
Kontaktinformasjon side 16 • Kalender side 16

: Menighetsblad for Søreide menighet nr. 1/10 - årgang 39 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Korsveis fasteidéer
Radikale forslag for bruk

av oljeformuen og faste-

idéer for et nytt årtusen:

Dag Kvarstein og Korsvei-

bevegelsen utfordrer oss

til å tenke utenfor de van-

te «skjemaene». Side  5-6

Til innsats for
Sjømannskirken!
Søreide-kantor Eli Johan-

ne Rønnekleiv er ny prosti-

kontakt for Sjømanns-

kirken. Og - hun har også

personlige grunner for å ta

på seg vervet. Side 8-9 

Jubilate-Per
I 40 år har Per Eriksen

vært primus motor i Sør-

eides kormiljø. Møt den

entusiastiske veteranen

på side 14-15

Godt nytt 
Søreide-år
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REFLEKSJON AV MENIGHETSRÅDSLEDER

TRYGVE DANIELSEN

Jeg ønsker meg et fellesskap
som har stor åpenhet, hvor en
kan kjenne seg trygg, finne ven-
ner, bli sett og kjenne seg re-
spektert.

Et menighetsfellesskap treng-
er folk som er engasjerte. I Sør-
eide er vi velsignet med mange
aktive og dyktige medarbeidere.
Noe som gjør det mulig å fortsatt
drive barne- og ungdomsarbei-
de, diakonatet, diverse grupper,
deriblant en sorggruppe og di-
verse kor. Uten engasjerte frivil-
lige medarbeidere, ville felles-
skapet vårt vært fattig. 

At vi trenger flere frivillige
medarbeidere, skal det ikke leg-
ges skjul på. Ønsket er at vi i 2010
kan ønske nye velkommen til
innsats for menighetsfellesska-
pet.

Men et godt fungerende felles-
skap må også ha rom for alle
dem som trenger et sted å være
uten å måtte yte! Det er perioder
i et hvert menneskes liv hvor det
er godt å bare kunne få lov til å
være tilstede, ta imot, hvile,
komme og gå alt etter hvordan

en har det og samtidig kjenne at
en like fullt hører til, ja, er et full-
verdig medlem av fellesskapet.

Alt har sin tid, heter det. Et fun-
gerende fellesskap må ha rom
for dette til enhver tid. Verdifull-
het handler ikke om mer eller
mindre stort engasjement. Ver-
difullhet knyttes opp mot hva det
enkelte menneske er og ikke hva
det gjør!

Ønsket er at mange i 2010 vil
kjenne fellesskapet i Søreide
menighet så trygt at her ønsker
de å være med alt som er deres,
også med slitasjen, tvilen og alt
det en opplever skulle vært an-
nerledes.

Et menighetsfellesskap må
også ha stort rom for det åndeli-
ge perspektiv. I så måte gleder
jeg meg over gode gudstjenes-
ter, vel forberedte prekener, bi-
belgruppearbeid, bønnegruppe
og alle de som ber for menighe-
ten hver eneste dag. Vi er en re-
surssterk menighet!

Ønsket er at vi i 2010 enda mer
kan få erfare at kristen tro har
med levd liv å gjøre. 

At Gud fortsatt utruster sin
menighet med nådegaver til vel-
signelse for fellesskapet. 

At kjærligheten har sin kilde
og sitt utspring i Gud. 

At Gud ikke holder tilbake,
men ønsker å dele med felles-
skapet og den enkelte av oss, alt
som er hans! Det er det julebud-
skapet handler om. Gud som øn-
sker å være oss mennesker nær
for å dele med oss!

Måtte 2010 bli et år hvor Sørei-
de menighet blir enda bedre rus-
tet til å skape et åpent og inklu-
derende fellesskap, hvor en kan
kjenne seg trygg, finne gode ven-
ner og oppleve seg respektert. ●

Ønsker for et nytt år

2 januar 2010

Refleks nr 1, 2010 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler 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 felles-
stoff til bladet (side 5-12). 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 - E-post: eyecu@online.no

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: Torsdag 25. februar
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 16. mars

Mitt ønske for Søreide menighet i 2010 er at menigheten
skal videreutvikle det fellesskapet som vi allerede har.

AV HANS JØRGEN MORVIK

Årets første leir ble holdt 8.-
10. januar. Når dette leses er
også den andre leiren historie
(22.-24. januar).

Etter to år med leirer i
Hemsedal var vi i år tilbake til
Geilo, der leirene ble holdt
2003-06. Med overnatting,
undervisning og opplegg for
øvrig på Geilo Hotell, bare et
steinkast fra nærmeste ski-
trekk. 

Det var bitende kaldt, uten
at det la en demper på stem-
ningen! Minus 30 ble målt ved
ankomst fredag. Heldigvis
steg temperaturen så pass på
lørdag og søndag at også stol-
heisene kunne kjøre. Det var
få andre som våget seg ut i kul-

den, så konfirmantene fra
Søreide utgjorde en stor andel
av dem som brukte bakkene
disse dagene. 

-Vi har flotte konfirmanter,
sier leirsjef Lars Martin Hol.
Det er ikke vanskelig å dra på
tur med dem. Litt beskjedne
og forventningsfulle på togtu-
ren oppover. På returen var
det absolutt mye mer liv i dem.
Dagene har tydeligvis åpnet
opp for nye vennskap, og gitt
gode opplevelser for oss alle.

Vi tror også at konfirman-
tene har lært noe. Gjennom
alle bibelfortellingene som ble
dramatisert, og gjennom det
våre dyktige ungdomslederere
var med på å formidle. Og så
får bildene fortelle resten av
historien. ●

Konfirma

Tradisjonen tro reiser mange søreidekonfirmanter på
vinterleir. Over halvparten har valgt dette som aktivitet
i konfirmanttiden ved siden av ordinær undervisning.  

Kaldt men
flott:
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MENY DOLVIKEN 

Åpningstider:
mandag - fredag 09:00-22:00 

lørdag 09:00-20:00 

Vi har stor ferskvareavdeling
Rikt assosiert frukt og grønt

Hyggelige ansatte som er med
på å gi en god 

handleopplevelse

Velkommen til oss

MENY DOLVIKEN 
Dolvikveien 36, 5252 Søreidgrend 

Telefon: 55526200 
Epost: terje.osberg@ngbutikk.net

SØREIDE 
MENIGHETSRÅD 

VÅREN 2010
I vårsemesteret har menighets-
rådet følgende møteplan:

• Tirs. 26.1 kl. 20. – Menighetsrådsmøte
• Fredag 19. – lørdag 20. januar – Felles 

samling for menighetsråd og stab.
• Tirs. 23.3 kl. 20. – Menighetsrådsmøte
• Tirs. 20. 4 kl. 20.00 – Menighetsrådsmøte
• Søn. 25. 4 kl. 12.30 – Menighetens

årsmøte
• Tirs. 18. 5 kl. 20. – Menighetsrådsmøte
• Tirs. 15. 6 kl. 20. – Menighetsrådsmøte.

