfeiringen i fe-
bruar. Da lyser hele byen.

Spania kaller
Da familien Ingebrigtsen reiste fra Singapore
i 2004, tok de med seg en god og varm følelse
for landet og menneskene de traff der.

– Vi ville ha med oss et sted til før vi reiste
hjem til Norge, og kjente at kallet nå var Spa-
nia, forteller han.

Ingebrigtsen fikk en kateketstilling i Torre-
vieja – et turiststed noen mil syd for Alicante. 

– Det var en voldsom kontrast til Singapo-
re. Folket her er veldig preget av den katolske
kirken, som griper inn i hverdagen på en helt
annen måte enn hva vi er vant med i Norge.
Det symbolske spiller en stor rolle, med hel-
genstatuer og prosesjoner i gatene. 

Maurisk kultur
De kristne tradisjonene er ikke like kommer-
sielle i Spania som i Norge. 

– Der vi hjemme ser nisser i butikkvindu-
ene, ser vi der Jesusbarnet og jomfru Maria. 

Spania er en gammel europeisk stormakt,
og bærer mange vitnesbyrd om møter med
den høytstående mauriske kulturen.

– Det er et paradoks at mye av den katolske
tradisjonen handler om hvordan Spania be-
seiret maurerne, filosoferer Ingebrigtsen. 

– Samtidig er mye av det de er stolte av mau-
risk, både arkitektur, mat, kunst og musikk.

Familien flyttet hjem til Bergen i august,
men drømmer fortsatt om sitt andre hjem-
land, Singapore. Drømmehuset fant de på
Breistein i Åsane.

Velsignelse
– Det var helt tilfeldig, men også et lykketreff,
sier han om stedet der familien nå tenker å bli
værende.

– Breistein er et naturskjønt sted, med hyg-
gelige naboer og en flott skole. Vi er kommet
hjem nå.

– Tror du på skjebnen?
– Nei, men jeg tror på en ledelse, en velsig-

nelse. Jeg tror ikke at Gud har lagt et ferdig
løp for oss. Men det er viktig å gå inn i verden
med de evner du har – da tror jeg at Gud kan
velsigne veien du går. 

For tiden besøker Espen prostiene for å
markedsføre Sjømannskirken.

– I en travel tid får kanskje noen mennesker
et møte med Gud i en Sjømannskirke langt
hjemmefra. Andre får den samme opple-
velsen hjemme. Da kan en spire bli sådd, og
en himmel vokse frem over livet. Det er vårt
felles mål, enten vi jobber i Fana prosti hjem-
me, eller representerer Fana prosti ute i den
store verden. �

Sjømannskirken: Ditt hjem i utlandet

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon, grunnlagt i Bergen i 1864. Kirken er tilknyttet Den norske kirke, og hovedkontoret ligger i Ber-
gen. Organisasjonen har totalt 32 kirker, og er representert i 80 land. Opprinnelig var sjøfolk kirkens viktigste målgruppe, men årlig benyt-
ter nå 700 000 nordmenn seg av organisasjonens tjenester. Kirken ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nord-
menn i utlandet, den utfører et omfattende sosialt arbeid og har også hatt en nøkkelrolle i krise- og beredskapstjeneste, blant annet under
tsunamikatastrofen 2004. Pengegaver utgjør to tredjedeler av kirkens budsjett. KILDER: WIKIPEDIA.ORG, REGJERINGEN.NO OG SJOMANNSKIRKEN.NO

trenger er kjærlighet
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Opplæring i kristendom er ein
føresetnad for dåp. Jesu
oppdrag lydde slik: «... Gå difor
ut og gjer alle folkeslag til
læresveinar, med di de døyper
dei til namnet åt Faderen og
Sonen og Den Heilage Ande, og
lærer dei å halda alt det som eg
har bode dykk.» (MATT 28) 

AV PROST PER BARSNES

Difor blir foreldre og faddrar
spurde ved døypefonten: Vil
de at barnet skal døypast til
namnet åt Faderen og Sonen
og den Heilage Ande, og opp-

sedast i den kristne forsaking og tru. På de-
ira ja blir barnet døypt.

