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God helg

refleksrefleks

Pinse
Hva er det sentrale i pin-
sen for sokneprest Hans
Jørgen Morvik (bildet) i
Søreide? Og hva mener
folk flest? Side 10-11

Høy, blond
og svensk
Thorkild Tylleskär er
svensk, født i Odense i
Danmark, og for tiden
primus motor for speider-
arbeidet i Søreide kirke.
Tylleskär er lege, i likhet
med sin far og kone. 

Side 14

Nærkirke i
Ytrebygda
I Ytrebygda arbeider nå
Arne Grostøl (bildet) og
de andre medlemmene i
kirkekomitéen med pla-
nene om nærkirke. De hå-
per den er på plass om to-
tre år. Side 8 og 9

Prima sang 
i Sola Fide
Orgelsprellemannen
Amund Dahlen, organist i Birkeland kirke,
skremmer barna med orgelmusikk og får
vinnere av Nordisk råds litteraturpris til å
lese prosa i kirken. Side 6-7

SOLA FIDE: Fana prostikor, Sola Fode, består av 36 sangere og er kvalifisert til landsfinalen for kor til høsten.

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Prostikoret i Fana, Sola Fide, legger vekt på et godt sosialt
miljø, men har også ambisjoner. Til høsten er de med i
landsfinalen for kor.  Koret er på jakt etter flere menn. Side15
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2 juni 2003                  

Vi feirer jul. Jesus kommer
til jorden og blir en av oss. 
Vi feirer påske. Jesus dør på
korset, men den tredje dag
står han opp igjen. 
Vi feirer pinse. Men hvorfor
gjør vi det?

Etter Jesu himmelfart skjedde det
enda en merkelig ting i verdenshisto-
rien. Stedet er Jerusalem. Disiplene er
samlet. Jesus er ikke lenger hos dem.
Da begynner det å blåse. Og tunger av
ild setter seg på disiplenes hoder. Det
fortelles videre at de alle blir fylt av
DEN HELLIGE ÅND, og de begynner å
snakke språk som de ikke før har kun-
net.

En merkelig historie. Med et merkelig
innhold. For hvem, eller hva, er Den
Hellige Ånd? Jo allerede i starten av Bi-
belen blir vi kjent med Ånden. Gud
skaper himmelen og jorden:

Jorden var øde og tom, og mørke lå
over havdypet. Men Guds Ånd svevet
over vannet. 

Ånden er Gud. Ånden var tilstede i
starten. Og Ånden er tilstede nå. Men
veldig usynlig for våre øyne. 

Jesus er konkret. Det er for mange ikke
så vanskelig å tro at han gikk rundt på
jorden, at han gjorde ting som vekket
oppmerksomhet, at han var provose-

rende. Men Ånden er ikke konkret, an-
net enn i Jerusalem den gang det kom
ild på hodene til disiplene. I vår rasjo-
nelle og konkrete verden blir Ånden
diffus. Vi lærer jo stadig vekk at ”vi tror
ikke før vi får se det!” Vel, da sliter vi
med Ånden. For vi kan ikke se han.

Men Ånden er her for oss  -  for meg og
deg. Ånden er med og tilstede i våre liv.
Men hvordan?

Ånden trøster. Han er tilstede i våre
gleder, men også våre smerter. Livet
går opp og ned. Sorg og savn og smer-
te er også en del av det livet bringer.
Men Ånden er med. Han ønsker å ten-
ne håp i våre liv. Håp om at livet en

gang skal bli bedre. Håp om at det
gode en gang skal bli mer synlig i våre
liv og vår verden.

Ånden opprettholder. Uansett hvordan
verden går sin gang. Uansett hvordan vi
mer eller mindre bra makter å forvalte
vår jord. Ånden vil alltid streve etter å
opprettholde verden. Han vil kjempe
for at livet skal opprettholdes, og at dø-
den ikke skal ta fullstendig overhånd.
Ånden prøver å vise oss at det ikke er
døden, men LIVET, som er den endeli-
ge sannhet om hvor våre liv ender. 

Ånden skaper tro. Tro på noe vi ikke
kan se slik vi forventer å se det. Ånden
skaper en tro som får oss til å se. Se Je-
sus og det han gjorde. For oss. Meg og
deg. Leter vi etter å se Ånden slik vi ser
hverandre, så forblir han usynlig. Men
troen som skapes åpner øynene. Det
avhenger ikke av vår prestasjon. Her
er det ingen av oss som er flinkere enn
andre. Dette er Åndens oppgave. 

Ånden er god. Han ønsker oss det bes-
te, for dagen i dag og for all fremtid. ●

Kolbjørn Gunnarson

Refleks juni 2003

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

med BKF og de andre me-
nighetene 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. 

Lokalredaksjon: 
Staben i menigheten 

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskonto-
ret eller på e-post: 
soreide.menighet@bkf.no 
Bilder skannes inn med høy oppløs-
ning.Digitalkamerabrukere bør velge
høyest mulige oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik, Bjørn
Moe, Even Flotve, Frode Høyte, Svein
Berg, Karl Johan Kirkebø, Sverre
Trætteberg.
Telefon: 55 59 32 11 
Epost: dag.kvarstein@bkf.no

Neste nummer: 25. august

Internett:
www.bkf.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

Hvorfor pinse?
Vinden ser vi ikke,

men vi merker den,
snart som stille susing,
snart som storm igjen.

Ånden ser vi ikke,
men hans stille røst

taler i vårt hjerte
både tukt og trøst.

Vinden ser vi ikke,
men der vinden går,
bøyes gress og grener,

høye bølger slår.

Ånden ser vi ikke,
men i Åndens vind

blir vår redsel borte,
gleden strømmer inn.

Fra vår Gud i himlen,
ham som ingen ser,

kommer Ånden til oss
og et under skjer.

Kolbjørn Gunnarson FOTO: HANS JØRGEN MORVIK
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AV SØLVI DAMM

I Søreide kirke  samlet vi 108 men-
nesker til fest m/ alvor og skjemt.
Stemningen var flott, smilet og
latteren satt løst –  og maten
smakte aldeles fortreffelig! Foru-
ten Søreide-folk hadde vi med en
gruppe fra Blomsterdalen og også
noen utenom menighetens geo-
grafiske grenser. 

Gledelig  
Selve Alpha-kurset startet opp al-
lerede mandag 27.01. – og vi var
34 påmeldte. Alderspredningen
var gledelig stor, fra de unge voks-
ne og helt opp i mot støvets år.

Og minst like flott var det at
mange «ikke-kirkegjengere» had-
de meldt seg. Det skapte spen-
ning, utfordring og rikdom i grup-
pene.

Rune Larsen var første fore-
dragsholder, med en levende og
engasjert tale om hvem Jesus var
og hva han hadde betydd i hans
liv. Og siden gikk det slag i slag;

Hver eneste mandag kl.19.30 satt
vi benket rundt et trivelig mat-
bord og spiste kvelds i en halvti-
me. Praten ved matbordet gikk
med løst og fast, og vi hadde et lite
obligatorisk innslag til maten: Å
servere en vits eller artig historie.