Innkalling med sakskart og referater vil
bli å finne på menighetens nettside. Opp-
lysninger om saker kan ellers fås ved hen-
vendelse til menighetskontoret.

Henvendelser til menighetsrådet kan skje
til leder Trygve Danielsen eller menig-
hetskonsulent Elisabeth R. Andersen. (Se
kontaktopplysninger på siste side).

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

manter på vinterleir

Over: Gruppearbeid.

Luftige hopp.

Håvard på leir.

Snøbrett-akrobatikk.
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JA, det blir festspillkonsert denne
våren også!  Allerede nå kan du
gjerne sette av tirsdag etter pinse,
dvs. tirsdag 25. mai kl.19.00.

AV ELI-JOHANNE RØNNEKLEIV, ORGANIST I SØREIDE 

Det kan være deilig å drømme om vår og
sprudlende liv i vinterfrosne omgivelser…

Som bildet viser, er vi tre generasjoner
som er i full gang med å tenke dristig og
stort sammen og planlegge årets konsert.
Her er våre festspill-drømmer:

- Vi tenker stort og drømmer om en kon-
sert for alle sanser. 

- Vi vil at konserten skal være av og for
lokalmiljøet i størst mulig grad. 

- Vi ønsker oss strykere, blåsere, flere

kor, gode solister, godt band – gjerne top-
pet med dans og andre visuelle og kreative
uttrykk.

- Vi arbeider for å få til
en «grande finale» der
alle aktører medvirker!

- Og vi satser på at kon-
serten skal bli en god fel-
lesskapsopplevelse med
så mye publikum som
mulig innenfor dørene i
Søreide kirke. NB! Fri en-
trè – kollekt ved utgangen.

Vi trenger hjelp til å
finne de lokale talentene
som vi ikke kjenner. Vi
spør: Hva har vi i lokalmil-

jøet vårt? Hvilke talenter kan vi få frem?
Dette gjelder ikke bare musikalske talen-
ter… Ta kontakt med oss! ●

Torsdag 17. desember tok
Søreide menighet imot
Sædalen menighet til en
vennskapskamp i fotball. 

Spenningen var elektrisk i gangene utenfor
hallen i minuttene før avspark. Ingen visste
noe om hva motstander var god for, og alle
var spente på utfallet av denne kampen.

Sædalen menighet tok Søreide på senga
og scoret tre raske mål i åpningsminut-
tene. Sædalen så mer sultne ut, de hadde et
bedre samspill og det virket nesten som
om de hadde en taktikk. Lenge så det ut
som at dette skulle bli spill mot et mål i
2x20 minutter.

Gjennom det siste året har Søreide me-
nighet trent på Sandsli sporssenter hver
torsdag kl. 2000. Dette fikk de åpenbart be-
talt for, da de sakte men sikkert krøp nær-
mere Sædalen mot slutten av kampen.
Dessverre var ikke kampen lang nok, og
Sædalen vant til slutt 5-3.

Vi ønsker å gratuelere Sædalen menighet

med seieren, og forbreder oss på revansje
neste semester. Taperlaget skulle arrangere
kirkekaffe hos motstander i løpet av denne
våren. Vi gleder oss til å komme på besøk til
Sædalen for å koke kaffe og servere kaker.

Søreide menighet har to KRIK grupper,
som er åpne for de som har lyst på en tre-

ningsøkt i uka. Ungdomsgruppa vår er for
ungdomsskoleelever og oppover, mens
KRIK + gruppa er for de litt eldre. 

Ta kontakt med Lars Martin Hol,
99603671, hvis du lurer på om en av disse
gruppene passer for deg. ●

4 januar 2010

Fotballkamp på Sandsli 

Babysang i Søreide kirke!
Vi er i lesende stund så vidt i gang med babysang-gruppa som skal synge og leke sammen frem til påske i Søreide kirke. Vi møtes
torsdager kl.10 i kirkerommet for en sangstund. Etterpå er det tid for matpakke, te, kaffe og lune vafler (!) i menighetssalen.
Vil du være med – ta kontakt med babysang-leder og organist Eli-Johanne Rønnekleiv enten via e-post eeli.ronnekleiv@bkf.no 
eller via mmobilnr 906 53 562 ●

Klart for nytt festspill i Søreide kirke i 2010!
Festspillkomiteen.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Askeonsdag, den første dagen i fasten, fal-
ler i år på 17. februar. Selve fastetiden varer
i 40 dager (unntatt søndager) til og med
påskeaften, og skal minne oss om de førti
dagene og nettene Gud lot det regne under
syndfloden, at Moses fastet 40 dager på
fjellet Sinai,at jødene vandret omkring i
ørkenen i 40 år før de nådde frem til det
forjettede land, at profeten Elija fastet 40
dager på vei til fjellet Horeb (1.Kong.19:8),
og at Jesus fastet 40 dager i ødemarken før
han møtte sitt folk (Matt. 4:2). 

Søke Jesus Kristus
– Fastens dypeste formål er å komme nær-
mere Gud, sier Dag Kvarstein.

– Det vil også si å komme nærmere seg
selv. Setter vi det inn i en større sammen-
heng, handler det om å søke Kristus og å
leve enklere. Fastetiden gjør oss bevisste på
vårt overforbruk, og gir oss smaken på at
det går an å leve enkelt også når det gjelder
mat. 

En del folk i Korsvei-bevegelsen prakti-
serer faste. Noen ved kun å spise vegetarisk
mat i fastetiden, andre ved å la være å spise
på fredager - for å minnes Jesu lidelse på
Langfredag. Faste betyr å avstå, og det er

mulig å gjennomføre denne tiden på flere
måter. 

– En måte kan være å redusere betydelig
på media-inntrykkene, og heller bruke ti-
den til å lese noe oppbyggelig, sier Kvar-
stein.

– Det handler om hva man bruker tiden
til, hva man putter inn i munnen og i ho-
det.  

Leve enklere
Fyller vi oss opp med en ting, fortrenger vi
noe annet. Ved å la være å ta inn så mange
stimuli, får vi mer rom for å klarne tankene
og å søke Gud.  > SIDE 6

Vil bruke 
oljefondet 
på fattige 
og miljø:

Fastetid 
ved en
korsvei
– En måte å faste på kan være å redusere betydelig på media-inntrykkene, sier Dag
Kvarstein (47), redaktør av magasinet Korsvei og tidligere redaktør av menighets-
bladene i Fana. – En annen måte kan være at halve oljeformuen investeres til beste
for de fattige og et utarmet skaperverk. 