Folkeskulen
Opplæring i kristendom er oppfylgjing av
det ja som blir gitt ved døypefonten. Ei sen-
tral oppgåve i dette bildet, er formidling av
kristendomskunnskap i takt med barnet si
utvikling. Til det trengst eit pedagogisk
undervisningsapparat. Det var bakgrun-
nen for den første «lov om folkeskoler i
Norge frå 1739». Folkeskulen var ein dåps-
opplæringsskule frå landsende til land-
sende. Foreldra fekk hjelp frå skulen til å
oppfylle det ja til kristen oppseding som dei
sa fram ved døypefonten. Det var avgje-
rande for mange foreldre at dei kunne støt-
te seg på skulen! Dette undervisningsnett-
verket var eit viktig fundament for dåp-
spraksisen i Den norske kyrkja heilt fram til
«lov om grunnskolen frå 1969». Då vedtok

Stortinget at kristendomsundervisninga i
grunnskulen ikkje lenger skulle vere kyrkja
si dåpsopplæring. Frå då av miste foreldra
den hjelp dei hadde hatt frå skulen i dåps-
opplæringa. Det ville ha vore rimeleg å
vente at Stortinget samtidig med dette ved-
taket i 1969 hadde etablert eit nytt fullver-
dig dåpsopplæringsalternativ, som forel-
dra hadde kunna støtte seg på. At det ikkje
vart gjort, var ei alvorleg forsøming, og ei
undergraving av statskyrkja/folkekyrkja.
For utan opplæring i kristendom forvitrar
folkekyrkja! 

Tenk på det store korpset av dåpsopplæ-
rarar som statskyrkja/folkekyrkja vart frå-
teken i 1969! Fruktene av dette tapet er
merkbare. Når vi i ei langsam, stegvis av-
kristning, samanliknar siste steg med nest
siste steg, så blir skilnaden ofte liten. Men
ein så snever og nærsynt innfallsvinkel på
utviklinga kan virke direkte forblindande,
og med det forførande. For det kamuflerer
ein himmelropande skilnad som utviklar
seg over tid. No høyrer vi det igjen i debat-
ten om KRL-faget, at det ikkje er noka stor
sak at K-en, som står for kristendom for-
svinn i namnet på faget. Det er innhaldet i
faget som tel. Men kvifor skal K-en vekk?
Viss det ikkje spelar noka rolle, kan han vel
likevel stå! Namnet er ein symbolberar! Og
det må vel vere innhaldet i faget som er
prøvd i Strasbourg og ikkje namnet? Der-
som utviklinga etter 1969 har vore ei vilja
forsøming, ein slags langsam avkristnings-
strategi, så forsterkar det alvoret i dagens
livssynsdebatt. Dersom det er resultat av ei
uvilja medvitsløyse, er det på tide å vakne!
Dette er ein realitet alle politiske parti må
ta inn over seg, som seier at dei framleis vil
ha statskyrkje/folkekyrkje, og ser det som
viktig å ta vare på vår kristne kulturarv. No
gjeld det å ikkje vere historielause!

Strasbourg
Vi lever i dag i eit pluralistisk og fleirkultu-
relt samfunn, og eg trur det er stor semje
om at religionsfridom er ein gullkanta ver-
di, som vi vil slå ring rundt og støtte. Men
det finst neppe berre eitt svar på korleis uli-
ke retningar i mangfaldet respektfullt kan
leve med kvarandre. Å presse gjennom mi-
nimale fellesordningar i så eksistensielle
spørsmål som religion og livssyn er, kan
opplevast direkte krenkande, og det «hei-
derskronte» ordet nøytralitet, kan opple-
vast som åndeleg overgrep. Så vanskeleg er
dette! Å legge seg flat for dommen i Stras-
bourg ved einsidig å lytte til ein part på livs-
synsarenaen, Humanetisk Forbund, kan
snart føre til at nye krenka livssynsgrupper
reiser sak for menneskerettsdomstolen.
Demokrati er eit fleirtalsstyre, som gir
mindretalet positivt livsrom. Om mindre-
talet derimot krev å overstyre fleirtalet, blir
det ikkje demokrati, men bakvendtland. 

