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Hvem-hva-hvor side 16 Menighetskalender side 16 

I desember ble det etablert et områdeutvalg for Søreide, en paraply-
organisasjon for velforeninger og lag. Mange uløste oppgaver og store
utfordringer venter den nye «sentralkomitéen», som også ser det som
et mål å skape et lokaldemokratisk forum etter at bydels-utvalgene
forsvant. Side 14-15

Områdeutvalg skal «samle trådene»

Snart åpner
Søreidtunet 
barnehage

Visjoner i Søreide
-Kirken er der for alle. La
oss lage lag og divisjoner
med gråfarger som passer
til alle - i hvert fall her på
Søreide, skriver Liv Sylvar-
nes i sin kronikk. Side 2-3

Mosjon og misjon
En jentegjeng i Skjold me-
nighet kombinerer ønsket
om å holde seg i form med
misjonsengasjementet for
Mali. Side 6

Rettferdig handel
Global Week of Action er et
økumenisk initiativ for å
gjøre internasjonale han-
delsregler mer rettferdige
enn i dag. Side 9

Til høsten åpner Søreidtunet Barnehage, den andre
nye barnehagen i området på kort tid. Ser vi nå en
bedring av den dramatiske barnehagesituasjonen i
Søreide? Side 4
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Det er kanskje ikke så vanlig å
tenke på Adam for oss moderne
mennesker. Ikke ellers i året, og
slett ikke i påsketiden. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

Men jeg gjør det hvert år. For hvert år le-
ser jeg de følgende ord fra Paulus’ 1. brev
til Korinterne: 

Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som
førstegrøden av dem som er sovnet inn. For-
di døden kom ved et menneske, er også de
dødes oppstandelse kommet ved et mennes-
ke. For likesom alle dør på grunn av Adam,
skal alle få liv ved Kristus. (1.KOR.15.20-22) 

Når jeg leser det, så tenker jeg på det
som står i Bibelen om Adam. Og det er
ikke mye. Men han står der som det første
menneske. Og blir ofte brukt som repre-
sentant for menneskeheten. 

Ja, han ER menneskeheten - en beskri-
velse av oss - når han mister paradiset
fordi han vil leve uten Gud. Han vil be-
stemme over eget og andres liv. Han vil
selv være Gud.

Fra oldkirken finnes det andre fortel-
linger om Adam. En av dem handler om
Jesu opphold i dødsriket, dette oppholdet
som må ha strakt seg fra døden på korset,
til oppstandelsen påskedagsmorgen. Fra
det var fullbragt - til det ble fullendt. Nå
kan man gjøre seg mange tanker over det-
te - om hva som skjedde i løpet av disse
timene. Men ifølge denne oldkirkelige for-
telling, møter Jesus den han er kommet
for å treffe der i dødsriket - Adam. Jesus

tar Adam inntil seg - og trøster ham. OG -
tar ham med seg når han går derfra - når
han står opp fra de døde. 

Denne fortellingen er en vakker og god
illustrasjon på påskens evangelium; på
kristentroens hovedpoeng: Adam - som
representant for menneskeheten - hentes
ut av dødsriket. Døden kom ved ett men-
neske, Adam. Et annet , Jesus, måtte til
for å bryte dødens totale makt over men-
neskeheten. 

Vi må riktignok fortsatt følge i Adams
fotspor. Til og inn i døden. Slik har det all-
tid vært - og slik vil det fortsatt være så
lenge Adam har etterkommere på jorda.
Men den første kristne påske kom med
noe nytt. Et nytt utgangspunkt for men-
neskeheten. For fra da av - trenger vi ikke
bare følge Adam inn i dødsriket. Vi kan
følge i hans spor videre også. Ut av døds-
riket. 

Ledet - ikke av Adam, vår første stamfar.
Men av Kristus - som gjennom sin død og
oppstandelse ble opphav til en ny slekt. 

For Jesus døde ikke for seg selv. Han
oppstod heller ikke bare for seg selv og
Adam. Han stod opp for alle. For å vise at
oppstandelsens mulighet finnes. For å
vise at også vi kan bryte oss ut av dødsri-
ket. Om vi lar Jesus få lede oss. Dette er
påskens glade budskap. Den fastslår at li-
vet seirer over døden. At lyset er sterkere
enn mørket. Og kunngjør oppstandelsens
under og mulighet. ●
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AV LIV SYLVARNES, SØREIDE MENIGHETSRÅD

Den andre beskrivelsen; Årsaken til at
vi går på jobb (eller gjør frivillig inn-
sats i menigheten, i idrettslaget, i ko-
ret, i gjengen) er også der, for vi tror vi
gjør noe viktig og riktig, både for oss
selv, og for andre. 

Vår visjon handler om «medmen-
nesker – mangfold – muligheter». 

MEDMENNESKER er vi omgitt av
alle. Vi har alle et ansvar for våre med-
mennesker, uansett om vi er kristne
eller ikke. Vi har ansvar for de som er
nærmest oss og vi har ansvar for de
som er langt borte. Vi tror på ingen
måte at kristne er flinkere til å ivareta
sine medmennesker enn andre. Net-
topp derfor er det så viktig å ha dette
med i visjonen vår, slik at vi kan bli
flinkere og mer bevisste på å ivareta
mennesker rundt oss. 

MANGFOLD kan være en mangelvare
i miljøer som har spesielle interesser.
Der synes jeg fotballen viser et flott
utgangspunkt for mangfold med alle
sine divisjoner og lag, proffer, amatø-
rer og medhjelpere. Et fotball-Norge
uten alle disse medspillerne, som på
ALLE nivåer er viktige brikker for et
helhetlig miljø, er en utrolig ressurs
for denne idretten. 

Det heter så flott: Den Norske kirke.

Har Adam noe med 
påsken å gjøre? Visjon har ifølge leksikonet noe   m

mens Ingebrigt Steen Jensen på   s
som; «årsaken til at man går på   j
definisjonene dekkende for vår v
beskriver det vi drømmer om, og v
heten ønsker alle velkommen. Vi v
mangfold, og gi folk muligheter.
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Søreide menighet

Lyst å jobbe i kirken? 
Da er dette noe for deg: Søreide menighet er en travel og ekspanderende menighet,
med mange ulike tilbud, og en stab på fem. Vi trenger en blid og omgjengelig per-
son til å være kirketjenervikar. Arbeidet er for en stor del knyttet til gudstjeneste-
ne, men det er også en del renhold etc involvert. Du vil derfor arbeide tett med pres-
tene, og være underlagt daglig leder. Foreløpig trenger vi deg til ca hver sjette helg
og ved sykdom, men det kan på sikt bli mer. Full opplæring vil bli gitt. ●

Ønsker du å vite mer? Kontakt daglig leder Janniche Jæger Amundsen 
på telefon 55 12 07 00/92 82 47 68.

Hans Jørgen 
Morvik
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Det betyr at den er for hele det norske
folk. Vi må være opptatt av å lage divi-
sjoner og lag i kirken og menigheten
også. Ha så mange divisjoner at enhver
kan være med å ha en betydningsfull
oppgave, føle seg verdsatt og viktig,
uansett hvilket kirkelig nivå man befin-
ner seg på. Så la proffene være proffer
og prestene være prester. La oss være i,
og kose oss i, den divisjonen på det ni-
vået, som passer oss best. La oss slippe
forventninger fra oss selv, eller fra an-
dre, om at en må være med i eliten for å
være god nok eller viktig nok.