FAVNER VIDT: – Jeg var med på min første Korsvei-festival i 2005, sier Dag Kvarstein, nå styremedlem i Korsvei Bergen og redaktør av ma-

gasinet Korsvei, og forteller at han ble tiltrukket av kombinasjonen av kristentro, sosialt engasjement, miljøsak og en stor åpenhet for uli-

ke kulturelle uttrykk.
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– Å ferdes i skog og mark kan også gi en
åndelig åpenhet, mener han.

– Folk var mer åndelige i gammel tid, når
de levde tettere på naturen.

– Slik som Knut Hamsun beskriver det i
«Markens grøde»?

– Artig at du nevner det. Jeg leste den net-
topp, og siterte fra den i et intervju jeg skrev
i den siste utgaven av Korsvei-bladet, fortel-
ler Kvarstein, og siterer romanens hoved-
person, bureisingsmannen Isak Sellanrå:
«Isak gikk barhodet og i Jesu navn og sådde,
han var som en kubbe med hender på, men
innvendig var han som et barn».

– Det er nettopp dét det handler om; å
være nær den store, åpne himmelen.

Bygge fellesskap
Korsvei-bevegelsen er ingen menighet,
men en stiftelse bygget opp rundt en stor
festival som avholdes hvert annet år på
Dyrskuplassen i Seljord. I fjor sommer del-
tok det nesten tre tusen personer på festiva-
len, som ble avholdt i tidsrommet 14-19.
juli. Festivalen er en blanding av møter,
konserter, kulturelle arrangementer, guds-
tjenester, dans, turer, lek og idrett, alt sam-
men rammet inn av morgenbønner og
kveldsbønner.

– Vi bruker et format på disse bønnene
som har sitt forbilde i livlig og jordnær kel-
tisk spiritualitet fra 400-tallet, samt en type
meditativ aftenbønn med opphav i Taizé-
fellesskapet.

Sistnevnte ble grunnlagt av den sveitsiske
presten Broder Roger i 1940, og er en øku-
menisk kristen munkeorden med moder-
hus i den franske kommunen Taizé. Også
Korsvei-bevegelsen legger stor vekt på det
tverrkirkelige og økumeniske fellesskapet.
Den startet i 1984 som et ønske om å tolke
den kristne troen inn i vår tid, etter et initia-
tiv fra en gruppe mennesker med røtter i
Den norske kirke.

Fremme rettferdighet
Bevegelsen har laget fire hovedmotto eller
veivisere for sitt arbeid. Disse er: Søke Jesus
Kristus, Bygge fellesskap, Leve enklere og
Fremme rettferdighet. Veiviserne indikerer
at dette er en kristen bevegelse som er opp-
tatt av rettferdighet, nestekjærlighet og å ta
miljøansvar. Det siste ligger i det å leve en-
klere, som også handler om å ta vare på klo-
den vår.

– I vårt samfunn er det vanskelig å leve en-
kelt. Men alle kan leve enklere, mener Kvar-
stein.

– Det trenger ikke være snakk om de store
forandringene, men alle kan gjøre noe.

Mens vi snakker, mottar vi begge samme
tekstmelding fra «Varsling24» - nesten som
en kommentar til det vi snakker om. «Ta
hensyn, la bilen stå», står det, med hilsen fra
Bergen kommune.

– Ved å la hensynet til fellesskapet styre
våre valg i større grad, kan vi være med og
gjøre verden litt bedre, kommenterer han. 

– Setter vi for stort fotavtrykk etter oss, vil
kommende generasjoner måtte slite med
det.

Jesu disipler
Det er høyt under taket i Korsvei-beve-
gelsen, med stort spenn både politisk og
teologisk. 

– Vi er mer opptatt av å be sammen, synge
sammen, feire gudstjeneste sammen og å ha
godt fellesskap enn å diskutere teologiske
læresetninger, sier han. 

– Det fokuseres mer på spiritualitet enn
på å ha den «rette» lære.

Denne vektleggingen gjør at bevegelsen
unngår opprivende strid, slik som vi har sett
i kirkens debatter om homofili og kvinneli-
ge liturger.

– Folk fra flere kirkesamfunn er med.  De

MANESJEN: Gudstjenester og store møter på 
festivalen foregår i et sirkustelt. FOTO: D. KVARSTEIN

AFTENBØNN: Hver kveld på Korsvei-festivalene blir avsluttet med Taizé-messe, der le-
vende lys, sang og bønn står sentralt. FOTO: LARS VERKET

Rett 
faste

Er dette den faste jeg vil ha: 

En dag da mennesket plager

seg selv, henger med hodet

som sivet, kler seg i botsdrakt

og ligger i aske?

Kaller du dette for faste, er 

det en dag etter Herrens vilje?

Nei, slik er fasten som jeg vil ha: 

at du løslater dem som 

med urett er lenket, 

sprenger båndene i åket

og setter de undertrykte fri,

ja, bryter hvert åk i stykker,

at du deler ditt brød med dem

som sulter,og lar hjemløse

stakkarer komme i hus,
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fleste har bakgrunn fra statskirken, men vi
har også frikirkelige, katolikker og ortodok-
se blant deltagerne våre.

Målsettingen er å være en inspirasjon til å
leve som kristne, og finne ut hva det vil si å
være Jesu disippel i dag. 

Vår tids spedalske
De fire veiviserne handler alle om å ha Jesus
som forbilde, og gir en mulighet til å stoppe
opp og tenke gjennom hva som var hans
hovedbudskap.

– Rettferdighet og nestekjærlighet var
viktig for ham, og han søkte gjerne felles-
skap med mennesker som falt utenfor det
etablerte samfunnet. 

– Et aktuelt spørsmål da blir hvem som
er vår tids samaritanere og spedalske.  Har
du gjort deg noen tanker om det?

– Vi har et tre fjerdedels samfunn. Det be-
tyr at en fjerdedel ikke klarer å henge med i
det tempoet vi har i dag. En annen ting er
alle verdens fattige. Jesus snakket veldig
mye om å vise omsorg for de fattige.

– Da snakker vi kanskje om et tre fjerde-
dels samfunn med omvendt fortegn?

– Ja, ser vi på fordelingen i verden så har
vi nok et én fjerdedels samfunn. 

Nasjonal faste
Engasjementet for verdens fattige er stort i
bevegelsen, og på en åpen høring i finans-

komiteen 29. april i fjor utfordret de Stor-
tinget til å opprette et rettferdighets- og
miljøfond.

– Vi foreslo å sette av halvparten av olje-
fondet til prosjekter som støtter opp under
en bærekraftig utvikling, miljøarbeid og
fattigdomsbekjempelse, oppsummerer
Kvarstein.

– Det ville vel vært en form for nasjonal
faste?