Dommen handlar om fritaksrett for
mindretalet, og ikkje om å hindre fleirtalet i
si livsytring! Det sentrale spørsmål er: Kva
er det norske folk villige til å ofre av vår kul-
turarv og våre religiøse tradisjonar på alte-
ret for minste felles multiplum? Ein trist
diskusjon rundt skulegudstenestene kvart
einaste år, som fleirtalet av skulane ber kyr-
kja om å få ha, er eit barometer på sekulær
aggressivitet, som forsurar skulemiljøet for
det store fleirtal av skuleborn.

Trusopplæringa i Den norske kyrkja
Ved Trusopplæringsprosjektet har Stor-

tinget erkjent si store forsøming. Likevel
vil det sikkert bli diskusjon om omfanget
på det permanente opplegget for trusopp-
læringa i heile Den norske kyrkja. Då gjeld
det å hugse på, at i realiteten handlar saka
om at kyrkja får tilbake, i volum og om-
fang, oppjustert til den dagsaktuelle kro-
nekurs, dei undervisningsressursane ho
vart fråteken i 1969. Det må skje uavheng-
ig av kva som skjer med KRL-faget. Men til

meir innslaget av kris-
tendom i KRL-faget blir
svekka, til endå større blir
trongen for eit eige
undervisningsopplegg
for dåpsopplæringa. �

Stortinget har svikta statskyrkja
Opplæring i kristendom er føresetnad for dåp
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Abdullah Abdulkadir
Mouseh (16) er med i en
væpnet guttegjeng som
setter opp veisperringer og
truer til seg penger og det
narkotiske stoffet khat fra
alle biler som vil passere.
Han liker det ikke.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP/

MAGNE FONN HAFSKOR

- Jeg er i en alder der jeg skulle gått på
skole og lært ting, i stedet for å bruke
våpen. Av og til skammer jeg meg
over det jeg gjør, men jeg har ingen
alternativer, sier han. 

Uten styring
Abdullahs drøm er å bli politiker,
bygge opp samfunnet igjen og samle

inn alle våpnene som er spredt omkring i
Somalia. Det skulle en ikke tro når en ser
hvordan han livnærer seg i dag. 

I 2008 setter Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon fokus på mennesker som lever i
skyggen av krig og terror. Abdullah er en
av dem. Hjemlandet hans, Somalia, har
vært uten regjering siden 1991. Det meste
av det vi tar som en selvfølge eksisterer
ikke. Her mangler ordentlige skole- og
helsetilbud, landet har ikke noe politi el-
ler rettsvesen. Derfor er det ingen som
stopper Abdullah og kameratene når de
retter våpnene sine mot forbipasserende. 

Familieforsørger
- Jeg vet det jeg gjør er galt. Men vi treng-
er penger til det daglige brød, sier han.

Hjemme venter tre små nydelige søstre som skal
forsørges. Kjærligheten og omsorgen lyser av Ab-
dullah. Foreldrene er døde, og Abdullah og hans to
eldre brødre forsørger familien ved å være med i
guttegjengen. Selv skulle han ønske at både han og
søstrene kunne ta høyere utdanning. Men i hjem-
byen finnes det ikke skolegang utover 8.klasse. 

- Jeg har så lyst til å lære mer, sier Abdullah stille. 
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteak-

sjon kan du hjelpe Abdullah og andre mennesker i
hans situasjon med å oppfylle noen av drøm-
mene, enten det gjelder drømmen om mer skole,
drømmen om ikke å være redd, eller drømmen
om å kunne forme egen fremtid. 