UTFORDRINGEN er at alle må være
positivt innstilt om man skal oppnå et
mangfoldig miljø. Folks forutinntatt-

het stopper ofte for et flott og inspire-
rende mangfold. Man har svart-hvite-
meninger om «de kristne», om «de ho-
mofile», om «de der muslimene». Som
regel er meningene svart-hvite inntil
man blir kjent med noen av disse men-
neskene som man har plassert i en bås.
Det er lettere å ta folk ut av båsene, når
vi kjenner dem. Da ser vi, at der finnes
enormt mange gråfarger, mellom svart
og hvitt.

SØREIDE MENIGHET ønsker et
mangfold av mennesker. Mennesker
som tør være den de er. Så kan de kalle
seg kristen de som ønsker det. De som
heller vil formidle at de har en barnetro
som er viktig for dem, kan gjøre det, og

de som er mer på linje med Bjørn Eids-
våg eller rake motsetningen må få lov til
å være det. Det er jo dette mangfoldet
som gjør menigheten spennende, ut-
fordrende og inkluderende! 

MULIGHETER kan vi gi til alle som er
er åpen for mulighetene. Søreide me-
nighet ville for kort tid siden gi folk i
menigheten muligheten til å lære å
danse. Noen tok imot muligheten,
mange gjorde det ikke. Kanskje skulle
kurset vært holdt i gymsalen på skolen,
mange ville kanskje følt at det hadde
vært lettere å komme da, selv om ar-
rangøren var den samme. Vi er bevisst
på dette, men det er ikke alltid lett å fin-
ne de rette løsningene. 

Søreide menighet ønsker å gi alle mu-
ligheter; til dans, vennskap, kor, idrett,
drama, undring, nettverk, omsorg,
sang og glede. Det hadde vært fint om
vi fikk lov til (og gav oss selv lov til) å
komme litt ut av båsen. Kirken, den
norske, er der for alle. La oss lage lag og
divisjoner med gråfarger som passer til
alle - i hvert fall her på Søreide! ●

Visjonen 
stopper 

oss i hvert 
fall ikke!

e   med det «hinsides», å gjøre,
å   sin side beskriver visjonen
å   jobb». Egentlig er begge disse

visjon. Det «hinsides»
g vår drøm er å vise at menig-
Vi vil ha et 
r.

«Søreide menighet ønsker

å gi alle muligheter; til

dans, vennskap, kor, idrett,

drama, undring, nettverk,

omsorg, sang og glede.»

Kronikkforfatteren Liv 
Sylvarnes er medlem av
menighetsrådet i Søreide,
og daglig leder i Skjold
menighet

et vil danse samba og mye mer ... 
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AV HANS JØRGEN MORVIK

Først ute var Steinsvik bar-
nehage ved Søvikbanen.
Og i august åpnes en ny
barnehage omtrent vegg i
vegg med kirken. Like over
veien, mellom ESSO-sta-
sjonen og COOP-butikken.

Privat utbygger
Det var egentlig meningen
at kommunen skulle bygge
barnehage her. Men så en-
dret forholdene seg, og pri-
vate fikk slippe til. Den som
fikk tilslaget på utbygging
og drift av den nye barne-
hagen er Magnhild Brekke.
Hun er oppvokst og bosatt
på Søreide, og har lang er-
faring fra barnehagedrift. 

- Hva er det som får en
godt voksen dame til å sat-
se så mye, som vi må anta
at dette er?

-Engasjement for sekto-
ren. Jeg har jobbet med det-
te siden 1972, fra assistent
og oppover via styrerrolle

og rolle som barnehagesjef
i Fjell kommune. Nå har jeg
lyst å prøve meg som eier. 

Ny rolle
- Dette er en annen rolle,
for jeg skal ikke i utgangs-
punktet ha noen stilling der
selv. Nå må det jo også sies
at de økonomiske forhold
som legges til rette for opp-
start av barnehager er gun-
stige nå. Jeg hadde vel ikke
kunnet ta sjansen uten det.

- Nå viser det seg vel ofte
at rammevilkårene endres
på kort varsel?

- Ja, men det har jevnt
over blitt bedre de siste åre-
ne. Og jeg tenker slik at der-
som andre kan drive en
barnehage, så kan jeg det
også.

- Går byggingen etter
planen? Det er jo ikke mye
på tomten ennå som min-
ner om en barnehage?

- Det vi venter på nå er at
sålen skal støpes. Bygget
kommer i løpet av uke 15.
Da er det nær sagt ferdig-

produsert, og settes opp i
på noen dager. Arbeidet
innvendig tar selvsagt leng-
re tid. Samtidig skal uteom-
rådet gjøres ferdig. Alt tilsier
at vi skal være ferdig i tide.

20 stillinger
- Hvor stort personale skal
barnehagen ha, og når
skal de ansettes?

- Barnehagen vil ha 20
stillinger, de fleste er allere-
de besatt, blant annet sty-
rer Bente Tunestveit. Bar-
nehagen skal for øvrig ikke
deles opp i avdelinger, men
vi vil ha en sone for de min-

ste og en for de største, og
definerte arbeidsrom uto-
ver dette. Vi vil også ha en
avdeling som er egnet for
utleie, på kvelds- og helge-
tid. Det skal være en barne-
hage – men den skal også
kunne bety noe mer, i og for
nærmiljøet.

Samordnet opptak
- Og søknadsfristen blir...?

- Vi deltar i kommunens
samordnede opptak, så
søknader må sendes sam-
me sted som for andre bar-
nehager, sier barnehage-
bygger Magnhild Brekke. ●

4  mars 2005                  

Søreidtunet Barnehage blir bygget på en del av det areal «alle»
har regnet med skulle bli kirkegård for Søreide. Fra Bergen Kirke-
lige Fellesråd får vi opplyst at planene om etablering av kirke-
gård står fast. Byggingen av barnehagen begrenser det tilgjeng-
elige areal noe, men er ikke til hinder for etablering av kirke-
gård. Når kirkegården blir etablert, er ennå uvisst og avhenger
av kommunale bevilgninger. Men vi får opplyst at et lokalt en-
gasjement til fordel for saken inn mot både politikere, planleg-
gere og Fellesrådet selv ikke vil skade! ●

Det har lenge vært kamp om barnehageplassene
i vår bydel. Menigheten har fått 2000 nye med-
lemmer de fem siste år, uten at en eneste ny
barnehageplass er opprettet. Men nå løsner det. 

Nå bygges 
Søreidtunet
barnehage

BARNEHAGE:
Styrer Bente 

Tunestveit
(t.v) og eier

Magnhild 
Brekke med

skissene 
til den nye 

barnehagen. 
FOTO: H.J. MORVIK

Hvor blir det av kirkegården?
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Vet du hva du skal gjøre i
sommer? Ikke det, nei. Men da
kan du begynne å planlegge
allerede nå. 

Herved er du invitert til årets sommerlei-
rer på Wallemtunet. Disse leirene er svært
populære, og mange som kommer tilbake
år etter år. Vi samler barn mellom 7 og 15 år
fra hele fylket til mye lek og moro. Fjelltu-
rer, fotball, sporløp og spennende kubbe-
spillkamper er bare noen av aktivitetene.

I fjor var Noah gjennomgangspersonen
på leirene, og i den forbindelse øvde vi
inn en musikal, som senere ble framført
for foreldre og andre tidlig på høsten. I år
skal det handle om Josef, og leirtreffet blir
lørdag 27. august. 

Spennende
Å reise på leir er spennende. Man treffer
gamle og nye venner, finner på mye
moro sammen, og opplever mye sosialt

og åndelig på kort tid. Vi vet at sommer-
leirene på Wallemtunet for mange er et
av årets store høydepunkter. Leirstedet
vårt ligger i flotte naturomgivelser på
Kvamskogen.