– Ja, godt sagt!
– Hva svarte de?
– Ikke så mye. De hørte på oss, nikket

høflig og takket for innlegget. 
Etter høringen har Korsvei-bevegelsen

jobbet videre med dette kravet, og like før
jul gjorde de en skriftlig henvendelse til ny-
valgt finansminister, Sigbjørn Johnsen,
samtidig som de overrakte 754 underskrif-
ter som støtte for kravet.

– Vårt håp er at dette skal bli et folkekrav,
slutter Dag Kvarstein.

Mer informasjon: www.korsvei.no  
På nettstedet kan du også tegne 
deg på underskriftslisten med krav 
om å opprette et rettferdighets- og 
miljøfond.
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LEIRLIV: De fleste av festivaldeltagerne i fjor sommer bodde i telt, der de laget
mat sammen i små teltleire. FOTO: DAG KVARSTEIN

JOKERMAN: Klovnen hadde en sentral rolle under
Korsvei-festivalen i sommer. FOTO: DAG KVARSTEIN

GRATIS MAGASIN: Alle som ønsker det kan
motta Korsvei-bladet gratis, eller bli med
på bevegelsens mailliste.

at du sørger for klær når du ser en

naken,og ikke svikter dine egne.

Da skal ditt lys bryte fram som

når dagen gryr, dine sår skal

snart leges og gro.

Din rettferd skal gå foran deg

og Herrens herlighet følge 

etter deg.

Da skal Herren svare når du 

kaller på ham, når du roper om

hjelp, skal han si: «Her er jeg!»

Når du tar bort hvert tyngende

åk, når du holder opp med å

peke fingrer og tale ondskaps-

fullt om andre,

når du deler ditt brød med den

som sulter, og metter den som

lider nød, da skal lyset brenne

for deg i mørket, og natten skal

bli som høylys dag. 

JES. 58:5-10
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– Tre ganger i livet mitt har
Sjømannskirken vært ekstra
tydelig for meg, sier Eli Johanne
Rønnekleiv, kantor i Søreide
menighet.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Rønnekleiv ble utpekt som prostikontakt
for Sjømannskirken i fjor, og er glad for å
være lokalt bindeledd for Fana-menighe-
tene sin forlengede arm ut i verden.

En sjømann, en forening
– Jeg har ingen bakgrunn fra Sjømannskir-
ken, men den har i perioder vært en viktig
del av livet mitt, sier Rønnekleiv.

Hennes første møte med Sjømannskirken
var på midten av 80-tallet, da hun var kantor
i Ullensvang. Der, langt inne i Sørfjorden,
hadde de en lokal forening som samlet inn
penger for Sjømannskirken - eller Sjø-
mannsmisjonen, som det het den gangen.
Bygden hadde bare en sjømann, og han var
selvsagt veldig stolt over foreningens arbeid.

– Var det en forening bare for ham?
– Han likte å si det, smiler hun.

Omkom på sjøen
Noen år senere fikk hun selv oppleve hvor
godt det var å ha en utenlandsk gren av Den
norske kirke å støtte seg på.

– Mitt søskenbarn omkom brått på sjøen i
1989, forteller hun. 

Søskenbarnet hennes var mannskap på en
fraktebåt som forsvant i Nordsjøen på vei
hjem fra England. Det ble aldri funnet vrak-
gods eller omkomne fra båten, noe som var
med og gjorde tapet ekstra tungt. Da ble Sjø-
mannskirken i London et viktig sted for de
etterlatte.

– Dette var den siste plassen mannskapet
hadde vært samlet før de reiste på sjøen
igjen. Folk som arbeidet der, kunne fortelle
oss om hvordan de hadde det, og at de var i
godt humør da de dro derfra. Disse opplys-
ningene ble mentalt svært viktige for alle oss
etterlatte.

Hjemmefra
Slike situasjoner forteller noe om hva Sjø-
mannskirken betyr for folk. Ikke bare det at
den ble en støttespiller for de etterlatte, men
også at den var det siste stedet de omkomne

oppsøkte før de la ut på sjøen igjen. «Vel-
kommen hjemom - verden rundt», står det
på en liten folder Sjømannskirken har fått
laget. Åpner du den, finner du en fullstendig
oversikt over alle de norske sjømannskir-
kene. 

Det er ikke få.
– Sjømannskirken er til stede og gir en fø-

lelse av trygghet i fremmede områder, sier
Rønnekleiv, og forteller om et annet møte
hun hadde med Sjømannskirken. 

– Høsten 2000 var jeg i København for å få

litt intensiv privat sangundervisning. Da ble
Sjømannskirken et naturlig sted å finne fel-
lesskap. Den rausheten jeg møtte der, den
var stor.  

Da Sjømannskirken etterlyste frivillige
prostikontakter i bispedømmet, var derfor
dette en oppgave hun gjerne tok på seg.

Menighetenes forlengede arm
Vervet som prostikontakt innebærer å være
kontaktledd mellom menighetene i Fana og
Sjømannskirken, og Rønnekleiv har allere-

Hjerte for Sjøman
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Sjømannskirken
• Sjømannskirken ønsker å være et 

kirkelig, kulturelt og sosialt møte-
sted for alle nordmenn i utlandet.

• Kirken har kompetanse på krise- og 
beredskapstjeneste, nettverks-
bygging og relasjonsrådgivning.

• Gjennom 800.000 møter i året 
kommer Sjømannskirken i kontakt 
med mennesker over hele verden.

• Sjømannskirken er en frivillig 
organisasjon, grunnlagt i 1864.

• Sjømannskirken er tilknyttet Den 
norske kirke og underlagt Bjørgvin 
bispedømme.

• Hovedkontoret ligger i Bergen. 
• Mer informasjon: 

www.sjomannskirken.no 

Prostikontakt
• Et samarbeidsprosjekt mellom 

Sjømannskirken og bispedømmet.
• Målet er å «forankre Sjømanns-

kirkens arbeid i de lokale menig-
hetene», slik at den blir oppfattet 
som menighetens forlengede arm 
ute i verden.

• En viktig oppgave for prostikontakten 
er å oppdatere menighet og med-
arbeidere med aktuelt fra Sjømanns-
kirken. 

• Prostikontakten er medavsender for 
alle offersøknader til menighetene.

• Opplysninger om «hjemigranter» blir
formidlet til prostikontaktene, som 
deretter kan gi informasjonen videre 
til den menigheten de flytter inn i.

• Til høsten får alle prostikontaktene 
bli med på studietur til Spania for å
besøke sjømannskirkene på det 
spanske fastlandet (El Campanario, 
Torrevieja og Albir).

9                    januar 2010

de deltatt på noen samlinger i prostiet.
Oppgavene hennes blir først og fremst å
spre informasjon om Sjømannskirken ut
til menighetene, samt å følge opp offer-
søknader. 