PS: Aksjonen trenger flere bøssebærere. Meld
deg til en meningsfylt kveld ved å kontakte din
menighet! �

Du kan hjelpe 
gutten med 
automatgeværet 

SOMALIA: Abdullah Abdulkadir Mouseh (16) drømmer om
å bygge opp samfunnet igjen og samle inn alle våpnene
som er spredt omkring i Somalia. Men i dag forsørger Ab-
dullah småsøsknene sine ved å være med i den kriminelle
guttegjengen. Alternativene er få i det krigsherjede landet
på Afrikas horn. FOTO: KIRKENS NØDHJELP.

Fra drøm til 
virkelighet
• Kirkens Nødhjelp er en fel-
leskirkelig organisasjon som
jobber med katastrofehjelp,
langsiktig utviklingsarbeid
og påvirkning av holdninger
og beslutninger. • Fasteak-
sjonen er KNs årlige innsam-
lingsaksjon. • Rundt 1100
menigheter og 40.000 bøsse-
bærere deltar i aksjonen 11.
mars, og alle som vil kan
melde seg som bøssebærer
eller sjåfør ved å kontakte det
lokale menighetskontoret. �

Aksjonen i Fana
Flere av menighetene har uli-
ke arrangementer både i for-
kant av og på selve aksjons-
dagen. Blant annet vil Skjold
menighet få besøk av Kirkens
Nødhjelps ungdomsorgani-
sasjon Changemaker, mens
Birkeland menighet arrange-
rer en egen solidaritetsguds-
tjeneste kl. 19. �

VI ER MED: Konfirmantene Sti-
ne Marie Brun (nr. 2 fra venstre),
Kristine Krokli (nr. 8 fra venstre)
og Ida J. Ingebrigtsen (foran,
med ball) har vært på tur til
Midtøsten, og vil bruke fasteak-
sjonen til å fortelle om turen til
konfirmantene i Fana kirke da-
gen før fasteaksjonen. Også på
bildet. FOTO: EIRIK MILLS.
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

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

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55 E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
Tlf. 55 59 71 81 - E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 - E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post: inger.helene.jaeger@bkf.no

Ny nettside 
www.kirkenorge.no er en ressursside
for alle. Her finner du blant annet bil-
der av landets kirker og andre guds-
hus, prekener og andre taler, bokan-
meldelser av de siste kristne bøkene,
konfirmantopplegg, omtale av menig-
hetsblad, salmetips, liturgier med
mer. I tillegg finner du linker til alle
norske menigheter som har egne
nettsider og en oversikt over landets
menighetsblad. 

Siden har en egen idebank med ide-
er til bruk i ulike sammenhenger. Her
finnes mye matreriell som for en stor
del kan benyttes fritt. 

Siden er en ikkekommersiell og ba-
sert på innsendt materiale. Sideeier-
ne oppfordrer både til å sende inn bi-
drag og til å komme med tips og syns-
punkter på videre utvikling av nettste-
det. �

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kon-
toret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører
sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og
administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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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 

Begravelsesbyrået for 
 og 

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

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

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

Søreide Fysioterapi AS
Vi kan nå tilby behandling individuelt og i grupper i nye, store og trivelige 
lokaler i Prinsegården, Ytrebygdsv 37 på Søreide.

Vi er tre erfarne fysioterapeuter med trygdeavtale og en fysioterapeut med master
i manuell terapi uten trygdeavtale (men med sykemelding og henvisningsrett.)

Timeavtale: Ring mellom kl 08-17, man- fre. Tlf. 55 98 20 90
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AV GEIR MØLLER

Han har hatt mange timer på orgelkrak-
ken i Søreide kirke disse 33 årene. Det
har gått med mange timer både til
øving, gudstjenester og begravelser.
Han har møtt mennesker i sorg og i gle-
de, til jubel og lovsang, men og til stille
ettertanke og vemod.