Planleggingen godt i gang
Vi er i gang med planleggingen av en ny
leirsesong, som så smått begynner å
nærme seg. I år blir det lagt opp til tre lei-
rer. Tidspunktet for disse blir:

Leir 1: 24.-28. juni 12-15 år
Leir 2: 28. juni-1. juli 9-12 år
Leir 3: 1.-3. juli 7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig,
for det kan bli stor pågang. Kontakt Ber-
gens Søndagsskolekrets, tlf. 55312032, e-
post kretskontoret@bssk.no ●

Så sees vi i sommer?
Med vennlig hilsen 
Bergens Søndagsskolekrets.

Noen kroner 

til overs?
Hvis svaret er JA, sjenk dem

til nytt orgel i Øvsttun 

kapell, til glede for de fleste!

Konto nr. 3411.25.25000

Sommerleir på
Wallemtunet
Sommerleir på
Wallemtunet

Jubileet 
åpnes i 
Fana kirke
Statsminister Kjell Magne
Bondevik blir blant gjestene
når Bergen starter jubileums-
feiringen med  festgudstje-
neste i Fana kirke 12. juni kl
11.00. Etter gudstjenesten
blir unionsjubileet markert
med familiearrangement og
kirkekaffe i kulturparken og
en kulturopplevelse i Fana
amfi. Også biskopen i Bjørg-
vin, Ole D. Hagesæther, ord-
fører Herman Friele og andre
sentrale personer fra Bergen
kommune, Hordaland fylke og
Bjørgvin bispedømme vil del-
ta i gudstjenesten og arran-
gementene etterpå.●

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:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

Sotra Reviderte, Birkeland kantori, Cantus og 
Slettebakken  Motettkor framfører sammen 

to messer for kor og  to orgler:

Dirigenter: Olav Sørheim  og  Olav Øgaard
Organister: Amund Dahlen og Guro Rotevatn Buder

Søndag 24. april 2005   19.30  i Slettebakken kirke
Billetter kr. 70,-

Charles Widor og Louis Vierne:

Messe solennelle

L
ouis V

ierne
C
harles W

idor
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I solidaritet med kvinner i Mali
som må gå milevis for vann, har
en jentegjeng i Skjold menighet
tatt initiativ til å kombinere
ønsket om å holde seg i form -
og misjonsengasjementet. 

AV JAN ERIK LIEN

En dag i måneden går de en tur, hvor
minsteprisen er kr. 30,- per person. De
kler seg etter været og går en løype som
passer vær og vind. Pengene som beta-
les går til å bore etter vann - i Mali.

Vann - det viktigste
Mali, med 12 mill. innbyggere  er et av
Afrikas fattigste land. Skjold menighet
har lagt sitt misjonsengasjement net-
topp hit for å være med å hjelpe noen
av de fattigste blant de fattige.

Særlig er leting etter vann og brønn-
boring satsningsområder. Brønnene
og pumpene kommer hele lokalsam-
funn til gode, sikrer mat til mennesker
og dyr, og letter hverdagen for de aller
fleste.  Tid som tidligere gikk med til å
hente vann, kan nå brukes til inntekts-
bringende arbeid eller skolegang. 

Det blir opprettet lokale komiteer
som får ansvar for og opplæring i vedli-
kehold av kildene. Interessen blant
kvinner for å drive med små inntekts-
bringende foretak er også økende. 

Små lån, store resultater
Ved hjelp av små lån hjelpes de i gang
med for eksempel dyrking av grønnsa-
ker, som kan selges på markedet - eller
med innkjøp av husdyr, som kan gi
både familien næring og litt ekstra
penger ved salg av kjøtt og melk. Det gis
også opplæring i hvordan høy kan opp-
bevares som reserve i eventuelle tørke-
perioder. Det er også opprettet kornla-
gre som kan avhjelpe matkriser. 

Kapasitetsbyggingen er i hovedsak
rettet mot lese- og skriveopplæring . En

gang i året er pro-
sjektet vertskap
for en festmønst-
ring om alfabeti-
sering. I 2002
deltok 25 kvin-
ner i kvinneklas-
sen, og Yeeya Sii-
se vant konkur-
ransen i diktat og
regning. Premi-
en var en ku. 

-Tusen takk.
Jeg er så glad.
Gud velsigne
dere, sa hun med

tårer i øynene da hun mottok prisen. 

Kvinner, barn og helse
I helsearbeidet er det først og fremst
kvinner og barn som står i fokus. Det
gis blant annet vaksiner, helseinfor-

masjon og jord-
morhjelp. I rap-
portene fra pro-
sjektlederen Alahi-
di Barry og misjonær
Kari Vestbøstad kommer
det tydelig fram at dette
arbeidet går framover.
Unge vordende mødre er
blant annet ikke så skeptisk
til å ta imot fødselshjelp lenger,
og vaksineringen av barn mellom 0-11
måneder har ført til lavere dødelighet. 

Alt dette er mer eller mindre ringvirk-
ninger av forskjellige menigheter, of-
fentlige institusjoner og frivillige orga-
nisasjoners arbeid og giverglede, bl.a.
fra «Jentene som går for Mali». Et ek-
sempel til etterfølgelse. ●

Bli med på tur  - se øverst på siden
for ytterligere informasjon!

Ta en tur til hjelp 

for Mali
Bli med oss!
Følgende onsdager møtes vi utenfor

Skjold kirke kl. 18.30: 30.03 - 27.04 -

25.05 - 15.06. Du er hjertelig velkom-

men -  og ta gjerne en med deg! Kollekt

minst kr. 30,- pr. tur.

Arrangør: Misjonsutvalget 

v/Grethe Hansen, tlf. 55 91 76 07 og

Tove Brekke, tlf. 55 13 76 62         
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DOBBELT OPP: En fin tur er bra i seg selv, men kombinert med et humani-
tært prosjekt blir det dobbel gevinst! ILLUSTASJONSFOTO: ARKIV

Vann er mer verdt enn
gull for kvinnene i Mali. 

FOTO: NORMI-
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

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

AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Til sammen er det nå laget et
åttitalls blader, og alle er – i
likhet med bladet du leser nå,
resultat av et samarbeidspro-
sjekt, der menighetenes fri-
villige får hjelp av to deltid-
sansatte redaksjonsmedlem-
mer.

Målet var å lage et utgivel-
sessystem som både letter
byrdene for den enkelte re-
daksjon og - forhåpentligvis -
bidrar til et mer innholdsrikt
og vidtfavnende «lokalblad»,
uten at utgiftene dermed
øker for mye. 

Det er de åtte midtsidene
som er identiske for alle de vel
32.000 bladene som trykkes.

Skal evalueres
For to år siden var noen skep-
tiske til prosjektet, mens an-
dre på sin side var meget en-
tusiastiske.  Nå skal det av-
gjøres om skeptikerne eller
optimistene får «rett» til slutt.
Noen menighetsråd har al-
lerede begynt evalueringen,
og torsdag 10. mars var bla-
det en viktig sak på møtet i
Fana prostiforum. Menighe-
tene har frist 1. mai med å ut-
tale seg skriftlig, og den ende-
lige beslutningen om vider-
føring eller ikke skal tas før
sommeren.

Diskusjoner
- Prosjektet er på mange må-
ter i ferd med å finne formen,
mener styreleder for prosjek-
tet, Magnhild Bøyum Aase.