Foredrag
Så fulgte de spennende foredra-
gene om grunnleggende kristne
tema, og med ulike talere hver
gang. Slik fikk vi alltid nye vink-
linger  og personlige synspunkt til
temaene. Det var utrolig engasje-
rende.

I gruppene etterpå utvekslet vi
synspunkt, stilte spørsmål og
noen ganger fant vi også svar!

Hver Alpha-kveld avsluttet vi
med en stille stund inne i selve
kirkerommet, med orgelmusikk,
lystenning og bønn. Vi opplevde
et ekte fellesskap i kjærlighetens
ånd.

Takk til alle
Vi i ledergruppen er takknemlige
for at vi fikk lov til å bli kjent med
mange nye, flotte mennesker i et
fantastisk godt fellesskap. Takk til
alle dere som var med  på å gjøre
Alpha så verdifullt. ●

3                 juni 2003

Alpha-
kurs
Med Norges største middag
Norges største felles middag ble arrangert 24. januar i
år. Over hele landet var folk samlet til festlig lag i regi
av Alpha Norge og mange forskjellige menigheter. 

ALPHA-GRUPPE: Alpha-gruppene møttes til samtale i Søreide kirke.

Alpha-kurs er en grunnleggende
innføring i viktige elementer i
den kristne tro. Til høsten blir
det ikke arrangert alpha-kurs i
Søreide kirke.

AV SØLVI DAMM

I stedet vil vi forsøke noe nytt. Noe som
bygger på Alpha, men som samtidig re-
presenterer noe nytt. Vi har valgt å kalle
det opp etter den neste bokstaven i det
greske alfabetet etter alpha, nemlig  beta.

Her skal vi gå mer i dybden på noen
tema som er viktige for oss, i vår kirkeli-
ge situasjon. 

Opplegget for kveldene blir omtrent
som på alpha-samlingene, men med
større vekt på samtale i plenum enn på
gruppearbeid. Ellers blir det mye likt.

Kveldene som er satt av er de følgende,
med angivelse av forløpige tema:

2. september – Kristen eller religiøs,   
eller ny-religiøs?
7. oktober – Sammen om dåpen
4. november – Sammen om nattverden
2. desember – Sammen om livet (etiske
utfordringer) ●

Beta-kurs: 
En oppfølging
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Det ble tidlig
opprettet et
diakonat i Sør-
eide menighet.
Medlemmene der 
har gjort frivillig
innsats i menig-
heten i mange år.
Dette har de 
fortsatt med, 
også etter at 
navnet er endret
fra Diakonat til
Diakoniutvalg. 

HANS JØRGEN MORVIK

Refleks har tatt en prat med to av
medlemmene; Bjørg Roness Tharald-
sen og Marie Ullaland.

- Hva gjør diakoniutvalget?
- Vi samles til regelmessige møter,

der vi både har en god stund sammen,
men ogsåplanlegger tiltak og fordeler
oppgaver. Diakonien handler jo om
omsorg for alle medlemmene i me-
nigheten, men det er klart at det er
noen som trenger mer av dette enn
andre. 

Egentlig har vel alle samlinger og
aktiviteter i menigheten noe diako-
nalt ved seg, enten det er barnehage,
gudstjenester ungdomsarbeid eller
annet det er snakk om, men vi forsø-
ker å ha oppmerksomheten knyttet
både til praktiske oppgaver i menig-
heten, og til mennesker som har bruk

for eller fortjener en ekstra oppmerk-
somhet.

Hilsener
- Det er diakoniutvalget som står for
blomsterhilsener og gratulasjoner
til jubilantene blandt oss; slik at de
som fyller 70, 75, 80 o.s.v. får en hil-
sen fra menigheten. Hvilke andre
ting driver dere med?

- Av faste aktiviteter vil vi nevne
Knappen-samlingene og Aktiv Fritid.
Knappen-samlingene er samlinger
for beboerne på institusjonen Knap-
pentunet. Det har vi to ganger i se-
mesteret. 

- Dessuten pakker vi julegaver til be-
boerne der. Aktiv Fritid er et nytt til-
tak: Der tar vi sikte på å opprette grup-
per med tilbud for aktive pensjonister.
Den gruppen som er kommet best i
gang er en kunst- og kultur-gruppe
som går på utstillinger sammen, og
som kombinerer dette med sosialt fel-
lesskap.  

Assistanse
- Vi har også an-
svaret for prak-
tisk assistanse
ved arrange-
menter i kirken.
F.eks. arranger-
te vi juletrefest
nå sist jul, vi

hadde kafeen under markedsdagene,
kjøkkentjeneste i forbindelse med
fasteaksjonen, ansvaret for 17. mai-
lunchen, o.s.v.  

- Vi skal også organisere kirkekaffe
og kirkeskyss knyttet til gudstjeneste-
ne.

Fordel med diakon
- Er det vanskelig å drive arbeidet
uten å ha diakon i menigheten?

- Det er klart at det hadde vært en
stor fordel å ha en diakon. Blandt an-
net for å få en besøkstjeneste til å fun-
gere. Det klarer vi ikke nå. Men vi har
et godt samarbeid i prostiet. Vi har
hatt flere samlinger med de andre me-
nighetene. Noen av dem har diakoner,
andre ikke. 

- Noen fellestiltak har vi også hatt. Vi
har hatt temamøter om sorg, det ene
her i kirken, og vi har så vidt begynt å
få i gang sorg-grupper på prostiplan.

Sorgarbeid
- Utover høsten kommer vekten til å
bli lagt spesielt på sorg-arbeid og Ak-
tiv Fritid. Utover det  vil de faste aktivi-
tetene gå sin gang.

- Vi har kanskje ikke fått til de store
ting, men vi gjør det vi kan i det små,
og håper det er til glede og nytte for
noen, sier Bjørg Roness Tharaldsen og
Marie Ullaland. ●

4 juni 2003                  

Diakoniutvalget i Søreide

UTVALGSMEDLEMMER: Bjørg Roness Tharaldsen (t.v) og Marie Ullaland. FOTO: HANS JØRGEN MORVIK
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«Sylvkrossen»
fremføres i pinsen

Det historiske spillet
«Sylvkrossen» av Johan-
nes Gjeråker fremføres i
det nye utendørsamfiet
ved Fana kirke 7. juni –15.

juni. Spillet handler om det sagnom-
suste sølvkorset som stod i Fana kirke
i middelalderen og er et samarbeid
mellom Hordaland Teater, Fana menig-
het og frivillige krefter. 

Det blir følgende forestillinger:
■ Lørdag 7. juni kl. 18: Premiere
■ Søndag 8. juni kl. 18: Forestilling
■ Fredag 13. juni kl. 10 og 12:

Skoleforestillinger
■ Søndag 15. juni kl. 18: Forestilling

Billetter: 100,- 60,- 30,-
Kont. Fana menighet, tlf. 55 59 32 50
eller Hordaland Teater, tlf. 55 22 20 20.

Etter spillet fortsetter forestillingen
inne i Fana kirke. Solister: Marianne
Juvik Sæbø, Johannes Lyngset, Frode
Vassel, Ingunn Skage, Sveinung Høl-
mebakk og Bodil Eldhuset. Musikken i
kirken besørges ellers av Fana kyrkje-
kor, Kirkevoll skolekor, organistene
Jostein Årvik og Gjermund Mildest-
veit, fløytist Hildegunn Ytre-Arne og
en strykekvartett. ●

Andre jubileums-
arrangementer
■ 29. mai, kl. 1930: «Himmelfarten».