En flott vårdag i pinsen 26. mai 1974
ble Jan Egil innsatt i tjenesten som orga-
nist Søreide kirke. Da var kirken knapt et
halvt år gammel.

– Stillingen har alltid vært på 89 pro-
sent og det har vært greit for meg, sier Jan
Egil. Han har organisteksamen ved Ber-
gen musikkonservatorium fra 1972, men
han har også opphold i København der
han har studert orgelspill. Tor Grønn har
vært en inspirasjonskilde og lærer i or-
gelspill for Jan Egil.

Bygget orgel
I fjor hadde han permisjon fra jobben
som organist for å bygge et orgel hjem-
me. Dette orgelet håper han nå å få full-
føre etter at han slutter som organist i
Søreide. Han har hatt orgelbygging som
hobby lenge, og Søreide kirke har nytt
godt av orgel- og fagkunnskapen til Jan

Egil. Han har vedlikeholdt kirkens orgel
og gjort reparasjoner på pipene. 

– Jeg har likt orgelet bedre og bedre et-
ter som tiden har gått, sier Jan Egil. Orge-
let er ypperlig til å spille barokksmusikk
på, i tilegg til litt nyere ting 

–  Hva har gledet deg mest i Søreide i
den tiden du har vært her? 

– Det å spille til gudstjenester og det å
møte folk etter gudstjenesten og i andre
sammenhenger sier Jan Egil som
gjennom sin tjeneste i Søreide har «over-
levd» flere prester og ansatte enn mange
andre. Han vil spesielt trekke frem pres-
tene Lyder Bergesen, Ragnar Gunnestad,
Jermod Hausberg og Audun Hellemann
og de prestene vi har i dag. For oss som
går jevnlig i kirken og har kontor i kirken
har det vært en fryd å høre Jan Egil spille
de gamle barokkomponistene. – Musik-
ken fra barokktiden passer også orgelet
godt, sier Jan Egil . 

Han liker å spille spesielt Buxtehude og
Bach. Han vil ikke slutte å spille, selv om
orgelbyggingen vil ta mer tid. 

–Jeg har allerede sagt ja til å være orga-
nistvikar sier han. 

Men gudstjenesten den 24. februar blir
den siste offisielle gudstjeneste der Jan
Egil er organist i Søreide menighet. �

LOFTS-
rydding

Det knirker
i de kalde 

gulvbordene.

Nå skal du endelig
hive ut

det gamle skrotet.

Du begynner
å sortere:

det som er godt
det som er mindre godt
og det som er utbrukt.

Så er du ferdig.
Du stuer tilbake
det som er godt

det som er mindre godt
og det som er utbrukt.

Du går ned.
Har med deg

en ørliten bør:

Mer syntes du ikke
du hadde råd
til å legge av.

FRA «ARKIVERT LANDSKAP»

AV PEDER R. THARALDSEN

Etter 33 års tjeneste:

Jan Egil gir seg 
på orgelkrakken 
i Søreide kirke
Jan Egil Vågsholm slutter som organist i Søreide 29. februar,
etter 33 års tjeneste. – Jeg håper å få mer tid til både orgel-
bygging og andre ting som det ikke er blitt tid til, sier han.

Takk til alle som bidro i den flotte «kunstutstillingen» med tegninger
og foto i Søreide kirke i des 2007. Det ble et fargerikt og flott skue. 
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www.fanatorget.no

-nillecafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

En spesiell takk til 1b ved skra-
nevatnet skole, som lot så
mange engler dale ned. Og til
4.trinn ved Aurdalslia skole som
tok utfordringen på strak arm –
og leverte mange flotte bidrag.
Disse har fått en ekstra-premie
til klassene.

Men vi kåret selvsagt også in-

dividuelle premier: I fotoklassen
var det Roar Inge Hansens
nordlys som vant. Blant de yng-
ste kunstnerne var det Helga
Simpson Larsen sin nydelige
engel som ble premiert. De an-
dre vinnerne var: Åsne Hella,
Kristoffer Blucher og Nina Syl-
varnes. �

Jan Egil Vågsholm 
slutter 29. februar som 
organist i Søreide etter 33 år.