-På styremøtene er det livli-

ge diskusjoner om økonomi,
om redaksjonell profil, om
terskelhøyden for bidrag og
mye annet, men de generelle
tilbakemeldingene er stort
sett gode. Men jeg skal ikke
foregripe den videre behand-
lingen, og heller ikke spå om
fellesbladet blir videreført et-
ter nyttår, understreker hun.

-Det er uansett viktig at flere
blir med på prosessen. Ta
kontakt med din lokalredak-
sjon og si din mening; om du
ønsker at prosjektet skal fort-
sette, eller om den gamle løs-
ningen var bedre.

Tøff jobb
Magnhild Bøyum Aase, som
selv har vært bladredaktør,
kjenner prosessen fra innsi-
den.

-Menighetsblad har alltid
vært en viktig oppgave, men
utgivelsene har ofte medført
stor arbeidsbelastning på en-
keltpersoner. Etter min me-
ning gjør fellesprosjektet job-
ben enklere, men vi trenger
fortsatt kontakt med flere fri-
villige som vil prøve seg som
bidragsytere.

Hun mener at dette særlig
bør være interessant for unge,
medieinteresserte. 

-Mange drømmer om å job-
be i media, og dette kan være
et forum å prøve seg for første
gang, et blad der journalist-
spirer og fotointeresserte kan
få samarbeide med profesjo-
nelle mediefolk, understreker
Aase. Hun ser gjerne at fjorå-
rets «journalistkurs» blir
gjentatt til høsten. ●

To år med fellesblad
For ganske nøyaktig to år siden ble det første
«felles» menighetsbladet for de sju menighetene i
Fana prosti båret ut til alle bydelens husstander.
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Normalplanen av 1939 med-
førte en større utvidelse av
lærestoffet. Faget ble åpent
og inkluderende og dets all-
menndannende preg ble
fremhevet enda sterkere. I
1969 vedtok Stortinget at fa-
get ikke skulle fungere som
kirkens dåpsopplæring. 

I 1970-årene oppsto en
splittelse i faget og livssyns-
undervisning ble innført
som alternativ for elever som
var fritatt for kristendoms-
kunnskap. I fagplanene M74
og M87 ble det lagt ytterlige-
re vekt på etiske spørsmål, og
slektskapet mellom kristen
og humanistisk etikk ble un-
derstreket.

Et nytt fag blir innført
I 1995 vedtok Stortinget å
innføre et nytt fag: «kristen-
domskunnskap med religi-
ons og livssynsorientering»
(KRL), som skal være felles
for alle elever, med utgangs-
punkt og tyngdepunkt i kris-
tendommen i den stedegne
form som har preget norsk
kultur og samfunnsliv, men
være økumenisk åpen og gi
kunnskap om andre kristne
trosretninger.  Faget skal
samtidig gi god kunnskap
om andre religioner og livs-
syn og om generelle etiske
og filosofiske emner.

Under overskriften «Fa-
gets plass i skolen» presise-
rer L97 at opplæringen i fa-
get skal gi elevene grundig
innsikt i kristendom og hva

kristen livstolkning inne-
bærer, og god kunnskap om
andre religioner og livssyn.
Faget skal ikke være en are-
na for forkynnelse. Faget
skal gi kunnskap om, ikke
opplæring til, en bestemt
tro. 

Misfornøyde foreldre 
Det er begrenset fritaksrett
fra deler av undervisningen i
KRL-faget som oppfattes
som forkynnende (f.eks.
skolegudstjenester).

For noen har dette ikke
vært tilfredsstillende fordi
fagets planer vektlegger og
har sitt tyngdepunkt i kris-
tendommen. Åtte foreldre-
par fra Human-Etisk For-
bund saksøkte staten for
brudd på menneskeretts-
konvensjonen på grunn av
fraværet av full fritaksrett fra
KRL-faget. De tapte rettsa-
ken i Norge, men vant frem i
FN-komitéen. FNs mennes-
kerettskomité har fastslått
at KRL-faget krenker forel-

drenes frihet til selv å sørge
for barnas religiøse og mo-
ralske oppdragelse.

Fritak fra KRL-faget
Den siste utviklingen i saken
sto omtalt i BT 05.02.05. Etter
at Jens Johan Orning klaget
faget inn for FNs menneske-
rettskomitè og vant, har ut-
danningsminister Kristin
Clemet kunngjort at under-
visningen i KRL-faget ikke
lenger skal være forankret i
skolens kristne formålspara-
graf. Nye planer for faget skal
utarbeides.  Fritaksreglene
blir forenklet. De permanen-
te endringene trer i kraft fra
skoleåret 2005/ 2006. Det åp-
nes for at foreldre som øn-
sker det, kan ta barna ut av
undervisningen i hele faget
resten av dette skoleåret, til
nye regler er på plass. 

Hva innebærer dette for
alle dem som tilhører Den
norske kirke og døper sine
barn til den kristne forsakel-
se og tro?

KRL-faget gir kunnskap
om, ikke opplæring til, en be-
stemt tro. Skal barna lære og
vokse i troen de ble døpt inn
i, må det skje utenfor skoleti-
den. Foreldrene og kirken
må sammen sørge for barnas
religiøse og moralske opp-
dragelse. 

Menigheten og menig-
hetslivet blir viktig for å få
dette til. Støtt opp om din
kirke! ●

Fra kristendoms-
kunnskap til KRL

I Norge var kristendomskunnskap det viktigste faget i allmueskolen fra 1739.
Faget tjente som konfirmasjonsundervisning, men bidro også til å øke
allmenndannelsen.  Siden er fagets innhold blitt omdefinert flere ganger,
særlig i siste halvdel av 1900-tallet, skriver kronikkforfatter Gullborg Aarli.

KRL-ELEV: Hilvi Fjose spilte nydelig for oss da vi kom på besøk i en KRL-time
i 2B på Minde skole. FOTO: GULLBORG AARLI
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Global Week of Action er et
økumenisk initiativ for å gjøre
de internasjonale handelsre-
glene mer rettferdige enn de
er i dag. 

AV LARS OVE KVALBEIN

Handel har alltid funnet sted, både
innad i og mellom land. I handelen
ligger det et enormt potensiale for ut-
vikling fordi den åpner opp for spesi-
alisering, investeringer og verdiskap-
ning. Dessverre fungerer ikke dagens
handel slik. Avtalene som regulerer
handel mellom stater er i stor grad
utarbeidet og forhandlet frem av de
rike landene for å tjene deres egne in-
teresser. Derfor er verdens handels-
system grunnleggende urettferdig.
De fattigste taper igjen, mens de rike
tjener enda mer.

WTO - en nøkkelaktør
Verdens handelsorganisasjon (WTO)
er den internasjonale organisasjo-
nen som i størst grad regulerer inter-
nasjonal handel. Da den ble oppret-
tet i 1995 ble også handelsbegrepet
utvidet. I dag dreier det seg ikke bare
om handel med varer, men også om
tjenester, investeringer og andre
handelsrelaterte områder som stan-
darder, patentrettigheter og regule-
ring av multilaterale selskaper. En
bred kirkelig allianse for rettferdighet
krever at handelsreglene underord-
nes menneskerettighetene og at dis-
se reglene utformes også på de fattige
landenes premisser.