Organist Jostein Årvik fremfører 
Messiaens orgelverk. Sølvi Heggem 
Lundin leser Eivind Skeies dikt-
syklus «Mitt hjerte blør for dem». 

■ 13. juni kl. 1800: Konsert med 
koret fra Roseville Lutheran Church,
Minnesota, i Fana kirke. Koret deltar
også på høymessen dagen etter.

■ 29. juli, kl. 18: Olsok-gudstjeneste i
Fana kirke og påfølgende olsokfest.

■ 28. september: Festgudstjenste 
med kongeparet til stede. ●

Trosdialog – 
en utfordring
Den 10 juni fra kl. 12-18, blir det se-
minar om trosdialog på Diakonisse-
hjemmets Høgskole. Medvirkende er
Pater Berhard Durel, dominikanerbror
bosatt i Lund i Sverige, og Emmaus-
prest Anne Hege Grung fra Oslo. 
Mer informasjon og påmelding på tlf.
55 97 96 30 eller www.bergendsh.no,
e-post sdv@bergendsh.no ●

5                 juni 2003

AV DAG A. KVARSTEIN 

Ikke minst vil boka være et funn for sko-
leelever som vil lære litt om sin egen kirke
og om de spennende mytene og hendel-
sene fra middelalderen. 

Bokas kjerne er likevel de gode og grun-
dige artiklene skrevet av Norges ledende
eksperter innen kirkearkitektur og kirke-
historie. Hans-Emil Lidén har skrevet om
både historien, bygningen og interiøret.
Tidligere biskop og fanabu Per Lønning
har bidratt med en artikkel der har gjør
greie for Fana kirkes særstilling gjennom
flere hundre år, og tidligere sokneprest i
Fana kirke, Steinar Ihle, skriver om sam-
menhengen mellom fortid og fremtid i
en artikkel han forfattet dagen før han
døde i 1991. Dagens sokneprest og prost,
Per Barsnes, utvider perspektivet enda
mer og skriver om mennesket som Guds
kunstverk og kulturaktør.

Visuelt
Det er i boka gjort stas på elevene fra
Hjellestad skole som har fått publisert
sine flotte og fargesprakende tegninger
fra Fana i boka. 

Det mest geniale trekket som er gjort
med boka, står bokas redaktør, Torbjørn
Holt, for. I begynnelsen og slutten av
boka er det laget flotte utbrettbare plan-
sjer som gir en rask innføring i den histo-
riske rammen Fana kirke står i. I tillegg er
det laget en fin tegneserie som forteller

saget om det
hellige sølv-
korset i Fana
kirke. Dani-
elle Koren
står for teg-
ningene,
mens Tor-
bjørn Holt har laget teksten. Og ikke nok
med det, plansje-sidene inneholder også
en pedagogisk tilrettelagt gjennomgang
av de fantastiske glassmaleriene i Fana
kirke. I bildene er hele bibelhistorien
samlet. 

I det hele tatt er dette en bok som vil ha
appell til nær sagt alle uansett alder og
kirkelig ståsted. Det skyldes selvsagt at
historien om Fana kirke er et evangelium
og under i seg selv, men også at det er
gjort kloke og geniale pedagogiske grep,
ikke minst på det visuelle plan. Boka blir
dermed både en god lesebok, en spen-
nende lærebok og en flott bildebok. ●

DET HELLIGE KORSETS KIRKE PÅ FANA
Jubileumsbok i anledning Fana kirkes 850 år. 

Redaktør: Torbjørn Holt.
Bidragsytere: Hans-Emil Lidén, Jostein Aarvik, Da-
nielle Koren, Johannes Q. Jellestad, Theodor Hovda,
Sigmund Skage, Ole D. Hagesæther, Henrik von Aa-
chen, Gunnar Nesse, Steinar Ihle, Åse Enerstvedt,
Per Lønning, Kjell Skartseterhagen, Geirmund Bars-
nes, Olga Maria Breivik og Per Barsnes.
Utgitt av Fana sokneråd 2003. 
Pris: 290,- (inkluderer CD med musikk).
Se kupong side 12.

Flott og nyttig jubileumsbok
Fana kirke har fått sin jubileumsbok, og vi kan 
med en gang slå fast at den er langt mer enn en
gjennomgang av kirkens 850-årige historie.

Lørdag 21. og søndag 22. juni
settes Kinnaspelet opp ved Kinn
kirke vest for Florø for 19. gang. 

Bergensere får i år en spesiell innbydel-
se ved at det settes opp båt fra Strand-
kaien 21. juni. Prosten i Fana, Per Bars-
nes, blir med som reiseleder. 

Friluftsteaterstykket handler om inn-
føringen av reformasjonen i Norge i
1537. Som et spill i spillet får vi også et
innblikk i den irske prinsessen, senere
kjent som St. Sunniva, som også er Ber-
gens skytshelgen. 

Det er Sogn og Fjordane Teater og 150
amatørskuespillere som står bak styk-

ket. Tidligere hovedrolleinnehaver, Ag-
nete Haaland, holder prolog.

- Jeg kan varmt anbefale et besøk på
Kinnaspelet. Det er en flott forestilling i
fantastiske omgivelser. Dessuten er båt-
turen opp også en opplevelse, sier prost
Per Barsnes.

PÅMELDING TIL BÅTTUREN INNEN 6. JUNI TIL:

Kinnaspelet, boks 111, 6901 Florø
Telefon: 57 75 25 30
Epost: kinnaspelet@online.no
Internett: www.kinnaspelet.no
Pris: Kr. 600 inkludert billett og båttur. 
Avgang: Strandkaien i Bergen lørdag 21. juni
kl. 8.30 (retur fra Kinn kl. 16.00). 

Båt til Kinnaspelet fra Bergen
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KLOVN OG MUSIKER:
Amund Dalen elsker
Bach-kantater, men
opptrer like gjerne med
klovnenese og ballong

når han har timer med
skolebarn.

6

Amund Dahlen sitter
ikke pent på orgel-
krakken sin og spiller
stringente Bach-
komposisjoner. I alle
fall ikke så ofte. 

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Han svømmer ikke rundt i et or-
gelmusikalsk akvarium og prøver
å finne tonen med sin Neptun-
gaffel, mens han betrakter de un-
derlige skapningene på utsiden.
Nei, han spreller, synger og dan-
ser sammen med de andre. Og
grunnen til at han spreller, er ikke
at han opplever åndenød når han
beveger seg utenfor akvariet. 

Nei, kantoren i Birkeland kirke
trives tilsynelatende som fisken i
vannet enten han sitter hevet
over menigheten ved orgelet i
kirken, «bader» i bøker sammen
med forfatteren Jan Kjærstad el-
ler tryller «skrekkfilm-
musikk» ut av orge-
let for skolebar-
na, gjerne iført
klovnenese. 

Han er
opptatt av

å gjøre orgelet levende, ikke
minst for barn. Derfor har han
satt i gang en serie arrangemen-
ter under navnet «orgelsprell».