SISTE NYTT: 

Eli-Johanne Rønnekleiv er tilsatt

som ny kantor i Søreide. Hun kommer

fra tilsvarende stilling i Årstad. Tidligere

har hun blanT annet vært organist i 

Ullensvang, Finnås og Nygård, og vikarorga-

nist i Birkeland og Skjold. Hun er spesielt

opptatt av korarbeid.  Det er forløpig uklart

når hun kan hos oss, men vi håper det

ikke tar altfor lang tid. Vi ønsker 

henne hjertelig

velkommen! 
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17.11 Hermine J. Kjetilsdatter
Jonathan Myhre Skjoldmo

18.11. Jonathan Dahl Berg
25.11. Matheo Kr. Hjellestad
02.12. Fredrik Gjertsen Trumpy

Ingrid Johanne Hellevang
Brage Simmenes

09.12. Elise Oksnes
Daniel Oksnes

16.12. Øyvind Fischer Kismul
23.12. Markus Daniel Dahle
30.12. Liza Sofia Aune
06.01. Elias Hatlevik
13.01. Haakon A. Sveen Kjærgård

Tobias T. Schrøder
20.01. Kamelia Sande

09.11. Astrid Klausen
16.11. Marina Torgersen
11.12. Aslaug Fykse
20.12. Evelyn Ragnhildstveit
20.12. Kristine Hansine 

Indrevold Aastvedt
21.12. Liv Nipen
10.01. Oddmund Hope
22.01. Nils Olav Hoshovde

3. februar - søndag før faste
11.00: Familiegudstj.Nattverd. Li-
turg: S. Skeie. Barnekoret synger.
Offer til menighetsarbeidet.

10. februar - 1. søndag i faste
11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.
Liturg: H.J. Morvik. Søndagssko-
le. Offer til menighetsarbeidet.

17. februar - 2. søndag i faste
11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.
Liturg: H.J. Morvik. Offer til me-
nighetsarbeidet.

24. februar - 3. søndag i faste
11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.
Liturg: L. M. Hol. Offer til KRIK lo-
kalt.

2. mars - 4. søndag i faste
11.00 Samtalegudstjeneste med
konfirmantene. Dåp. Nattverd. Li-
turg: L. M. Hol. Søndagsskole. Of-
fer til menighetsarbeidet.
19.00 Samtalegudstjeneste med
konfirmantene. Nattverd. Liturg:
S. Skeie. Offer til menighetsarbei-
det.

9. mars - Maria budskapsdag
11.00: Familiegudstjeneste. Dåp.
Utdeling av 4-årsbok. Offer: Me-
nighetsarb. Etter gudstjenesten
blir det årsmøte i Søreide menig-
het. Menighetsrådet presenterer
Årsmelding og rekneskap for
2007 og planer for 2008.

16. mars - Palmesøndag
11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.
Liturg: S. Skeie. Offer til menig-
hetsarbeidet.

20. mars - Skjærtorsdag
19.00: Høymesse. Nattv. Liturg: L.
M. Hol. Offer til menighetsarbei-
det.

21. mars - Langfredag
11.00: Høymesse. Nattverd. Li-
turg: L. M. Hol. Offer til Kirkens
Bymisjon Bergen.

23. mars - Påskedag
11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.

Liturg: L. M. Hol. Offer til Det Nor-
ske Misjonsselskap.

30. mars - 1. søndag etter påske
11.00: Familiegudstj. Dåp. Liturg:
S. Skeie. Utdeling av 2-års-cd. 
Offer til søndagsskoleforb.

6. april - 2. søndag etter påske
11.00 Høymesse. Dåp. Nattverd.
Liturg: H. J. Morvik. Søndags-
skole. Offer til menighetsarbei-
det.