Utfordrer myndighetene
Under Global Week of Action vil vi i
samarbeid med kirker, menigheter,
organisasjoner og enkeltindivider i
Norge utfordre våre myndigheter til å
gjøre hva de kan for å skape mer rett-
ferdige regler. Til gudstjenesten 10.
april er det utviklet prekenstoff, bøn-
ner og liturgiske elementer som kan
brukes til å sette preg på denne guds-
tjenesten. I gudstjenesten vil menig-

hetene få som handlingsalter-
nativ å gi et mandat til en ut-
sending eller til den kirkelige
alliansen. Mandatet vil bli
overlevert myndighetene med
krav om at de endrer sin poli-
tikk til det beste for fattige land.

Sukkerkrig!
■ Fordi livsgrunnlaget til fatti-
ge sukkerbønder i Mosambik
trues av EUs subsidieordning på
sukker, og vi i Norge får 99 pro-
sent av sukkeret vårt fra EU, vil vi
oppfordre norske myndigheter
til sukkerkrig mot Danmark.
Norge kan innføre straffetoll på
dansk sukker og slippe sukker
fra Mosambik til på det norske
markedet.

Tekstilproblemer
■ Fordi tekstilarbeidere rundt
om i verden utnyttes grovt og
underbetales for at våre klær
skal bli så billige som mulig, vil
vi kreve at norske myndigheter
innfører krav om merking av
opphavsland og fabrikk slik at
vi som forbrukere skal få vite
hvor og hvordan våre klær er
produsert. ●

9                 mars 2005 

En uke for et mer rettferdig 

handelssystem

JOHANN SEBASTIAN BACH:

Fana kirke, lørdag 19.mars kl 19.00

Medvirkende: Fana kyrkjekor, Prosjektkor fra Os,
Fana Kammerorkester, blåsere og musikere fra BFO.
Evangelist: Howard Crook (Paris). Sopran: Grethe
I. Berge. Alt: Ingvild Storhaug. Tenor (ARIER): Henrik
Hundsnes. Bass (PILATUS OG ARIER): Simon Kirkbride
Bass (KRISTUS): Ole Strøm. Konsertmester: Elisa-
beth R. Andersen. Dirigent: Jostein Aarvik

Billetter kr 180,- / 150,-

Fremføres også søndag 20.mars kl 19.30 i 
Os kirke under ledelse av Tore Hegdahl

Johannes-
pasjonen.

Vil du eller din menighet være med på 
aksjonsuken og kreve mer rettferdighet,

ta kontakt med Kirkens Nødhjelp:
kampanje@nca.no, tlf. 22 09 28 57 

Du kan også ta kontakt med 
Ressursgruppa for miljø og rettferd 

i Bjørgvin v/Lars Ove Kvalbein for å høre
mer om mulighetene i Bjørgvin:

lok@kirken.no, mobil: 930 44 559
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AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Tungtransportsjåføren Geir
Erik hadde hatt det vanskelig
etter en alvorlig bilulykke, og
Jan Erik Lien ser ikke bort fra
at dette kan ha en sammen-
heng med det som skjedde.

-Men han etterlot et brev til
sin kone,  der han blant annet
skrev at jeg ikke måtte bebrei-
de meg for det som hadde
skjedd.

Kanskje uten at det hjalp så
mye. Var det støtte andre ste-
der?

-Barnetro har jeg hatt hele
livet, sier Jan Erik ettertenk-
somt. -Jeg har en skytsengel
som har vært med meg siden
jeg var seks ... nei, det vil si, jeg
har to engler som følger meg. 

De sju fasene
Selv om troen har vært viktig,
ble tiden etter like vanskelig
for Jan Erik som for alle andre
i samme situasjon. 

-Sju faser, sier han. -Sju fa-
ser gikk jeg igjennom. Sjokk,
sinne, bebreidelse, en vold-
som ensomhet, fulgt av hjel-
peløshet og sorg. 

Så kom selvbebreidelsene.
Til sist klarte han så smått å
erkjenne:

-Først da kunne den egent-
lige bearbeidelsen starte,
men det var ikke lett. Vi følte
oss alle alene, vi som var ram-
met. Jeg hadde alt for mange
spørsmål, og ikke så mange
svar.

LEVE ga håp
Drammenseren, som har
bodd i Bergen nesten hele sitt
voksne liv og konen Mary
hadde tøffe tider. Først nær-
mere et halvår etter dødsfal-
let kom et slags skifte. Helt til-
feldig så han en annonse i BA,
en invitasjon til å ta kontakt
med LEVE – Landsforening-
en for etterlatte etter selv-
mord.

-Vel, jeg ringte nummeret,
tross alt, og ble sittende og
snakke halvannen time med
lederen. Det var som om det
ble stukket hull på en boble!
Endelig traff jeg folk som vis-
ste hva dette innebar, som
hadde vært igjennom det
selv og som TURDE å snak-
ke.

-For dette er ikke noe man
snakker lett om?

-Nei, men det er et bevisst
valg jeg har tatt, å faktisk for-
telle om dette. Og i forening-
en møtte jeg folk som forsto.

Ressurspersonen
Jan Erik Lien er en fascine-
rende kar; en vital og sprud-
lende 67-åring, som blander

anekdoter fra et spennende
yrkesliv med gutteaktig data-
humor, og han gir et klart
inntrykk av å ha et lyst syn på

Fant hjelp 
da det 
verste 
skjedde
25. november 2001 ble verden mørk for Jan Erik
Lien. Den pensjonerte grafikeren fra Skjold fikk vite
at han ikke lengre hadde fire barn i levende live.
Eldstesønnen hadde tatt sitt eget liv, 41 år gammel. 

TA KONTAKT! Jan Erik Lien er ikke i tvil om at kontakten han fikk med organisasjonen  LE
foreningen for etterlatte etter selvmord hjalp ham med å «komme videre» etter sønnen  Ja
Under: Det siste bildet av Jan Erik og Geir Erik Lien.                                         FOTO: JAN H.    MI
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Sorgseminar for 
etterlatte
Fana Prosti inviterer etterlatte til et seminar
om sorg. Sorgen berører oss på mange måter
og du er velkommen enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet. Tid og sted: Lør-
dag 9 april kl. 10.30-14.00 i Skjold kirke

PROGRAM:
■ Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss?

ved sokneprest i Storetveit Menighet, 
Bjarte Holme

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

Fana prosti.
Påmelding: Se notisen under.

Sorggrupper
I høst ble det startet opp tilbud om sorg-
grupper i Fana prosti. Det er nå fem grupper
i gang, og tilbudet er blitt tatt godt imot av
dem som deltar. Vi inviterer til nye grupper
med oppstart etter påske.  For spørsmål el-
ler påmelding til gruppene kan dere kontak-
te diakonene:

Tone Totland: 55 36 22 85/915 32 323
Reidun L. Dyvik: 55 30 81 10

Det vil også bli anledning til å melde seg på
under  sorgseminaret 9 april.

Trenger du noen å
snakke med? 
Har du behov for noen som kan lytte, noen
du kan snakke med i en vond situasjon,
kan disse lenkene og adressene være til
hjelp. En samtale med et medmenneske
gjennom telefon, eller du skriver ned det
du har pr. e-post – gjør det som passer
best for deg.

Mental Helse Hordaland 
Nygaten 3, egt. 2 
Postboks 686, 5807 Bergen 
Telefon 55 32 11 86 (ons. 13.30 - 17.00)
Mental Helse har betjent telefon hele døg-
net, 365 dager i året: 810 30 030

Kirkens SOS 
Et menneske å snakke med når livet er som
verst. Kirkens SOS har døgnåpen krisetje-
neste pr. Telefon: 815 33 300

LEVE – Landsforeningen for 
etterlatte etter selvmord
www.levehordaland.no
Hordaland Fylkeslag. Kontakttelefon
for etterlatte: 97 77 10 74 

livet. Boccia-entusias-
ten og menighetsarbei-
deren lar seg slett ikke
stoppe av en alvorlig
muskelsykdom, og etter
at han ble uførepensjo-
nert på slutten av nitti-
tallet har han fordypet
seg i frivillig arbeid og
vedlikeholder et stort
kontaktnett i inn og ut-
land.