Vil gi folk opplevelser
- Jeg ønsker å gi ungene opplevel-
ser de ikke forventer. Jeg vil at de
skal oppdage orgelet som det fan-
tastiske instrumentet det er.
Faktisk er orgelet og organis-
ten de viktigste formidlerne
av levende musikk i sam-
funnet. Det er det ikke så
mange som er klar over,

og vi får jo nesten ing-

en oppmerksomhet, sier Dahlen
og setter et verbalt utropstegn
bak utsagnet sitt. Men Dahlen vil
ikke bare være orgelmisjonær.
Han har et videre perspektiv på
det han driver med.

- Det er ikke lenger slik at alle

Orgelsprellemann 
«Det finnes ikke dårlig musikk,

bare dårlige musikere»
AMUND DALEN, KANTOR I BIRKELAND KIRKE

juni 2003                  
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7                 juni 2003

barn kjenner de gamle sangene eller har noe fel-
les kulturelt ståsted. Dagens samfunn er svært
sammensatt, og det nytter ikke for meg som
organist og barnearbeider å pukke på «at far min
kunne gjera» eller Mendelsohns bryllupsmarsj.
Jeg har i stedet valgt å ta inn over meg at dagens
barn lever i en medievirkelighet som er svært
sammensatt. De forbinder for eksempel ikke
orgelet med kirken, men med skrekkfilmer. De
kjenner ikke de gamle sangene vi innbiller oss at
alle kan. Derfor tror jeg det er viktigere å gi dem
gode musikalske opplevelser, enn å prøve å stad-
feste et «pensum». 

Det er her klovnenesen og ballongen kommer
inn. Gjennom skolebesøk dette året har Dahlen
lekt sammen med elevene og fått dem til å bruke
sin kreativitet for å lage lyder med luft. Det skal
munne ut i et arrangement til høsten der han
også trekker inn en norsk forfatter. Sammen skal
organisten, barna og forfatteren lage en forestil-
ling der blant annet orgel- og ballongmusikk går
opp i en høyere enhet. 

Familiemann
Dahlen har også reflektert over mannsrollen i sitt
møte med skolebarna. Han tror det er verdifullt at
barna får møte en mann i skolesituasjonen:

- Dagens samfunn er preget av at mannen er på
vikende front, og mange barn har mangel på
mannlige relasjoner. Jeg opplever det som verdi-
fullt å være mann på en kvinnedominert arena.

Selv er Amund Dahlen familiemann med kone
og tre barn. Som sivilarbeider jobbet han i en
barnehage, og da han var organist i Haugesund,
var han med på å arrangere barnefestival. Hans
hjerte banker for barnearbeidet i kirken og for
barnekulturen i samfunnet. 

– Jeg ser fram til den dagen når en menighet
ansetter en organist som barne- og ungdomsar-
beider, sier han.

- Kan vi lokke deg til å gi oss ditt kirkemusikal-
ske manifest? Hvor står du i kirkemusikkland-
skapet?

-Muligens midt i. Jeg elsker å spille Bach, men
det er også fryktelig morsomt å bare leke med
orgelet og gi folk en opplevelse. Det vesentlige er
ikke at musikken er riktig eller spilles etter lære-
boka, men at den når fram til folk. Etter min me-
ning er begrepet «høyverdig musikk» menings-
løst. Det finnes ikke dårlig musikk, bare dårlige
musikere. Og det som eventuelt gjør musikk
høyverdig, er at den kommuniserer. ●

Organist i Birkeland kirke,
Amund Dahlen, startet i
fjor høst en konsert- og
arrangementsserie han
kalte orgelsprell. 

Formålet er å samle inn penger
til nytt orgel i Øvsttun kapell og
å skape blest om orgelet og
organistrollen. Her er noen av
arrangementene:

■ «Bokbad» med forfatter Jan 
Kjærstad i Birkeland kirke 
februar 2003.

■ Barnekonsert med orgel 
og ulike instrumenter i 
Johanneskirken i april 2003.

■ Orgelkonsert der orgelet 
som «livsløpsinstrument» 
blir presentert gjennom 
tema som dåp, konfirma-
sjon, bryllup og begravelse. 

■ Skolebesøk med temaet «å 
lage lyder med luft». Disse 
skolene står på timeplanen: 
Riple skole, Kaland skole, 
Midttun skole og Christi 
Krybbe skole.

■ Dette munner høsten 2003 
ut i en spennende konsert 
som Dahlen og skoleelever 
lager sammen. Det hele 
rammes inn av en nyskrevet
fortelling, laget av en norsk 
forfatter. 

Gavekonto til «orgelsprell»:
3411 25 25000
Foreløpig er det kommet 
inn kr 50.000. ●

Følg med på internett:
home.no/hoeyte/bm/orgel

m
ed klovnenese

Fakta om «orgelsprell» 

BARNEKONSERT: I april ble det arrangert barnekonsert med
orgel i Johanneskirken i Bergen. 10-åringene Johannes og
Randi hadde sentrale roller og spilte fiolin og kornett. 

FOTO: FRODE HØYTE
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Himmelvendt på en naturlig
topp i landskapet, omkranset
av gammelt kulturland, ligger
kirketomten i Ytrebygda i
Bergen. I over 30 år har
ildsjeler arbeidet for at det
fredelige stedet i Blomster-
dalen skal bli et møtested
mennesker imellom, og et sted
der Gud møter mennesker. Nå
ser det ut som om drømmen om
egen kirke kan bli virkelighet. 

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Kirketomten ligger sentralt i
bydelen Ytrebygda, midt i et
område hvor det skal byg-
ges flere tusen nye boliger
det neste tiåret. 

Ser man bort fra et og an-
net fly som går inn for lan-
ding på Flesland noen kilo-
meter unna, er det et rolig
og skjermet sted kirkepio-
nérene valgte seg da de
skulle finne en tomt på slut-
ten av 60-tallet.

Fuglekvitter og 
bjørkekors
Fuglene kvitrer ivrig blant
løvtrærne når vi vandrer de
hundre metrene fra veien
og inn i skogen. 

Det bærer slakt oppover gjennom
den lysegrønn vårskogen, og etter hun-
dre meter kommer vi fram til haugen
hvor kirken etter planen skal strekke
seg mot himmelen. 

Østover ligger beitemarker og åkrer.
Det er ikke lett å merke at vi faktisk
befinner oss i sentrum av en av Ber-
gens raskest voksende forsteder med
en forventet vekst i befolkningen på

Virkelighet om 2-3 år? 

Kirkedrømmen i Y

KIRKETOMT: Komitéleder Arne Grostøl foran kirkehaugen i Ytrebygda, der nærkirken etter planen skal ligge. Her håper Gro
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nesten 30 prosent fram mot 2020. Rett
nedenfor haugen er det plantet et kors
laget av to bjørkegreiner. Her holder
Fana menighet utendørsgudstjenester
hvert år. 

Om et par-tre år håper de å kunne gjø-
re det under tak. 

Grønt lys
Lenge arbeidet kirkeentusiastene for en
kirke i full skala uten å få videre positive
signaler om realismen i prosjektet fra
dem som sitter på pengeskrinet. Nå har
de lagt lista litt lavere ved å satse på en
nærkirke til halve prisen av en fullverdig
menighetskirke. 