– Jeg skal oppmuntre kollegaer og me-
nighetsråd til å se på offer til Sjømanns-
kirken som et offer til eget arbeid, sier
hun. 

De følelsesmessige og formelle bån-
dene til Sjømannskirken i Bjørgvin er
sterke. At Sjømannskirken har sitt ho-

vedsete i Bergen er en del av dette, men
ikke hele historien. 

– Sjømannskirken er Bjørgvins 14. pro-
sti, og det er biskopen i Bjørgvin som har
tilsynet med Sjømannskirkene, opplyser
hun. 

– Og Bjørgvin bispedømme omfatter
store deler av Vestlandet, med lange tra-
disjoner innenfor sjømannskap. Folk her
lever og har levd tett på havet. Og når det
skjer katastrofer og ulykker, vet man at
Sjømannskirken er der.  ●

annskirken
ALLTID SOL I BJØRGVIN: – Sjømannskirken er en

del av Bjørgvin bispedømme, sier Eli Johanne Røn-

nekleiv. – Biskop Nordhaug sier at Bjørgvin er det bi-

spedømmet der solen aldri går ned.
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hun har tidligere vært ung-
domsleder i ungdomsklubben i
menighetene Bønes og Store-
tveit. Nå befinner hun seg i Lima
i Peru, der hun jobber som frivil-
lig i den kristne organisasjonen
Agape, en av Strømmestiftelsens
partnerorganisasjoner. 

En by av kontraster
– Første gangen jeg kjørte langs
byens motorvei la jeg merke til
alt søppelet, uferdige hus og løs-
hunder. Og mennesker, men-
nesker over alt, forteller Nød-
tvedt.

– Et hav av biler, en trafikk som
for meg så ut som et kaos uten
like. Dette er den ene siden av
virkeligheten. Den andre er de
enorme kjøpesentrene, de flotte,
moderne hotellene, de fine res-
taurantene. Fontener, grønne
parker, mennesker i pyntede
klær. Alt dette har jeg funnet i
Lima, side om side, ikke alltid
like vel vitende om hverandres
eksistens. 

Barn fra den fattige delen av
byen ser ikke rikdommen andre
velter seg i, mens mennesker fra
de mer velstående bydelene sjel-
den våger seg og sine fine biler på
tur for å se på slummen. 

Viktig tilbud
– Her i Lima blir jeg konstant
minnet på distansen som er
mellom fattig og rik, og den er
forstyrrende stor, sier hun.

Agape jobber med å forhindre
vold og misbruk i en svært utsatt
sone av Lima, og tilbyr også gra-

tis hjelp, både psykiatrisk og
rettslig, til mennesker som har
vært ofre for misbruk. For
mange mennesker her har Aga-
pe vært det eneste de har hatt å
vende seg til for å få støtte i van-
skelige situasjoner.

I tillegg organiserer Agape
workshops for mødre og for
ungdommer, der deltakerne kan
få et avbrekk fra hverdagen,
snakke om problemene sine og
lære nye ting. 

Ofte har ikke menneskene her
så mange muligheter generelt, og
bare det at det eksisterer et tilbud
her er uunnværlig.  

En annen virkelighet
– Som nordmann har det vært
rart å møte virkeligheten her, re-
flekterer Nødtvedt. 

– Jeg har oppdaget så alt for
godt hvor rik jeg er, og hvordan
jeg tar det for gitt. For meg er det
ikke et spørsmål om jeg noen
gang får reise rundt i verden,
spørsmålet er om jeg har lyst. For

meg er det ikke et spørsmål om
jeg får råd til å gå på universitetet,
spørsmålet er om jeg har lyst. For
meg er det ikke et spørsmål om
jeg har råd til medisiner når jeg
er syk, eller mat på bordet når jeg
er sulten, eller nye klær når de
gamle er slitte. Jeg har innsett at
jeg, fordi jeg er født i Norge, nær-
mest kan gjøre hva jeg vil. 

Urettferdighet
Nødtvedt har likevel ingen van-
skeligheter med å finne ut hva
hun vil med livet sitt.

– Jeg vil hjelpe, og jeg vil overta-
le andre til å hjelpe, fordi vi har
muligheten til det. Ikke i den for-
stand at jeg vil sende alle nord-
menn ut på feltarbeid, men jeg vil
at flere vender øynene mot fattig-

Å redde 
verden litt
–  Fattigdom er ikke en slags ubeleilig tilfeldighet
som tilfaller verdens uheldige, men urettferdighet.
Min drøm er at flere erkjenner dette, sier Katrine
Nødtvedt (19) fra Bønes.

MEDMENNESKER:  Agape-med-

arbeider og en lokal kvinne på 

sy-workshop. FOTO: PRIVAT

OPPDRAG LIMA: Panoramabilde av Huaycan, bydelen i Lima der 

Katrine Nødtvedt jobber. FOTO: PRIVAT
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Fana Prosti inviterer 20. mars
til et seminar om sorg.

Sorg berører oss på mange må-
ter og du er velkommen enten
det er kort eller lengre tid siden
dødsfallet.

TID/STED: 
Lørdag  20 mars kl. 10.00-14.00

i Birkeland menighetshus,
Øvsttunveien 29

PROGRAM:
• Hva er sorg og hva gjør 

sorgen med oss?Ved sokne-
prest Bjarte Holme,  Storetveit 

• Lunch,  samtale/ spørsmål. 
• Orientering om tilbud til 

etterlatte i prostiet.

Påmelding eller spørsmål? 
Diakon Tone Totland
55 36 22 85/915 32 323
tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen,  
55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

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

Åpen samling om sorg i forbin-
delse med samlivsbrudd.

TID/STED:
Tirsdag 23 februar kl 19.00-
21.30 i Storetveit Menighets-
hus, Kirkeveien 27.

Innleder: Prof. Frode Thuen 

Temaer:
• Sorgreaksjoner, -hva 

hjelper ?
• Hvordan bearbeide og 

komme videre?
• Barns reaksjoner og hvordan 

få til gode ordninger?
• Enkelt kveldsmåltid
• Seminaret er gratis.

Påmelding eller spørsmål? 
Diakon Tone Totland
55 36 22 85/915 32 323
tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen,  
55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

Arr. Menighetene i Fana Prosti 

Storetveit, tirsdag 2. februar 
kl. 11.30: Hyggetreff for pensjo-
nister: «Perledykk i poesi og pro-
sa». Sverre Trætteberg i ord og to-
ner fra saksofon.

Skjold kirke, søndag 7. februar kl
19: «Det andre rommet»,  poesi av
Lars A. Vaage. Tore Brunborg,
saks., Tord Gustavsen, flygel og
Cecilie Jørstad, forteller.

Fana kirke, søndag 14. februar kl
20: «Lengsel». Bodil M.  Eldhuset

(sang), Dag Arnesen (flygel) og Si-
gurd Ulveseth (bass).

