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Stengte dører
Omorganiseringen av prosti-
et har medført tidvis steng-
te dører i Skjold kirke. Nå
vurderer menighetsrådet
dugnad for å åpne kirken.

Side 6-7

Ja til frivillighet
- Frivillighet og ulønnet
tjeneste må stå i sentrum i
Den Norske Kirke fremover,
sier biskop Ole D. Hagesæt-
her. Side 10-11

Misjon i storbyen 
Gjennom Misjonsalliansen
støtter Søreide menighet
14 kirker i den bolivanske
byen El  Alto. Oppgavene er
mange i den fattige storby-
en. Side 14-15

Velkommen til dåpsskole i Søreide. Vi har plass
til enda fler, og ønsker alle velkommen. Side 2-3 

Vi nærmer oss!
Arbeidet går ennå for fullt, men endelig begynner
vi å nærme oss slutten av byggeperioden. 
Søndag 14. mai blir det «gjenåpning»
av Søreide kirke.                 Side 4
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2 mars 2006                   

AV PER IVAR KJÆRGÅRD

Dansende gjør dukken sin entre
og alle barna ser forventningsful-
le frem på den artige dukken som
danser foran dem. En liten dialog
etter dansen og så må vi få inn
Jan. Der stikker han hodet frem
og hilser høflig på alle barna. Slik
starter undervisningen på dåps-
skolen for de om lag 12 barna som
kommer til barne- og undomsav-
delingen annenhver tirsdag.

Hemmelige skrin
Det hemmelige skrinet er plassen
hvor dagens tema er gjemt. Prest
og dukker har en samtale om uli-
ke temaer fra gang til gang.
Undervisningen står i fokus og
barna er med i samtalen. På
dåpsskolen har man lært om
kristne symboler, viktige bibel-
tekster og viktige sider av det å
være Guds barn. Alle barna får
vite at de er verdifulle.

Fast program
Dåpsskolen har fast organisering

og barna vet hva som kommer.
Dette ser vi på som en viktig del av
opplegget. Gjennom gjenkjen-
nelse vil barna kunne føle seg
trygge på hva som skjer. Vi synger
mye og barna er flinke å ta del i
sangene som brukes. En viktig del
av samlingen er at alle barna skal
få presentere seg selv, si sitt eget
navn er stor stas for et lite barn.

I tillegg legger vi opp til at det
skal være en lekeaktivitet og en
tegnestund hvor barna får tegne
fra dagens undervisning. Det
hele avsluttes med en matbit før
vi har avslutningsstund. 

Plass til flere
Dåpsskolen har plass til flere og vi
ønsker nye velkommen sier en av
lederne på skolen.

Har du lyst at barnet ditt skal
får være med på dette så er det
bare å melde fra.  Ta kontakt med
prestekontoret ved Kolbjørn så
får du vite mer om hva og når det
skjer. 

Dåpsskole i Søreide:

Opplæring av 
aldersgruppe
4 og 4+ 
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Når dette skrives er de verste reak-
sjonene på karikaturtegningene av
profeten Muhammed lagt seg og
det er litt enklere å gjøre seg noen
refleksjoner uten for stort følelses-
messig engasjement. 

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

For det var vanskelig å ikke la seg rive meg når liv ble
truet og ambassader brent.

Det første som slår meg er hvor forskjellig deres
tenkning og kultur er fra vår. De voldsomme reaksjo-
nene er veldig fremmede for oss og at de så lett gri-
per til vold og hvor lite verdi et menneskeliv tilsyne-
latende har er for meg litt uforståelig. Samtidig gir
det en ny dimensjon til forståelse av intensiteten i
konflikten i Midt-Østen. Dette er en dimensjon jeg
tror vi skal ha med oss i mange vurderinger.

Så lar jeg meg imponere over intensiteten i deres
reaksjon på at noe de holder for hellig blir trakassert.
Selv om det nok er både politiske sider av reaksjonen
og at konservative elementer har benyttet anled-
ningen til å hisse opp stemningen, er det ekte sinne
over at det hellige er tråkket på. Vi ser stadig vekk at
det vi holder hellig blir misbrukt, men vi har sluttet å
reagere. Kanskje av frykt for ikke å være tolerante
nok. Jeg er enig med biskop Laila Riksåsen Dahl som
sier at vi må begynne å si fra klarere uten at vi blir
dømmende.

Ytringsfriheten har vært sterkt diskutert i denne
saken. Forfatteren Edvard Hoem skrev at dersom det
eneste vi i Norge holder for hellig er vår rett til såre
andre kan vi ikke vente at vi får universell tilslutning
til dette. Det er lett å være enig i dette. Vi skal ta vare
på ytringsfriheten, det er en viktig del av vårt demo-
krati. Men det må også være lov å kritisere media
som tråkker over uten å bli anklaget for å ville svek-
ke denne friheten.