Det er heller ikke planer om at Ytre-
bygda skal bli en egen menighet. Denne
delen av Fana vil fortsatt hovedsakelig
høre inn under den gamle middelalder-
kirken i Fanabyda. 

Kirkevergen har foreløpig gitt grønt
lys, og en kirkekomité er etablert for å
drive planarbeidet fram.

-Vi er spesielt opptatt av å få en kirke
som kan være et møtepunkt for barn
og unge her i området, sier småbarns-
pappa og kirkekomitéleder Arne Grostøl.
På armen holder han ettåringen Anders,
en av de mange barna som skal sikre
rekrutteringen til Ytrebygda kirke. 

Grostøl er oppvokst i bydelen og født
året etter at Ytrebygda kyrkjelag ble stif-
tet. At kirkepionerene ikke gav opp,
bærer med andre ord nå frukter i både
andre og tredje generasjon. 

Midtpunkt
- Vi ønsker at kirken skal bli et sosialt og
kulturelt midtpunkt i bydelen, et sted for
både uformelle samvær, for konserter
og klubbvirksomhet for barn og unge.
Samtidig som kirken skal være funksjo-
nell og en naturlig del av lokalsamfun-
net, ønsker vi at kirkebygningen skal
være tydelig som kirke. 

- Folk skal ikke være i tvil om at dette er
et hellig rom, men terskelen inn skal være
samtidig være lav, sier Arne Grostøl. ●

Nærkirke
i Ytrebygda
■ Ytrebygda kyrkjelag ble 

etablert i 1966. 
■ Tomten ligger på en haug like

nord for Blomsterdalen bedehus
■ Tomtens størrelse: Ca. 7 mål
■ Antall sitteplasser: Ca. 200
■ Rom: Kirkerom, menighetssal/

torg/foajé, ungdomslokale, 
sakristier, grupperom, 
kjøkken, toaletter.

■ Antatt byggekostnad: 
Ca. 25 millioner kroner.

■ Ytrebygda kyrkjelag har tre 
millioner kroner på konto.

■ Tegninger og detaljerte 
økonomiske kalkyler foreløpig
ikke utarbeidet. 

■ Kirkens navn er ikke 
endelig bestemt. ●

Hva er en 
nærkirke?
En nærkirke er en enkel kirke med et re-
lativt lite kirkerom. Kirkerommet er om
lag halvparten så stort som en fullver-
dig menighetskirke skal være etter nor-
mene. Kirken får ingen kontorfløy, og
de ansatte må bruke kontorene ved
Fana kirke til administrativt arbeid.
Nærkirken skal fungere som et åndelig,
kulturelt og sosial treffpunkt i nærmil-
jøet, og være et supplement til hoved-
kirken. Nærkirken vil gjøre det mulig
med et mer mangeartet gudstjeneste-
tilbud i Fana og ikke minst være et løft
for barne- og ungdomsarbeidet. ●

9                 juni 2003

Ytrebyda

per Grostøl at sønnen Anders skal få et positivt miljø å vokse opp i.

VAKKERT:
Kirkevegen går i
dag gjennom en
trolsk løvskog der
fuglene dominerer
lydbildet. 
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AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Om vel en uke er det pinse. For de fleste
en kjærkommen oval helg med en ekstra
fridag. Selv om pinsen er en av kirkens tre
viktigste høytider, kommer det ikke flere
folk i kirken enn vanlig, kanskje tvert
imot. Det beklager selvsagt soknepresten
i Søreide, men han vil ikke bebreide folk
av den grunn.

Mindre «håndgripelig»
- Pinsen er mindre håndgripelig enn jul
og påske. I jul og påske skjedde det dra-
matiske ting, basert på konkrete hendel-
ser. I pinsen handler det om at Jesu disi-
pler ble fylt av Den Hellige Ånd og ble ut-
rustet for tjeneste. Det er svært viktig for
kirkens vekst, men likevel en vanskelige-
re pedagogisk oppgave å bringe videre til
folk, innrømmer Hans Jørgen Morvik. 

Han mener også at pinsens status som
frihelg og utfartshelg fører til at det blir
mer glissent i kirkebenkene. Blant annet
derfor mener han at utfra et kirkelig per-
spektiv kunne 2. pinsedag godt vært kut-
tet ut som rød dag på kalenderen. Det vil-
le etter hans mening paradoksalt nok ført
til høyere kirkebesøk. 

- Men det er jo også andre hensyn enn
de kirkelige som spiller inn her, sier han
med et smil.

- Men,tilbake til Jerusalem og pinseda-
gen for om lag 1970 år siden. Det vi hus-
ker fra vår barnelærdom,er at Den Helli-
ge Ånd viste seg som ildtunger fra him-
melen, og at disiplene begynte å tale i
andre tungemål slik at folk fra hele ver-

den forsto det de sa. Dette må vel bety at
tungetalen og åndsaspektet er sentralt i
pinsen?

- Ja, det er klart at manifestasjonen av
Den Hellige Ånd er helt sentralt. Likevel
tror jeg ikke at de spektakulære åndsyt-

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

Pinsen –
en utfordring til oms

- Omsorgen de første kristne viste hverandre var viktigere for kirkens vekst
enn de spektakulære undrene og tungetalen. Derfor mener jeg diakonien
bør være sentralt i vår pinseforkynnelse. Det sier sokneprest Hans Jørgen
Morvik i Søreide, som også mener vi med fordel kan avskaffe 2. pinsedag.

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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ringene som tungetale og helbredel-
se var grunnen til at kirken vokste og
at en ny religion ble dannet. Leser vi
videre i teksten i Apostelgjerningene
2, ser vi at opplevelsene på pinseda-
gen førte til et nytt samhold blant de
kristne. De delte alt mellom seg og
hadde omsorg for hverandre. Dette
gjorde stort inntrykk på folk, og folk
ble frelst og lagt til menigheten hver
dag (Ap.gj. 2, 47). Kjærligheten de
viste, er etter min mening årsaken til
kirkens vekst, sier Hans Jørgen Mor-
vik.

- Hvor viktig er pinsens hendelser
for kristendommen?

- Trolig kan vi si at kristendommen
bare hadde forblitt i en liten jødisk
sekt om ikke disiplene hadde opp-
levd å bli fylt av Den Hellige Ånd på
pinsedagen. Gjennom disse opple-
velsene fikk de selvtillit og frimodig-
het. De opplevde at Jesus ikke hadde
forlatt dem likevel. Mens de gikk og
gjemte seg etter korsfestelsen, gikk
de nå freidige ut på tempelplassen
og forkynte. De ble fylt med kraft og
overbevisning og omsorg for med-
mennesker. Og det var først fra pin-
sedagen at disiplene skjønte hva de-
res oppdrag egentlig gikk ut på. 

Diakonivekkelse
- I dag er det størst vekst blant me-
nigheter og bevegelser som legger
stor vekt nettopp på fenomener
som tungetale,profetisk tale og hel-
bredelse. Vi kaller dem gjerne for
trosbevegelsen. Tyder ikke det på at
dette er viktig for kirkeveksten?