Tragedien familen
opplevde er ikke lett å se
spor av, men den er der,
hele tiden. I stuen heng-
er bilder av barn og bar-
nebarn, men ved siden
av datamaskinen, der
han samler trådene i sitt
frivillige arbeid, står bil-
det av Jan Erik og søn-
nen. Det siste som ble
tatt av de to sammen. 

-Jeg snakker med ham
hver dag, sier Jan Erik al-
vorlig. -Klart jeg gjør.

Uforpliktende og 
generøst
Men det var i LEVE han
fikk sine første dype
samtalepartnerne. Or-
ganisasjonen fremstår
som et larvterskeltilbud
for helt vanlige men-
nesker som brått treng-
er hjelp det kanskje ikke

er lett å finne andre steder.
-Jeg er privilegert i det at jeg  tillot

meg selv å søke hjelp, og jeg er glad
for den åndelige ballasten jeg har.
Særlig er jeg glad for at jeg har klart å
unngå bitterhet over det som skjed-
de, og LEVE har vært viktig her. 

- På et medlemsmøte kommer det
kanskje 20-30 personer, vi prater
sammen, innimellom er det fore-
dragsholdere og gjester, men mest av
alt er vi der for å treffes, mennesker
med en felles erfaring; på tvers av al-
der, kjønn og livssyn og politisk syn
har vi denne ene tingen felles som
binder oss sammen, og som gjør at vi
kan hjelpe hverandre.

-Og det hjelper?
-Ja!

Mangler tradisjoner
-I Norge er det ingen tradisjon for å
markere dødsfall i fellesskap,vi skal
ikke lengre enn til katolske sam-
funn for å finne mer offentlig døds-
markering og invitasjon til felles-
skap. Er LEVE en måte å søke slik
støtte på?

-Kanskje. Jo, vi mangler ritualer for
sorg, og det er både mye uvitenhet og
fortielse rundt et så vanskelig emne
som selvmord. «Dette skal vi ikke
snakke så mye om» ... men HVOR-
FOR ikke? Vi må søke sammen, hjel-
pe hverandre og komme videre i li-
vet. Dette fikk jeg hjelp til gjennom
LEVE, og derfor har jeg valgt å stå
frem med min historie og forteller
om LEVE. Jeg tror, nei, vet at jeg fikk
hjelp, at andre fikk hjelp og at flere vil
trenge hjelp. 

Skal bli sorgleder
Neste steg for Jan Erik er å fullføre et
sorglederkurs. Etter å ha bidratt som
regnskapsfører for lokalavdelingen
noen år nå vil nå han selv jobbe di-
rekte mot de nylig har blitt rammet.
Det er et stort ansvar, å få ulykkelig
mennesker til å akseptere tragedien
og prøve å gå videre i livet.

-Alle har forskjellige måter å takle
et selvmord på, men gjennom LEVE
kan man treffe folk i samme situa-
sjon, og faktisk få hjelp til å komme
videre i livet. Vi skal jo leve videre!
Alle som leser dette, og som føler at
det angår dem må ta kontakt med
oss, insisterer Jan Erik Lien. ●

Jan Erik Lien ønsker selv å 
avslutte samtalen med

noen linjer han skrev til sønnen:

«Til Geir Erik fra far:

Du hadde et indre rom som 

ingen andre fikk komme inn i.

Der inne kunne du hente styrke,

men du opplevde at taket glapp for

deg.Det er med ydmykhet og 

respekt jeg må erkjenne at du måtte

velge som du gjorde,selv om jeg

ikke forstår at du kunne gjøre det.»

«Endelig traff jeg folk som visste hva dette

innebar, som hadde vært igjennom det selv og

som TURDE  å snakke.»

en  LEVE – Lands-
nen  Jan Eriks død.
H.    MICHELSEN/PRIVAT 
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Utviklingen går i retning av større
enheter i offentlig forvaltning. Også
i kirken er dette merkbart. Flere
steder gjøres det nå forsøk med ett
menighetsråd for flere menigheter.

AV KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE 

OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Ifølge prosjektleder Gunnar Thelin i Kir-
kerådet åpner kirkeloven for forsøk med
felles menighetsråd i prestegjeld og kom-
muner. I 2004 godkjente Kirkedeparte-
mentet forsøk med ett menighetsråd/fel-
lesråd i kommunene Øyer og Dovre i Ha-
mar bispedømme. 

- Forsøkene gir mulighet til å prøve ut
ordninger med ett menighetsråd for flere
sokn uten å endre menighetsgrensene. 

Menighetsrådsvalg 
Til høsten er det menighetsrådvalg. The-
lin understreker at nabomenigheter som
vurderer forsøk med færre organ bør gjen-
nomføre dette i forbindelse med valget.
Og da må menighetene ta initiativ raskt.

-Søkadsprosedyren tar noe tid.  Kirkerå-
det har i den forbindelse laget en veiled-
ning for menigheter som vil gjøre slike for-
søk. Der sies det også litt om forskjellig
type utvalgsstruktur.

Forsøksmidler og følelser
I fjor fordelte Kirkerådets styringsgruppe
for kirkelig reformarbeid forsøksmidler til
menigheter som utreder sammenslåing
eller vil gjøre forsøk med færre organer.  

- Erfaringene  vil andre kunne bruke, me-
ner  Thelin, som understreker at det er
mange og sterke følelser knyttet til sokne-
strukturen.  -Samarbeid og sammenslåing
må ha andre mål enn endring i seg selv.
Min erfaring etter er at ansvar for egen kir-
ke og kirkegård gir en kollektiv trygghet og
identitet som er gull verdt i lokalmiljøet.

Tiden inne?
Han tror imidlertid tiden nå er inne til å
forenkle kirkens lokale struktur.

- Både ønsket om mer effektiv ressursut-
nytting og muligheten for å bygge opp ad-
ministrativ kompetanse taler for større en-
heter. Færre råd kan også frigjøre ressurser
til menighetenes mange oppgaver. Men de
positive effektene blir mindre hvis kom-
munene drar inn effektiviseringsgevinsten
ved å redusere sine tilskudd. Kirken har en
sårbar finansiering. Kanskje kan menighe-
ter vise vei der det lokalt er behov for struk-
turendringer? spør Thelin. ●

KURS
Hva i all verden
betyr alle disse
knappene og
symbolene?

For påmelding ring Ole Henrik tlf. 450 470 29

Kursavgift: Kr. 500,-

Kun 10
deltagere

Kursdager:

Tirsdag eller

onsdag hver uke
(med forbehold)

Kurset holdes i moderne lokaler i Klostergaten 6
(Klosterstuen). Kurset starter kl. 18.00 og varer
til ca. kl. 21.00. Du får utlevert kursmateriell.
Enkel servering. Kurset passer alle som har kompakt
eller speilreflekskamera.

DIGITALFOTO

Kurset er 3-delt:
1. del Basis fotografering
2. del Digital kameraets knapper og funksjoner
3. del Enkel innføring i bildearkivering og photoshop

FOKUSER - KOMPONER - EKSPONER Kursholder Ole Henrik

Kongsvik har arbeidet

de siste syv årene i foto-

butikk og har erfaring

med de aller fleste digital-

kamera på markedet.