Slettebakken kirke, Søndag 
21. februar kl 19: Blå salmer.
Hilde Trætteberg Serkland
sang, Espen Rotevatn, piano

Skjold kirke, søndag 28 februar kl
18.30: «Mitt liv som landsstyrele-
der». Ved Kari Skår Sørheim,
landsstyreleder for NMS i 2008.

Fana kirke, søndag 28.februar kl
19: «Kjærlighet og vemod» Kon-
sert med Jan Erik Endresen (te-
nor) og Ingunn Ådland (flygel).

Birkeland kirke onsdag 17.mars
kl.19: Fastegudstjeneste. Kantor
Harald Holtet og spr. Ivar Braut vil
særlig ta fram noen av fastetidens
gamle og nye salmer.

Storetveit kirke tirsdag 30. mars
kl 20: Pasjonskonsert. Folketoner
og jazz mm. Heidi Lambach,sang/
fløyte, Ingvill Morlandstø, saks.
mm. Terje Tjervaag, gitar mm,
Markus Scholz, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel/keyboards mm. 

Birkeland kirke lørdag 17.april
kl.18: Konsert med musikalkon-
firmantene.

dommen som finnes i verden,
både i utlandet og hjemme. 

For fattigdom er ikke en ubeleilig
tilfeldighet som rammer verdens
uheldige, men urettferdighet.
Nødtvedts drøm er at flere erkjen-
ner dette, og slik åpner hjertene
sine for å hjelpe. 

– Det tror jeg kan redde verden
litt, avslutter hun stille.●

MØTE MED FATTIGDOMMEN: 

– Jeg vil hjelpe, og jeg vil over-

tale andre til å hjelpe, fordi vi

har muligheten til det, sier

Katrine Nødtvedt, som for tiden

jobber som frivillig i Peru for

den kristne organisasjonen

Agape. FOTO: PRIVAT

HJERTEROM: Agape bygger utedo

til en lokal familie. FOTO: PRIVAT

Kulturkalender

«Det finnes folk som er så elen-
dige, at de ikke engang har en
kropp» skriver den peruvian-
ske poeten César Vallejo
(1892-1932) i diktet «Snubler
mellom to stjerner», vakkert
oversatt av Inger Elisabeth
Hansen i antologien «Men-
neskelige dikt» (Aschehoug,
2007). Diktet ble brukt både
som inspirasjon til og som en
medfølende rød tråd i den
svenske filmen «Sanger fra an-
dre etasje» (Roy Andersson,
2000). «Elsket være den som
setter seg», siterer en mannlig
rollefigur der. «Elsket være
den som sover på ryggen, den
som klemmer en finger i dø-
ren, den skallede uten hatt,

den som går med en hullete
sko i regnet, den som svetter av
skyld eller skam, den som be-
taler med det han selv savner,
den som bærer klokke og har
sett Gud». Jeg vet ikke om Val-
lejo selv så Gud, men til tider

skriver han som en. Han tok
hovedfag i spansk litteratur i
1915, begynte å publisere egne
dikt og engasjerte seg politisk
på venstresiden. Etter å ha blitt
fengslet og forfulgt, valgte han
til slutt å forlate hjemlandet,
og slo seg ned i Paris. Han var
marxist, men poesien hans
forfaller aldri til ren propa-
ganda. Troen på mennesket
skinner alltid gjennom, for ek-
sempel i en av hans aforismer:
«En kvinne og en mann lytter
til Beethoven. De gråter, gre-
pet av storheten i hans mu-
sikk. Og jeg sier til dem: kan-
skje storheten kommer fra
hjertene deres.» ●
MAGNE FONN HAFSKOR

Sorgseminar for etterlatte

«Sorgen det ikke sendes blomster til»

Kulturtipset: «Elsket være den som setter seg»
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes

Telefon: 55 59 32 55 
E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Telefon: 55 59 71 81 
E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

Telefon: 55 59 32 57 
E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Telefon: 55 59 71 82 
E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fanaprosti@bkf.no

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

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

Begravelsesbyrået for 
 og 

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. 

Perspektiv på livet

Prostikontoret har personalansvaret for alle som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Hjelp oss 
med skyss!
Kjære born og borneborn av 
aldrande foreldre og beste-
foreldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomst-
middel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei næras-
te dårleg samvit. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butik-
ken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!

PER BARSNES, PROST 

felles 1-10.qxp:felles.qxp  21-01-10  13:02  Side 12



13                    januar 2010

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

Årets Juletrefest ble
arrangert søndag 3.
januar. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

Som i fjor med en kort gudstje-
neste som innledning, gang
rundt juletreet inne i kirken, og
juleknask og program i menig-
hetssalen etterpå. 

Med mange tilstede ble det
flere store ringer rundt juletre-
et, og alle bordene i menighets-
salen ble tatt ibruk. Og sannelig
kom ikke julenissen også. Eller
var det St. Nicholas, Sinter-

klaas, eller Santa Claus? Histo-
rien om disse forskjellige figu-
rene – som har sitt utgangs-
punkt i fortellingen om en bis-
kop i Myra (Tyrkia) på 300-tal-
let – ble i alle fall fortalt. Vi øn-
sker enda flere velkommen til
neste år! ●

Hei Lærer! Stilling ledig i Søreide kirke

Vil du jobbe på en spennende arbeidsplass sammen med en flott
stab? Vi har en ledig 100% stilling som menighetspedagog. 

Øverst på ønskelisten står en lærer med kristendom som fag, og
praksis fra arbeid i 1.-7. klasse. Stillingen er nyopprettet i for-
bindelse med trosopplæringsreformen. Den vil innebære både
undervisning, planarbeid og administrasjon. I Søreide legger vi
stor vekt på team-arbeid. Så selv om du vil få ansvar for å utfor-
me mye av stillingen selv, vil du aldri stå aleine om arbeidet!

Høres dette interessant ut for deg? Eller for noen du kjenner?

Nøl ikke med å ta kontakt med menighetskontoret for flere
opplysninger!

Juletrefesten
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AV JENS Z MEYER

Refleks har møtt mannen som
var med då Ten-Sing-rørsla vart
fødd i Bergen og som har drive
ulike kor i til saman snart 40 år.
No dirigerer han eit nytt og «el-
dre» Jubilate i Søreide, og han er
framleis entusiastisk, både når
han snakkar om alt det som var,
og det han er oppteken av no.

– Eg var så heldig å få vera med
som trompetar då Olaf Hille-
stad starta med rytmegudste-
nester i Slettebakken på midten
av 60-talet, fortel Per som hadde
spelt trompet i guttemusikken
på Løvstakksiden der han vaks
opp. 