- Nei, ikke nødvendigvis. Jeg vil for

eksempel ikke kalle det kirkevekst
dersom en trosmenighet vokser på
bekostning av en annen etablert
menighet. Etter min mening er det
solid bibelsk belegg for å legge mer
vekt på fellesskap og omsorg, altså
diakonien. Det viktigste pinsebud-
skapet for meg er at Guds ånd utrus-
ter og styrker sin menighet gjennom
kjærligheten. Ser vi på hva som fører
til vekst for misjonen, er det veldig
ofte tuftet på den diakonale innsat-
sen som gjøres gjennom sykepleie,
skolevirksomhet og nødhjelp. Kan-
skje vi kan få en pinsebevegelse hos
oss i form av en diakonal vekkelse?

Fest for menigheten
Hans Jørgen Morvik mener at vi godt
kan si pinsen markerer kirkens dan-
nelse og fødselsdag, og feire pinsen i
samsvar med det. Parallellen til den
jødiske feiringen av pakten med
Gud på Sinai-fjellet, og Moseloven
som grunnlag for pakten, er klar. 

- For oss nordmenn finnes det
enda en parallell: 17. mai feiringen,
som ofte faller sammen med pinsen.
Der feirer vi jo egentlig Grunnloven
fra 1814 og nasjonens dannelse.
Grunnloven ble jo skrevet med det
for øye at «Gud skulle vera bygnings-
mann». Så en slags pakt kan vi også
si at den var, sier han.

– Pinsen rommer derfor mange
elementer som til sammen skulle gi
oss god grunn til å feire. Og etter min
menig feirer vi på en meningsfull
måte om vi bruker pinsen til å vise
ekstra omsorg for våre medmennes-
ker, sier Hans Jørgen Morvik. ●

– 
msorg

TANKER OM PINSE:
Hans Jørgen Morvik
foran alterbildet la-
get av Bjørg Hausle
Bondevik i Søreide
kirke. 

Pinse utgjør sammen med jul og
påske de tre store kristne høyti-
der, og som påske og jul også sin
bakgrunn i jødisk festkalender.
(3. Mos 23: 15-21).

Den jødiske påskefesten markerte be-
gynnelsen på bygghøsten, mens pin-
se ble feiret ved enden av hvetehøs-
ten. Senere ble den historiske bak-
grunnen viktigere, en fest til minne
om pakten – de 10 bud – på Sinai.

Ordet «pinse» kommer fra «pente-
koste», gresk for femtiende. Den fei-

res på den femtiende dag etter på-
ske. Kirken feirer pinse til minne om
Den Hellige Ånds komme. (Ap. gj.
2.1-4) 

Noen sier at pinsen er kirkens fød-
selsdag, men det er ikke helt riktig,
for Gud hadde sin menighet også før
pinse. Det er Guds kirke for de siste
dager som innleder sin virksomhet i
pinsen. Der kirken er et fornyet Isra-
el, Messias’ folk, og består av både
jøder og hedninger.

Hendelsene ved Sinai og i Jerusalem
ved «åndsutgytelsen» har mange lik-

heter. Begge steder er det snakk om
en eller annen form for uvær og om en
kraftig klang eller lyd. Når dette for-
klares av rabbinere, tolkes flammene
som ord som går ut av Guds munn og
blir til forståelig menneskespråk.

Kirken har feiret pinse siden 200-
tallet. Følgende symboler blir brukt:
Ild, due, vann og vind. Den liturgis-
ke fargen er rød. 

Pinsen har et klart misjonspreg på
grunn av taleunderet på pinsedagen
der folk kunne høre evangeliet for-
kynt på sine egne tungemål. ●

«Kanskje vi kan få en pinsebevegelse hos oss i form av en diakonal vekkelse?»
HANS JØRGEN MORVIK, SOKNEPREST I SØREIDE MENIGHET

Alice Wer-
geland,
Valle:
- Det had-
de med at
Jesus tok
farvel å gjøre…. Nei, for-
resten, det var noe med
den hellige ånd og tunge-
tale. Jeg burde huske det
for jeg leste gjennom
hele Bibelen for et par år
siden da jeg hadde bruk-
ket ankelen.

Eva Mykle-
gaard,
Drammen:
- Jo, det var
det som
skjedde da

apostlene kunne snakke
på mange språk slik at folk
fra mange land forstod
dem. Det var vel en slags
start på misjonen.

Ingrid
Bjørgo,
Øvsttun:
- Pinse?
Ekstra fri
og speider-
tur i telt. Pinse kommer
40, nei 50 dager etter på-
ske, men jeg husker ikke
akkurat hvorfor vi feirer
pinse. ●

- Hva forbinder
du med pinse?
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FANA KIRKE 850-ÅRSJUBILEUM
Bestillingsseddel

VHS à 150 kr, antall: ______ DVD à 250 kr,. antall: ________

PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort à 50 kr pr. pk. antall: ________

Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk. 
Motiv 1: Vinterbilde antall: _______________ 
Motiv 2: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: _______________ 

JUBILEUMSSKRIFT m/CD à 290 kr antall: ______________
Eventuell porto kommer i tillegg.

Bestillingen sendes: Fana menighetskontor, 
Fanaveien 320, 5244 Fana. Tlf. 55 59 32 50 / fax 55 59 32 59

Bestilt av: __________________________________________

Adresse: ____________________________________________

Fra Fana 
kirkes historie
Det er laget en halvtimes film om Fana kirkes
historie og kulturelle betydning. Filmen, som
er laget av Knut Terum, foreligger både som 
video og DVD-plate, og kan bestilles på 
kupongen til høyre. 

Her kan du også bestille våre prospektkort
med bilder fra kirken, samt vårt påkostede 
jubileumsskrift med Torbjørn Holt som 
redaktør. 

Gave til 
menighetsbladet
Det er selvsagt ikke helt gratis å lage
menighetsblad. I denne utgaven av
menighetsbladet har vi lagt ved en giro
der vi ber om et bidrag til driften. Belø-
pet bestemmer du selv. ●

Rakk Nordkapp 
til 17. mai 
15. mai, vel fire måneder etter start tråk-
ket tre ungdommer over Nordkapp-platå-
et. Dermed har Sigrid Trætteberg (24),
Rune Fahlvik (32) og Kai-Roger Mørk (21)
nådd målet: å gå Norge på langs på ski, fra
Lindesnes til Nordkapp. De nådde fram før
17. mai, men kom dessverre ikke tidsnok
til å feire nasjonaldagen i Bergen. I stedet
ble det feiring i Honningsvåg før de tok
Hurtigruta sørover. Den friske trioen fra
Slettebakken er dermed med i en nokså
eksklusiv klubb. Bare 50-60 personer har
tidligere gjort det samme som dem.  ●

Hermon Forlag har ny-
lig gitt ut Markus-evan-
geliet i SMS-språk. Her
finner vi blant annet Fa-
dervår skrevet i tekst-
meldingsversjon, i til-
legg til flere kjente bi-
belvers som de ti bud og
Johannes 3,16. 

Markus-evangeliet er
satt opp slik at man kan
se den vanlige teksten
ved siden av SMS-over-
settelsen. Oversettelsen
er ved Anders T. Bjor-
vand og Johannes Hol-
medahl i nettselskapet
Gospel Search.