På kurset vil han gi deg

personlig veiledning for

at du skal få det beste

ut av ditt kamera.

OK FOTO

Varsler store endringer Menigheten er kirkens grun-
nenhet og Den norske kirkes
organisering bygger på en geo-
grafisk menighetsstruktur.

Det var i fjor 1297 sokn (menig-
heter) i Norge, 422 (32,5%) har
færre enn 1000 medlemmer, 690
(53,3%) har under 2000 medlem-
mer. Gjennomsnittlig antall med-
lemmer er 3024. Da kirkeloven
kom i 1997 ble mange kapelldis-
trikter egne menigheter.  I okto-
ber ønsket direktør Frank Grim-
stad i Kirkens Arbeidsgiverorga-
nisasjon fortgang i å slå sammen
og redusere antall sokn, i følge
bladet KA-forum. Han foreslo å
redusere til 800 over en fem års
periode og viste til utviklingen i
andre nordiske land. 
Se også www.kirken.no/reformer

PROSJEKTLEDER: Gunnar Thelin. FOTO: KIRKEN.NO
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970 78 787

TERJES MAT A/S
5251 Søreidgrend

Tlf.  55 52 69 90

Post i butikken:

55 52 03 74

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

 

 

 

 

 

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

ICA Express 
Sandsliveien 11 - tlf.: 55 12 64 50
Selvvask/Maskinvask - Propan
Dagligvarer - Tilhengerutleie 

Åpen 06-24 (08-24)

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

DØGNVAKT
HURTIG SERVICE

Til Søreide

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

Eposttjeneste
www kirkens-sos no

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

AV HANS JØRGEN MORVIK

Men også samarbeidsutval-
get ved Søreide Skole er re-
presentert i interimsstyret.
Dette styret består av Kåre
Hansen, Hans Fevang jr., Jan-
Jørgen Garman, Torgeir Enes
og Anna Fjeldstad Carlsen.

- Hvorfor ble områdeut-
valget etablert?

- Kåre Hansen: Det er ikke
en bestemt sak som er foran-
ledningen, men det en del av
oss har sett av utvikling over
tid her i området. Her er store
utbyggingsprosjekter. Ring-
vei Vest kommer. Grøntarea-
ler blir borte, tilkomsten til

sjøen blir stadig dårligere.
Skolens kapasitet er sprengt
og vi ser at det mangler tilbud
og aktivitetsmuligheter for
barn og unge.

Lang vei opp
- Hans Fevang jr.: Etter at by-
delsstyrene ble nedlagt ble
også veien lang opp til politi-
kerne i bystyret. Det manglet
et organ på lokalplanet her
hos oss. Det gjøres mye godt
arbeid i velforeninger, fra
skolens og FAUs side, men vi
har sett behov for å ha et or-
gan som kan samordne
en del saker og kjøre
disse frem på en
bredere front.

- Jan-Jørgen Gar-
man: Politikerne
ønsker jo lokal
medvirkning. Og
vi håper dette kan
være en tjenelig

Områdeutvalg
I desember 2004 ble det etablert et
områdeutvalg for Søreide. Dette er en
paraplyorganisasjon for velforeninger
og lag og i området.
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Informasjon fra 
Områdeutvalget
Områdeutvalget for Søreide har som formål å ar-
beide for et trygt og godt bomiljø for alle alders-
grupper på Søreide. Dette betyr å fremme det so-
siale og fysiske miljø for å gi trivsel, sikkerhet og
tilhørighet for alle beboere. Områdeutvalget kan
ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
Dette vil vi oppnå ved å stimulere til samarbeid
mellom velforeninger, lokale institusjoner, skole,
frivillige organisasjoner, Bergen kommune, poli-
tikere og næringsliv. Dette betyr at vi vil:

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

■ Være et talerør overfor lokale myndigheter
■ Bidra selv - ikke forvente at bare det 

offentlige tar ansvar.

Siden Områdeutvalget ble etablert i november
har vi prioritert å arbeide med følgende saker:

A. AREALANALYSE. Bergen kommune har annon-
sert oppstart av en arealanalyse som skal dekke
de sentrale deler av Søreide. Resultatene av areal-
analysen vil bli et viktig grunnlag for den videre
utviklingen av Søreide som tettsted. Derfor vil
Områdeutvalget bruke mye ressurser på å påvirke
analysarbeide slik at det kan positive ringvirk-
ninger for områdets beboere i årene fremover.
Kontakt: Jan-Jørgen Garmann, jjg@garmann.no

B. WWW.SØREIDE.NO. Områdeutvalget har star-
tet arbeidet med å få etablert en hjemmeside som
skal fungere som en elektronisk oppslagstavle for
områdets beboere. Her vil vi legge ut informasjon
om saker vi arbeider med og det vil bli mulighet for
beboere å komme med tips og tilbakemeldinger. Vi
håper også å få til et samarbeid med skole, kirke og
lokale organisasjoner som på sikt kan resultere i at
vi får en felles hjemmeside med oppdatert infor-
masjon om hva som foregår i vårt nærområde.
Kontaktperson: Kåre Hansen, kaa-ha@online.no

C. TILTAK FOR BARN OG UNGE. Vi vil prioritere å
arbeide for en bedring av tilbudet for barn og
unge. En av sakene vi håper å få snarlig gjennom-
slag for er en ny ballbinge ved skolen. Vi tar gjer-
ne imot tips og ønsker fra dere barn og unge hvis
det er saker dere vil vi skal jobbe med. Kontakt-
person: Hans Fevang jr., hanfe@online.no 

D. «ODDAMARKEN». Områdeutvalget har satt
ned en egen arbeidsgruppe som jobber for å be-
vare mest mulig av grøntområdene på den såkal-
te «Oddamarken». Det har vært avholdt en rekke
møter, bl.a. sammen med representanter fra
Kommunen og fra utbyggerne. Arbeidsgruppen
består av aktive og dyktige personer som vil følge
denne saken tett utover våren. Kontaktperson
Kjetil Birkeland, kjetbir@online.no 

Har du spørsmål eller innspill kan du kontakte Om-
rådeutvalgets leder Kåre Hansen tlf. 93043779 

måte for å få til dette. Vi i områdeut-
valget har lyst til å ta tak i dette og
gjøre Søreide til et godt sted å bo
også i fremtiden. Dette tror vi kan
gjøres ved at vi bl.a. engasjerer oss i
planprosesser og forsøker å påvirke
utbyggingen slik at alle parter kan
bli fornøyd.

- Hva er viktigst akkurat nå?
- Rammene for hva vi kan få til i

fremtiden legges nå. I år skal kom-
munen foreta en arealanalyse for
Søreide-Søvik-Steinsvik. Analysen
skal føre frem mot en ny kommu-
nedelplan. Denne vil bestemme
hvordan området vårt vil bli seen-
de ut i fremtiden. Den eksisteren-
de kommunedelplanen er fra 1983
og trenger revisjon.

Under press
- Hvis alt dette skal skje i år,
arbeider kommunen raskt?

- Ja de er under press på
grunn av en del utbyggings-
prosjekter. Vesentlig i denne
sammenhengen er selvsagt
den planlagte utbyggingen
av Odda-marken, et 70-80

dekar stort område som i realiteten
er det eneste store grøntarealet som
er igjen her. Vi ønsker å gi beboerne
her på Søreide en stemme, en mu-
lighet til å få frem hva vi ønsker for
at Søreide fortsatt skal være et godt
sted å bo på. Vi har etablert en egen
arbeidsgruppe som skal følge dette
planarbeidet, og komme med inn-
spill til planleggere og politikere.