Noen har tatt til orde for å gjeninnføre blasfemipa-
ragrafen. Ikke minst muslimene, men også konserva-
tive kristne grupperinger. I den forbindelse er det litt
vanskelig å forstå motivene til det kristne Magazinet
som trykket tegningene. De er for gjeninnføring av
blasfemiparagrafen, men trykket tegningene for å
forsvare ytringsfriheten?? Jeg ser ingen grunn til å
endre dagens lov. Som kristen kan jeg tåle at andre
uttrykker seg negativt om det jeg tror på og holder
hellig. Men jeg vil også forbeholde meg retten til å si
fra når jeg finner det nødvendig. !

Muhammed-
tegningene

Jenny, Jenny, roper fireåringene og venter i
spenning på at en av hovedpersonene skal
komme inn på klubben. 
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Der barna
kommer er
også de voksne
med. På dåps-
skolen legger vi
opp til at forel-
dre og foresatte
skal kunne pra-
te sammen og
få en liten kaf-
fekopp. Det må
også være trive-
lig for de voks-
ne. 

Veien videre
Endelig avslut-
ning for dåpsskolen denne våren er
ikke satt, men planen er at fireårs-
klubben skal være med på en familie-
gudstjeneste og opptre med litt pro-
gram. 

I tillegg har komiteen løse planer
om å invitere alle fra klubben til å

være med på leir, men dette er ikke av-
klart.  Vi får se hva som skjer i innspur-
ten sier en av lederne som avslutter
med en oppfordring til foreldre om å
besøke dåpsskolen for å gi barna det
viktigste man kan gi dem, det glade
budskap. !

3                 mars 2006

ng av 
uppe

Vi minner om at alle graver hvor frednings-
tiden/festetiden er gått ut må fornyes mot
avgift om en ønsker å beholde graven.
Fredningstiden er nå 20 år for urner og 25
år for kister. For urner og kister gravlagt før
1997 er festetiden 25 år. Vi kan også tilby

stell av grav (Legat, eller årlig betaling) og
oppretting/vask av monument.  For ytterli-
gere informasjon kontakt Fana kirkegårds-
kontor, tlf 55308145. Man–fre kl. 09-12.
For graver på Storetveit og Slettebakken,
kontakt Møllendal på tlf. 55 59 32 40. !

Kirkegårdene i Fana

Årets konfirmanter
25. mai kl. 1100: 
Malin Gjerde Bjørndal, Jessica Margot Harrison,
Lise Hasselgård, Kristian Haga Knudsen, Hanne
Tomte Knutsen, Silje Knutsen, Sandra Lange-
dal, Miriam Larsen, Christoffer Nordeide, An-
ders Tombre Pettersen, Øyvind Tufteland Solt-
vedt, Glenn Erik Thodesen, Martin Alfaro Ton-
heim, Sindre Vonen

25. mai kl. 1300
Regine Bjarnoll, Camilla Bleika, Tom Andre
Brodahl, Tom Andre Carlsen, Kim Alexander
Dingen, Maren Gismervik, Marielle Grimstad,
Cecilie Mariel Hjellum Gärtner, Fredrik Ham-
mersland, Sarah Helene Hammersland, Linn
Helen Hansen, Marte Simonsen Hauge, Jenny
Vikøyr Haugland, Daniel Hope, Anna Lovinda
Hulbak, Marie E. Søvik Jenssen, Malin Tonje
Kandal, Lars Øyvind Lien, Eirin Lilletvedt, Mads
Johan Laastad, Marius Andre Hella Petersen,
Benedichte Solvang Reigstad, Asbjørn Revne,
Nikolai Vestrheim Skavhellen, Christina Skjold,
Lena Skjold, Malin Charlotte Snarberg

27. mai kl. 1100
Bård Rørlien Bjørsvik, Morten Engebretsen
Blix, Joachim Dankertsen, Thomas Andre Berge
Ellingsen, Jeanette Engebretsen, Karoline Sve-
en Harila, Jo Harris, Kristoffer Thunes Hauge,
Martin Eikrem Helland, Hilde Kristin Horn, Silje
Jensen, Kristian Emil Svanevik Johansen, Pet-
ter Sivertsen Jordan, Gro Laskemoen, Eirin Mi-
chelsen, Silje Misje, Karoline Lind Mjanger,
Morten Olsen, Maren Onarheim, Demi Marie Pe-
tersen, Christian Matheo Festø Pisani, Julie
Romslo, Elise Marie Steen, Marte Bakka Stem-
land, Margrethe Storetvedt, Daniel Taranger,
Katrine Rye Thorseth, Kristoffer Aalhus