Problem med fornyinga
På den tida hadde ungdoms-
klubbane problem med å fornya
seg. Den internasjonale rørsla
«Up with people» vart ein inspi-
rasjon, og då dei sende eit tysk
«Sing out»- kor på turné her i
landet, fekk han vera med som
musikar. 

– Eg var også med nede i Yng-
lingen der Ten Sing starta i 1967,
og fekk vera med på den aller
første plata som var gitt ut i Ten
Sing –historien. Der spelte eg ein
låt eg hadde laga, «Ten Sing», på
trompet. Den plata skulle eg for-
resten gjerne hatt eit eksemplar
av, seier Per. 

Sitt første kor starta han i 1972
då han budde nokre år på Hus-
nes.

– Heile ungdomsskulen var
med i koret «Happy Message»,
og eg vart spurt om eg ville be-
gynna som lærar i musikk. Eg sa
ja, jobba i skulen i to år og be-
stemte meg så for å omskolera
meg frå bygningsteknikar til læ-
rar. Det var i denne tida han star-
ta Jubilate i Søreide.

Ikkje heit typisk
– Då me starta i 1975,  la me
ikkje opp til å vera eit typisk ten-
sing kor. Me la vekt på kvalitet,
og song mange spirituals, ein del
folketonar med religiøs tekst,
mykje svensk og litt amerikansk
kristenpop. Orkesteret hadde
ein spesiell bestning, blant anna

www.fanatorget.no

-nille

cafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

 Apotek Boots
tlf: 55 99 12 60

faks: 55 99 12 61

Jubilator

Per
«Per Eriksen var ein fantastisk person som
var utruleg entusiastisk. Han levde verkeleg
for Jubilate, virka det som.» Dette er skuss-
målet frå ei av dei mange hundre som var
innom Jubilate i glansperioden til ungdoms-
koret som hadde sin base i Søreide kirke.

søreide 1-10.qxp:søreide.qxp  21-01-10  13:14  Side 14



15                    januar 2010

var det med strykarar. Ofte fekk
me strålande kritikkar for kon-
sertane. Me hadde nokså stort
nedslagsfelt med ungdom frå
Søreide og Skjold. På det meste
var me om lag 100 medlemer i
koret, fortel Per som var den
vaksne personen i koret med ho-
vudansvar for det meste. 

Jubilate var eit stort ungdoms-
miljø med fleire aktivitetar enn
sjølve koret. – Mange fann sitt so-
siale nettverk der, og dei har ut-
vikla nære vennskap som varer
den dag i dag. Det var Bibelgrup-
per og me laga eigne Bibellese-
planar til individuelt bruk som
vart delt ut kvar veke. Weekend-
turar og leirar var også særs vikti-
ge. Blant anna hadde me tolv på-
sketurar til Hermon og sommar-
turar til Stavern. Ein gong hadde

med med ei gruppe vietnamesa-
rar på tur, det var flotte folk! Dei
siste fire åra arrangerte me på-
sketuren saman med Kalfarkol-
lektivet, fortel Per som også min-
nes innspeling av kassett på
Gimlekollen og turnéar, blant
anna til Nederland og Belgia. 

Jubilate vart så populært at det
også vart starta barnekor, først
Jubilo som var for store born
fram til konfirmasjonsalder og
deretter Jubiliten som var for
yngre born. Mot slutten av 80-ta-
let dabba interessa for å vera med
noko av.

– I samband med ein bispevi-
sitas samla med ein god del tidle-
gare Jubilate-songarar. Dei sy-
nest det var så kjekt at dei ville
begynna igjen. Me starta då vak-
senkoret Sola fide, og eg slutta då

med Jubilate i 1989, fortel Per
som overlet det nye koret til Jan-
nicke Damm Rusti då han reiste
til London for å væra lærar i
1994. Der òg starta han like godt
eit kor, for norske au-pair.

Ny interesse
– Har interessa for Ten sing og
kor dabba av?

– Ein tilbakegang for kor-rørs-
la på 80- og 90 talet kan kanskje
ha ei av årsakene sine i at det in-
dividuelle har fått veldig stor
plass framfor det kollektive. Dei
siste fem åra har imidlertid sang-
en fått ein veldig renessanse, er
mitt inntrykk. Ungdom likar å
syngja, dei finn det meinings-
fullt. På skulen ser me at jentene
har overtatt mange faglege are-
naer, men gutane har kome

sterkt når det gjeld song, seier
Per som er rådgjevar og musikk-
lærar på Storetveit ungdoms-
skole. Før det var han musikklæ-
rar på Sandgotna ungdomsskule
i Loddefjord. Der var han ein av
fleire musikklærarar som har sett
varige spor i elevar som no er
med i «Loddefjord-bølgen,» med
band som blant anna Pogo Pops. 

– Me hadde ulike oppsetning-
ar, musicals og kabaretar, fortel
Per.

I gang på nytt
– No har du starta eitt nytt Ju-

bilate, eit vaksenkor i Søreide
kyrkje. Kva betyr det for deg? 

– Då eg vart spurt om å bidra
på nytt som friviljug i kyrkja, sa
eg at eg måtte få gjera noko eg
var god på. Eg har tidlegare vore
med i soknerådet, men det er
mange som gjer ein betre jobb
der enn eg. Eg likar meg på
grunnplanet og eg vil gjerne bi-
dra i ein samanheng som kan
gleda seg over det produktet me
leverer. Eg er ein utadvent per-
son som får veldig mykje tilbake
av å halda på med kor, seier Per.
Han har tru på det nye koret og
ønskjer endå fleire medlemer
hjarteleg velkomne. 

– Du har vore med i Søreide
kyrkje i mange år. Kva tilhøve
har du til kyrkjelyden no?

– Eg har ikkje den voldsomme
farten som før, og ser ting med
andre augo. No kjenner eg på ein
veldig glede over å vera med. Når
eg ikkje kan gå på gudsteneste,
føler eg at eg har gått glipp av
noko. Prestane våre er aldeles
unike, dei har så mykje å by på,
synest Per som sjølv er med som
tekstlesar. ●

Per Eriksen har drive

kor-arbeid isnart 40 år. No

dirigerer han Jubilate.