- Har dere andre planer?
- Vi ønsker å opprette en elektro-

nisk oppslagstavle for Søreide;
Søreide.no. Og i samarbeid med
idrettslaget Gneist og skolen vil vi
arbeide for å få laget minst en ball-
binge her i området. ●

lget for Søreide

OMRÅDEUTVALG: Fra v. Kåre Hansen, Hans Fevang jr.,
Jan-Jørgen Garman. FOTO: HANS JØRGEN MORVIK
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«Rammene for hva vi kan

få til i fremtiden legges nå.»
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16.01 Andreas Kaarbø Enæs
23.01 Carl-Victor Melingen

Rikard Eye Bruland
Kristin Myhre Jensen

30.01 Patric Nicolai Johnsen
Vilde Gjørøy Bjerke
Simon S. Hestad
Mia Helgesen

06.02 Jon-Anders Haukøy
Frikk Thune Hjartholm
Torbjørn Hope

13.02 Ole-Alexander Padøy
Maya Elise Hannevig

20.02 Emma Nyhamn Hersvik
27.02 Thomas Sem-Olsen

Hannah D. Vangsnes
Oliver Valklev
Sebastian Damm
Trygve M. Hansen
Pernille M. Sangolt

Døpte andre steder
23.01 Elias Stølen Ask,

Varaldsøy Kirke
13.02 Lovise Bloch Helmers,

Florø
20.02 Mathias Aleksander 

Gunnaleite, Storetveit 
Adrian Viken Thorsen, 
Birkeland

26. 02 Monica Ramsø og
Trond Higraff

06.12 Marie Spångberg
22.12 Ali Douzali
25.12 Elly Gudrun Gundersen
22.01 Sverre Leon Pedersen
02.02 Kåre Hope
06.02 Marie Spångberg

Bjørn Hafstad

Gudstjenesteliste
Søndag 13. mars 

1100 Maria budskapsdag
Samtalegudstjeneste med kon-
firmantene. Offer: Kirkens Nød-
hjelp. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 13.mars 
17.00 Maria budskapsdag
Samtalegudstjeneste med kon-
firmantene. Offer til Kirkens
Nødhjelp. Kirkekaffe

Søndag 20.mars 
1100 Palmesøndag
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik. Offer til Bjørgvin
KFUK/KFUM.

Torsdag 24.mars 
19.30 Merk klokkeslett!

Skjærtorsdag.
Høymesse v/sogneprest H. J.
Morvik. Offer: Bymisjonen i
Bergen.

Fredag 25.mars
1100 Langfredag
Langfredagsgudstjeneste v/ka-
pellan Kolbjørn L. Gunnarson
Offer: Bjørgvin Bispedømmeråd.

Søndag 27.mars 
1100 1.påskedag 
Høytidsgudstj.  v/kap. K. L. Gun-
narson. Offer: Misjonsalliansen.

Søndag 3. april kl
1100 1.søndag etter påske
Familiegudstjenste v/Hans Jør-
gen Morvik. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 10. april 
1100 2.søndag etter påske
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik. Offer til KRIK
Hordaland. Sola Fide deltar
Søndagsskole. Kirkekaffe

Søndag 17. april k
1100 3.søndag etter påske
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik. Offer: Menig-
hetsareidet. Søndagsskole. Kir-
kekaffe.

Søndag 24.april 
1100 4.søndag etter påske
Høymesse v/kapellan Kolbjørn
L. Gunnarson. Offer til Sjø-
mannsmisjonen. Søndagsskole.
Kirkekaffe

Søndag 1.mai 
1100 5.søndag etter påske
Høymesse v/sogneprest Hans J.
Morvik. Offer: Menighetsarbei-
det. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Torsdag 5.mai 
11.00 Kristi Himmelfartsdag
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/sogneprest Hans Jørgen Mor-
vik. Offer til Menighetsarbeidet
13.00 Merk klokkeslett!
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/sogneprest Hans Jørgen Mor-
vik. Offer til Menighetsarbeidet.

Lørdag 7.mai 
11.00 Konfirmasjonsgudstj.
v/kap Kolbjørn L. Gunnarson.
Offer: Menighetsarb.
13.00 Merk klokkeslett!
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/kapellan Kolbjørn L. Gunnar-
son. Offer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 8. mai
11.00 6.Søndag etter påske 
Konfirmasjonsgudst. v/kap. K.
L. Gunnarson. 
13.00 Merk klokkeslett!
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/kapellan Kolbjørn L. Gunnar-
son. Offer til Menighetsarbeidet. 

Søndag 15.mai 
1100 1.pinsedag
Høymesse v/kap K. L. Gunnar-
son. Offer: Misjonsprosjektet.

Søndag 22.mai
1100 Treenighetssøndag
Høymesse v/sogneprest H.J.
Morvik. Offer: Menighetsarbei-
det. Søndagsskole.  Kirkekaffe.

Søndag 29.mai 
1100 2.søndag etter pinse
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik. Offer til Normi-
sjon. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 5.juni 
1100 3.søndag etter pinse
Høymesse v/sogneprest H.J.
Morvik. Offer. Menighetsarbei-
det. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Se hva som skjer
24. april Menighetens års-

møte etter gudstj.

Mandag ■ 18.00 Speider 
Tirsdag ■ 11.00-13.00 

Eldretrim
■ 17.30-19.00 

Familiekor annen-
hver tirsdag 
(uke 11,13,15 osv.)

■ 2. tirs. i måneden: 
Diakoniutvalget

■ Ca 3. tirsdag i 
måneden: 
Menighetsrådet

■ Siste tirsdag i 
måneden: Beta-
samlinger fra 19.30

Onsdag ■ 18-20: Ten Sing 
■ 1930: Lokal-

historisk Forum: 
16.03, 20.04, 13.05

Torsdag ■ 1930-22 Sola Fide 
Fredag ■ Siste fredag i 

måneden: Thank 
God it’s Friday 

Søndag ■ Søndagsskole når 
det ikke er familie-
gudstjeneste eller 
skoleferie.

Tema, vårens Beta-samlinger:
29. mars Medmenneskelig 

fellesskap - en 
utfordring i 
menigheten! 

26.april Våre små medmen-
nesker - barna i 
menigheten 

31. mai Medmenneske - i 
misjonens tegn

Tema, Lokalhistorisk Forum:
16. mars Song- og Lyrikk-

kveld
20. april Embetsfolk og anna 

folk i ei sunnhord-
landsbygd

13. mai Vårtur

TGF: Siste fredag i måneden 
kl. 17-1900: Samling for hele fa-
milien!  Vi starter med middag
kl 17,  og har deretter forskjellig 
program for barn og voksne.

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

B
FULLDISTRIBUSJON

Kirkekontoret 
Steinsvikveien 19, 5251 Søreidgrend
Telefon  . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 00
Telefaks . . . . . . . . . . . . . .55 12 31 15
E-post . . .soereide.menighet@bkf.no

Boligtelefoner:
Sokneprest 
Hans Jørgen Morvik  . . . . 55 12 49 62
Daglig leder 
Janniche J. Amundsen  . .55 27 09 88

Kapellan 
Kolbjørn Gunnarson  . . . . 55 10 28 77
Organist 
Jan Egil Vågsholm  . . . . . 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  . 55 22 90 44
Gave til arbeidet?
Menighetskonto  . . . . 3412 30 57920

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Kirkekontorets kontortid: tirs, tors, fre 10-14, ons 11-14, mandag stengt
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