13. april - 3. søndag etter påske
11.00 Høymesse. Dåp. Nattverd.
Liturg: H. J. Morvik. Søndagssko-
le. Offer til menighetsarbeidet.

20. april - 4. søndag etter påske
11.00 Høymesse. Dåp. Nattverd.
Liturg: S. Skeie. Søndagsskole.
Offer til menighetsarbeidet.

Søndagsskolen/søndagsringen. 
Under de fleste gudstjenestene i
Søreide kirke er det søndagsskole
for de minste barna og søndags-
ringen for de større. Se gudstje-
nestelisten.

Familiekoret møtes i kirken anen-
hver tirsdag (ulike uker) kl. 17.30.

Dåpsskolen for 4- og 5-åringer
samles i kirken annenhver tirsdag
(like uker) kl. 18.00.

Barnekoret for barn fra 1.-4. klas-
se øver i kirken annenhver man-
dag (ulike uker) fra klokken 18 til
19. 

Kula & Myggen er en barneklubb
for gutter og jenter fra 1. til 5.
klasse, og møtes i Eldshovden
barnehage annenhver onsdag, i
ulike uker, fra kl. 17.30 til 19.00. 

TGF - Thank God, it´s Friday - er
et tilbud til alle aldersgrupper, kl.
17-19 i kirken den siste fredagen i
hver måned. Middag kl. 17, fore-
drag med tilbud om barnepass kl.
18, og mot slutten kulturelt kryd-
der og ord til ettertanke.

KRIK møtes til trening på Sandsli
sportssenter kl. 20-21 hver tors-
dag.

Kor har vi flere av i Søreide me-
nighet. I tillegg til familiekor og
barnekor har vi Søreide Tensing
for ungdommer fra 13 og oppover,
de øver hver onsdag fra klokken
18 i kirken. Jubilate, for yngre og
eldre ungdommer, øver i kirken
annenhver mandag (ulike uker)
kl. 20.00. Sola Fide, prostikor,
øver i kirken torsdager kl. 19.30.

Beta er menighetens undervis-
ningstilbud for voksne, se egen
artikkel i bladet for nærmere om-
tale.

Lokalhistorisk forum møtes en
onsdag i måneden.

Eldretrimmen trimmer og spiser
lunsj i kirken tirsdager kl 11 - 13.

Diakonatet møtes andre tirsdag i
hver måned kl. 19.00.

Se våre nettsider for mer 
informasjon:
www.kirken.bergen.no/soreide

kalender

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B F
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Menighetskontoret
Tlf/faks  . . . . . . 55 59 71 00/55 59 71 09
E-post  . . . soreide.menighet@bkf.no

Ansatte og tillitsvalgte
Sokneprest Hans Jørgen Morvik 
Telefon . . . . . . 55 59 71 02 - 924 53 773
E-post  . . . . . . . .hans.morvik@bkf.no

Menighetsprest Lars Martin Hol 
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 06 

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 03 671
E-post . . . . . . lars.martin.hol@bkf.no

Vikarprest Sindre Skeie
Telefon  . . . . . . 55 59 71 01- 951 23 978
E-post  . . . . . . . . sindre.skeie@bkf.no

Menighetskonsulent Geir Møller
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 84
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 76 996 
E-post  . . . . . . . . . geir.moller@bkf.no 

Organist Jan Egil Vågsholm
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 27 64
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 28 54 39 
e-post jan.egil.vagsholm@online.no 

Kirketjener Ann Kristin Hovland
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 16 158
E-post  . . ann.kristin.hovland@bkf.no

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

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

Barnehage:
Søreide Menighetsbarnehage
kontortelefon  . . . . . . . . . . 55 12 07 40

Styrer Berit Hop Grimen (bolig)
telefon  . . . . . . . . . . . . . . . .55 22 90 44
E-post: 
berit@soreide-menighetsbarnehage.no

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: mandag-fredag 0800-1530. www.kirken.bergen.no/soreide

Menighetskalender
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