Fadervår kom for øv-
rig på andreplass i en
avstemning om beste
SMS-melding. 

Fadervår på SMS-språk:
«Far i himln.Du r helli.
Kom! 
M8 du rule jorda som
himln.
Gi oss mat.
Tilgi oss d gale.
Hold oss unna fristelse
og d onde.
Alt r ditt.
Du rulr.
Ærn r din.
Amn»

PS: Er det nå mange
som lurer på hva dette er
for noe rart? SMS-språk
er en slangpreget, «ste-
nografi» mange unge
bruker når de skal sende
tekst via mobiltelefoner.
Meldingene må være
korte, og helst også me-
get lette å skrive på en
telefon, som jo mangler
et vanlig tastatur.

Er dette en god idé for
å spre budskapet? Si
din mening til redak-
sjonen!  ●

-M8 du rule jorda!
SMS-versjonen av 
Fadervår og Markus 
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Kirkekontoret 
Steinsvikveien 19, 5251 Søreidgrend
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 07 00
Telefaks . . . . . . . . . . . . .55 12 31 15
E-post  . .soereide.menighet@bkf.no

Boligtelefoner:
Daglig leder 
Cathrine Halsensen (vikar)
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 31 50 61

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

Kapellan 
Kolbjørn Gunnarson
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 10 28 77

Organist 
Jan Egil Vågsholm
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 27 64

Kirketjener 
Ann Kristin Hovland  . . .55 26 95 38

Søreide Menighetsbarnehage
Kontortelefon  . . . . . . . .55 12 07 40
Boligtelefon  . . . . . . . . . 55 22 90 44
Styrer Berit Hop Grimen . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 22 90 44

Gave til arbeidet?

Søreide menighetskonto
 . . . . . . . . . . . . . . . .3412 30 57920

Menighetens misjonsprosjekt
 . . . . . . . . . . . . . . . .3412 66 20335

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Kirkekontoret: Tlf. 55 12 07 00 • Faks 55 12 31 15 • Epost: soreide.menighet@bkf.no
Kontortid: Man-fre 10.00-14.00 
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AV HANS JØRGEN MORVIK

- Nå er jeg jo egentlig dansk, sier Thor-
kild Tylleskär. Jeg er født i Odense,
men familien flyttet til Sverige da jeg
var liten. Far var lege, og på den tiden
var det legemangel i Sverige.

Lege er han selv blitt også. Og gift
med en lege, Karin, som arbeider på
barneklinikken på Haukeland syke-
hus. Selv er han en av sju professorer
ved Senter for Internasjonal Helse ved
Universitetet i Bergen. 

- Det er faktisk det største miljøet for
internasjonal helse i Nord-Europa.
Godt forskningsmiljø og gode sti-
pendordninger trekker utenlandske
studenter hit. Vår oppgave er blant an-
net å tilrettelegge undervisningen for
dem utfra hjemlandenes behov.

Til Afrika
Studentenes hjemland betyr stort sett
land i den 3. verden. Thorkild er stadig
på reisefot til Afrika for å holde kon-
takt med lokale utdanningsmiljøer, og
studenter som har reist tilbake for å
praktisere. Sitt første opphold i Afrika
hadde han i Kongo som ett-åring (vo-
luntør) for svenske KFUM/KFUK-
speidere. Egentlig hadde han tenkt å
vende tilbake som lege siden, men slik
gikk det ikke.

- Nå ser jeg heller min oppgave i å bi-
dra til forskerutdanning, og til utdan-

ning av undervisningspersonell til
helsesektoren i Afrika. Problemet i
mange afrikanske land er dessuten
ikke legemangel, men mangel på
penger til å betale de legene man har.

Speider hele livet
Thorkild har vært speider nesten hele
sitt liv. Og speiderbevegelsen er inter-
nasjonal, som han selv. 

- Da vi skulle flytte hit fikk vi faktisk
kontakt med noen speidere fra områ-
det først. Det ble arrangert en stor in-
ternasjonal leir i Sverige det året, og vi
klarte å få kontakt med speidere fra
Steinsvik 1 på forhånd, slik at jentene
våre kunne møte dem på leiren. Og si-
den har de vært med der. Gutte-spei-
dergruppen (ulvunger) som nå holder
til i Søreide kirke ble blant annet star-
tet for at også minstemann i familien
skulle ha et speidertilbud.

Forskjeller
- Hvordan har det vært å komme hit
som innflytter, ja, til og med som ut-
lending?

- Det har gått greit, selv om forskjel-
lene på mange måter er større enn jeg
hadde trodd. I Sverige er vi nok mer
preget av det tyske «ordnung muss
sei». Vi kom fra Uppsala, som er en by
ganske lik Bergen: Like stor, like stort
universitet, like stort sykehus. En by
som også er preget av mange innflyt-
tere. Det som gir Bergen sitt særpreg,

er jo også alle innflytterne som har
kommet hit gjennom århundrene, har
jeg forstått. 

-Vi har da også blitt godt mottatt,
både i jobbsammenheng, i nabolag og
ellers sosialt. Her er et åpent miljø. Den
store kontrasten ligger i landskapet. Alt
er mer dramatisk her. Og det får inn-
virkning på menneskene. For oss er det
på en måte akseptert at mennesker
mister livet i trafikken, men at man dør
på grunn av snøras og at busser blåser
på sjøen, det er helt utenkelig. Barna
var i alderen 8-13, og hadde selvsagt
ikke lyst til å flytte. Men det har kom-
met seg. Jeg synes for øvrig ikke at det
finnes en egenverdi i det å aldri flytte
på seg. Det finnes langt verre ting en
kan utsette barn for enn en flytting.

Baptist
- Var det naturlig for dere å oppsøke
Søreide kirke?

- Nå har vi en frikirkelig bakgrunn fra
Sverige, fra baptistkirken. Men det fri-
kirkelige miljøet i Sverige er mye stør-
re enn her i Norge, og fungerer både
sosialt og aktivitetsmessig omtrent
som en lokalmenighet her. Dessuten
er Svenska Kyrkan mye mer profesjo-
nalisert enn statskirken i Norge. Det
ville f.eks. være utenkelig at frivillige
stod for kirkekaffe der. Vi syntes det
var viktig å ha tilhørighet til den lokale
kirken, fremfor å kjøre langt for å kom-
me til en annen forsamling. ●

Internasjonal 
speiderleder
i Søreide
For omtrent to år siden dukket det opp en høy,
blond svenske i Søreide kirke. Han hadde akkurat
flyttet hit. Litt senere kom familien etter. Dette
fikk sine konsekvenser: Speiderarbeidet, som har
ligget nede i flere år, kom i gang igjen i Søreide.
Det måtte altså en svenske til.

FOTO: HANS JØRGEN MORVIK
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15                 juni 2003

AV HANS JØRGEN MORVIK

Korets leder heter Eva Martinussen
Stewart. Dirigent er Janicke Damm
Rusti. Vi tok en prat med Eva:

- For de som ikke kjenner historien…
- Så ble altså Sola Fide startet i 1989.