«Per var alltid i godt humør,
hadde tid til å prate med oss
ungdommer, og var utrolig mu-
sikalsk. Han jobbet som mu-
sikklærer i ungdomsskolen den
gangen også, og jeg husker jeg
tenkte at de elevene som hadde
ham i musikk var heldige!» 
TIDLEGARE JUBILATE-MEDLEM 

«På  en forunderlig måte klarte
han å hente frem det beste i oss
korsangere. Hans engasjement
og sangglede smittet over på alle
i Jubilate og jeg tror også at det
smittet over på dem som hørte
Jubilate synge. I min ungdoms-
tid var Per en voksenleder som
bidro til at jeg fikk et positivt og
godt forhold til kirken. Det ble
gode minner om tilhørighet og
glede som jeg har tatt med meg
videre i livet.»
TIDLEGARE JUBILATE-MEDLEM 
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15.11. Isabella Essilfie
Daniel H. Skjønberg

29.11. Ingvild Haugland
Sander Haugland
Miriam Haugland
Marlene Louise Lund

06.12. Solveig Malene Breivik
13.12. Kine M. Mørch-Nilsen
03.01. Daniel Ytre-Hauge

Matheo Spinellis Wolff

04.11. Claus Zachariassen
13.11. Bente Elin Kristiansen

Olaug Solsvik Lunden
16.12. Tore Arvid Røssland
16.12. Stig-Børre Johansen
20.12. Ida Møgster 

Søndag 31. januar

SÅMANNSSØNDAGEN 

Søreide kirke kl. 11:00: Høymes-
se. Dåp og nattverd. Hans Jørgen
Morvik. Takkoffer til Det Norske
Bibelselskap. Søndagsskole. 

Søndag 7. februar

KRISTI FORKLARELSESDAG 

Søreide kirke kl. 11: Familiegudstj.
Dåp. Sindre Skeie. Offer: Menig-
hetsarb. Utdeling av 4årsbok.

Søndag 14. februar

SØNDAG FØR FASTE 

Søreide kirke kl. 11:00: Høymesse
Dåp og nattverd. Lars Martin Hol.
Offer: Menighetsarb. Søndagssk. 

Søndag 21. februar

1. SØNDAG I FASTE 

Søreide kirke kl. 11:00. Høymes-
se. Dåp og nattverd. Lars Martin
Hol.Takkoffer til Den Norske Mi-
sjonsallianse. Søndagsskole. 

Søndag 28. februar

2. SØNDAG I FASTE 

Søreide kirke kl. 11:00: Høymes-
se. Dåp og nattverd. Sindre Skeie.
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

Søndag 7.mars

3. SØNDAG I FASTE 

Søreide kirke kl. 11:00: Høymes-
se. Dåp og nattverd. Hans Jørgen
Morvik. Offer: Menighetsarb. 

Søndag 14.mars

4. SØNDAG I FASTE 

Søreide kirke kl. 11:00: Høymesse
Dåp og nattverd. Lars Martin Hol.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Søndagsskole. 

Søndag 21.mars 

MARIA BUDSKAPSDAG 

Søreide kirke kl. 11:00: Høymes-
se. Dåp. Sindre Skeie. Takkoffer til
Kirkens Nødhjelp. Samtalegudstj.
Søndagsskole.

Søreide kirke kl. 18:00: Høymes-
se. Dåp. Lars Martin Hol. Offer til
Kirkens Nødhjelp. Samtalegudstj.

Torsdag 28.01:

11.00: Hjerterom
19.30: Kreativ kveld for Kvinner 

(KKK)
20.00: KRIK +

Mandag 01.02:

18.30: Bønnegruppe

Tirsdag 02.02:

19.30: Bibelgruppe

Torsdag 04.02 : 

11.00: Hjerterom
11.30: Andakt, Søreide Seniors. 
19.30: KKK
20.00: KRIK +

Fredag 5. – søndag 7.02:

Vinterfestival på Voss

Tirsdag 09.02:

19.00: Diakonatet

Torsdag 11.02:

11.00: Hjerterom
19.30: KKK
20.00: KRIK +

Mandag 15.02: 

18.30: Bønnegruppe

Tirsdag 16.02:

11.30: Andakt på Søreide 
Seniorsenter

Onsdag 17.02:

19.30: Lokalhistorisk Forum

Torsdag 18.02:

11.00: Hjerterom
19.30: KKK
20.00: KRIK +

Torsdag 25.02:

11.00: Hjerterom
19.30: KKK
20.00: KRIK +

Mandag 1. – fredag 7.03:

Skolenes vinterferie

Mandag 01.02:

18.30: Bønnegruppe

Tirsdag 02.03:

19.30: Bibelgruppe

Tirsdag 09.03 - 

19.00: Diakonatet

Onsdag 10.03 - 

19.30: Lokalhistorisk Forum

Torsdag 11.03 -

11.00: Hjerterom
11.30: Andakt på Søreide 

Seniorsenter
19.30: KKK
20.00: KRIK +

Mandag 15.03 

18.30: Bønnegruppe

Torsdag 18.03:

11.00: Hjerterom
19.30: KKK
20.00: KRIK +

             kalender

gudstjenester

døde

døpte

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

Sokneprest Hans Jørgen Morvik 
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 02 
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 23 978
E-post  . . . . . . . . sindre.skeie@bkf.no

Menighetskonsulent 
Elisabeth R. Andersen
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 84

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 51 968 
E-post . . .elisabeth.andersen@bkf.no

Kantor Eli Johanne Rønnekleiv
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 08
Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .90653562
epost  . . . . . . . .eli.ronnekleiv@bkf.no

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

Menighetsrådleder Trygve Danielsen
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 54 66
Mobil   . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 36 306
E-post: trygda@online.no 

Barnehage:
Søreide Menighetsbarnehage
kontortelefon  . . . . . . . . . . 55 59 78 25
E-post: soreide.menighetsbhg@bkf.no
Styrer Berit Hop Grimen:
telefon (bolig) . . . . . . . . . . .55 22 90 44

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: mandag-fredag 0800-1500. http://bergen.kirken.no/soreide

Aksjon Givertjeneste er Søreide me-
nighets økonomiske satsing spesielt
rettet mot barn og unge.

Givertjenesten har som mål å skaffe midler
til å lønne ungdomsarbeider/menighets-
prest. Vi har allerede et lag med faste og tro-
faste givere som et fundament å bygge på,
men trenger å få enda flere med på Givertje-
nesten. Vårt håp at DU vil være med å støtte
barne- og ungdomsarbeid i ditt nærmiljø.

Du kan selv velge hvordan og hvor mye du
vil gi. Du kan gi et engangsbeløp, gi perio-
diske beløp eller inngå avtalegiro med
automatiske trekk fra konto. 

Du får skattefradrag for gaver mellom kr
500 og kr 12 000 per år. For å få skattefra-
drag må personnummer oppgis – det kre-
ver skattemyndighetene. Informasjon om
givere behandles konfidensielt, og avtalen
løper til den blir sagt opp av giver. 

Hvordan bli giver i Søreide 
menighets Givertjeneste?

Kontakt menighetskontoret:

telefon: 55 59 71 84 
E-post: soreide.menighet@bkf.no
Eller: Kom innom menighetskontoret i

Søreide kirke, Steinsvikvegen 19, 
5251 Søreidgrend.

Kontonummer for Givertjenesten:
1644 25 11768

Støtt barne- og ungdomsarbeidet i Søreide – bli med på «Aksjon givertjeneste!»
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