Da var det sangere fra Jubilate, Ten-
Sing koret her i Søreide, som gjerne
ville synge videre selv om de syntes de
var for gamle til Ten Sing.

Nå er det ikke så mange igjen av dem
som var her da Sola Fide startet. Vi har
også medlemmer fra et større geogra-
fisk område etter hvert. Men ca. 7 av
dem som er med nå var også med i Ju-
bilate. Dirigent Janicke er en av dem.

Ny seier?
- Sola Fide har høstet heder og ære i
utlandet siste året, og gitt ut plate,
dere driver temmelig aktivt?

- Ja, vi vant en konkurranse i Irland.
Det var vi selvsagt fornøyd med. Det
medførte for øvrig at vi er direkte kva-
lifisert for Landsfinalen for kor til høs-

ten. Den konkurran-
sen arrangeres i Gri-
eghallen.

- Så der tar dere sik-
te på en ny seier?

- Det blir nok vanskelig. Vi rykker opp
en klasse, og der er konkurransen hard.

- Hva har dere gjort ellers i det siste?
- 8. mai sang vi på landskonferansen

til St. Sunniva hospice. Nylig var vi med
på å urfremføre «Skisser frå ein gamal
katedral»  av Håkon Helland i forbin-
delse med Fana kirkes jubileum. 

- Og i tiden fremover?
- 23. mai skal vi ha kirkekonsert i

Hamre kyrkje. 14. juni skal vi ha som-
merkonsert i Fensal, med glade som-
merrytmer.

Både religiøst og profant
- Det betyr at dere har et bredt reper-
toar.

- Ja, veldig. Vi har et standard-reper-

toar  som har et klart kristent innhold.
Vi har også et profan-repertoar til bruk
i ulike sammenhenger når bedrifter og
andre engasjerer oss. Dessuten har vi
en del til bruk i gudstjenester. Vi er pro-
sti-kor i Fana og deltar på 6 gudstjenes-
ter i året i prostiet. Julekonsertene er
også viktig for oss. Der gir innholdet seg
selv, sier Eva Martinussen Stewart.

- Dere utga plate i fjor, hvordan går
det med salget?

- Det selges jevnt og trutt. Men bare
direkte fra koret. Det som er veldig
hyggelig er at det ofte blir spilt fra den
på radio.

Trenger flere menn
- Dere har 36 medlemmer, er det
nok?

- Vi trenger flere menn….helst bas-
ser. Skriv at vi har et veldig godt miljø,
og at vi trives godt sammen!

- Sola Fide betyr jo Troen
Alene….så der er likevel plass for hå-
pet og kjærligheten også?

- Jo, absolutt! ●

SSoollaa  FFiiddee  ––  
pprriimmaa  kkoorr  mmeedd  aammbbiissjjoonneerr

Hver torsdag kveld fylles kirkerommet med latter og sang. Latteren er vanskelig å
kvalitetsbedømme, men sangen er i alle fall prima. Det er Sola Fide som øver. 
36 sangere, som blant annet er kvalifisert til landsfinalen for kor til høsten.

KORLEDER: Eva 
Martinussen Stewart. 
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Torsdag 29. mai Kristi Himmelfartsdag.
11.00 Høymesse ved vikarprest. Dåp. Nattverd.

Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 1. juni, 6. søndag etter påske
11.00 Høymesse v/sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Søndagsskole. Nattverd. Offer til 
menighetens misjonsprosjekt. Kirkekaffe.

Søndag 8. juni 1. pinsedag.
11.00 Høytidsgudstjeneste v/prestevikar Per 

Chr. Andreassen. Dåp. Nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet. Søndagsskole og 
kirkekaffe.

Mandag 9. juni. 2. Pinsedag.
Vi viser til fellesgudstjeneste for prostiet 
i Fana kirke.

Søndag 15. juni 1. søndag etter pinse 
11.00 Høymesse v/ sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet. Søndagsskole og kirkekaffe.

Søndag 22. juni 2. søndag etter pinse
19.00 Høymesse v/prestevikar Per Chr. 

Andreassen. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 29. juni 3. søndag etter pinse.
11.00 Høymesse v/ sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 6. juli  Messefall
Vi viser til gudstjenester i de andre 
kirkene i Fana prosti

Søndag 13. juli 5. søndag etter pinse.
11.00 Høymesse v/ sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til Bjørgvin 
Bispedømmeråd. 

Søndag 20. juli 6. søndag etter pinse.
19.00 Høymesse v/ sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Nattverd. Offer til Bjørgvin 
Bispedømmeråd.

Søndag 27. juli 7. søndag etter pinse.
11.00 Høymesse v/ kapellan Kolbjørn

Gunnarson. Dåp. Nattverd. Offer til 
Kirkens SOS.

Søndag 3. august Messefall
Vi viser til gudstjenester i de andre 
kirkene i Fana prosti

Søndag 10. august 9. søndag e. pinse.
11.00 Høymesse v/ kapellan Kolbjørn 

Gunnarson. Dåp. Nattverd. Offer til
Menighetsarbeidet.

Søndag 17. august 10. søndag e. pinse
19.00 Høymesse v/kapellan Kolbjørn 

Gunnarson. Nattverd. Offer til NKSS.

Søndag 24. august 11. søndag e. pinse.
11.00 Familiegudstjeneste v/ kapellan

Kolbjørn Gunnarson. Dåp. Nattverd. 
Offer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 31. august 12. søndag e. pinse.
11.00 Høymesse v/ sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til 
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 7. sept.13.søndag e.pinse
11.00 Konfirmantpresentasjon v/ kapellan 

Kolbjørn Gunnarson. Dåp. Offer til 
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe

Søndag 14. sept.14. søndag e. pinse.
11.00 Høymesse v/ sokneprest Hans Jørgen 

Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til Kirkens 
Bymisjon i Bergen. Kirkekaffe.

Vikarprest:
Kapellan Kolbjørn Gunnarson har 
farspermisjon i fire uker fra 25. mai.
Vikar for ham blir Per Chr. Andreassen.

Døpte i Søreide kirke:
06.04 Sondre Nordland
06.04 Sofie Mangersnes Røstum
13.04 Anna Maria Tylleskär
13.04 Emilie Konstanse Humblen 

Wiesener
20.04 Ida Karin Nordstrøm
27.04 Malene Møgster
27.04 Andreas Voldsund

Døpte i andre kirker:
06.04 Kristine Emilie Aarak, 

Nordberg kirke
13.04 Rita Clausen Hjartåker, 

Birkeland kirke
13.04 Emma Hauge, 

Laksevåg kirke
20.04 Nora Helset Hagen, 

Sunnylven kyrkje
20.04 Johanne Pomp, 

Time kyrkje
26.04 Celine Espeseth Wiers, 

Storetveit kirke 

05.04 Inger Marie Teigland og 
Kjell Oldervoll, 
Søreide kirke 

Begravelser/bisettelser:
14.03 Erik Sven Lindrup
27.03 Ingeborg Naustdal Arntsen
28.03 Rune Sletten
04.04 Elsa Alfaro Orrego
02.05 Steinar Muncheberg 

Brynildsen
06.05 Linas Johnsen 

døde

 vigde

Returadresse:
Søreide Menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

B

døpte
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