27. mai kl. 1300
Ingrid Alver, Kjersti Alver, Marie Aune, Espen
Bjørke Bolsø, Robert Bru, Joachim Eide,  Mari-
elle Håkstad Enæs, Kristin Bergan Grimstad,
Silje Grimstad, Viktor Hansen, Christian Jør-
gensen Henneli, Maren Hesthamar Igelkjøn,
Silje Dahl Isaksen, Marte Mari Kaland, Hilde
Christine Killingrød, Kristian Strand Kolaas,
Håvard Kvamme, Camilla Marie Kåstad, Marian-
ne Dahle Larsen, Cathrine Mathisen, Stine Ny-
gård, Heine Selvik Schrøder, Jørgen Dyngeland
Senum, Christoffer Slettan, Anja Pedersen Slet-
tebø, Anders Stokkereit, Espen Storvoll, Stian
Aarland, Leif Arild Aasmo

28. mai kl. 1300
Cathrine Arildsen Borge, Gabriella Brattåker,
Henrik Dame, Line-Elisabeth Espevik, Jørgen
Johan Frantzen, Helene Brandanger Haga, May
Michelle Hagelstrøm, Helene Maria Henrichsen,
Simen Dale Hjelle, Patrick Hoby, Robert Ale-
xander Ulevik Larsen, Ida Martina Ludvigsen,
Mats Emil Lund, Christian Meinhold, Martine
Nødtvedt, Martin Holm Nøttveit, Elise Jeanett
Antoniussen Rønning, Eirin Sævdal, Thomas
Schick, Victoria Sandal Spångberg, Thor-Erik
Stadheim, Liz B.Ulvedal

Ledere på Dåpsskolen er Per Ivar Kjærgård, Tora Sofie Haarr og kapellan Kolbjørn Gunnarson.
Under: Barna får virkelig noe å tygge på.
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Det arbeides for fullt på
kirken. Ofte fra tidlig
morgen til sein kveld. Det
er mange som er i sving. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

Det mest synlige arbeidet utføres på
taket. Der har det i løpet av vinteren
blitt bygget et nytt tak utenpå det gam-
le, med isolasjon mellom. Her gjenstår
det ikke mye, men kulden i mars har
forsinket siste fase i prosjektet. Det er
nemlig ikke mulig å gjøre en del me-
tallarbeider med kuldegrader i luften. 

Prosjektet er i rute
Prosjektleder og byggeleder forsikrer
likevel at man er i rute. At kirken skal
være klar til overlevering til menighe-
ten i slutten i månedsskiftet april-
mai. I god tid før konfirmasjonene i
slutten av mai med andre ord.

I skrivende stund flagges det fra kir-
ken. Forhåpentligvis for å markere at
taket er tett. Men kanskje også for å
markere at den nye topp-konstruksjo-
nen er kommet på plass. I stedet for et
flatt tak på toppen, vil vi få en kon-
struksjon som lar vannet renne unna. 

Toppen vil bestå hovedsakelig av
glass som før, så lyset vil komme oven-
fra ned i kirken også i fremtiden. !

Hvilke endringer vil vi merke 
når vi tar kirken i bruk igjen?

Utvendige arbeider:

" Nytt tak. Det er hevet noe hele 
veien. Og det som før var flatt er nå
gitt en helling som skal sikre at 
vannet vet hvilken vei det skal ta.

" Nye vinduer. Alt glass er i ferd med
å bli skiftet. Alle vinduer legges i 
karm. Den avantgardistiske
løsningen med glass rett mot tre og
flislagt gulv forsvinner. Kontor-
fløyen får noen små luftevinduer.

" Nye fliser. All utvendig flising 
gjøres på nytt. Dette er ventelig 
noe av det siste som blir gjort.

" Rullestolrampe bygges i til-
knytning til hovedinngang.

" Tårnet stives av.
" Tilbygg ved kjøkkenet for å romme

blant annet toalett.
" Alle flater males og fornyes.

Innvendige 
arbeider:

" Menighetssal og  peisestue lyd-
isoleres ved at det settes inn nye
vegger. I peisestuen blir veggene 
faste. I menighetssalen blir det 
skyvevegger som før.

" Inngangspartiet heves noe slik 
at man får trappefri adkomst.

" Alt elektrisk opplegg fornyes.
" Ventilasjonssystem monteres.

Sammen med delvis nytt oppvarm-
ingssystem skal dette gi  bedre 
luftkvalitet og bidra til energi-
økonomisering.

" Kontorer oppgraderes og lyd-
isoleres. Det bygges egne samtale-
rom som tilfredsstiller alle 
krav til lydisolasjon.

" Kjøkkenet fornyes fullstendig.
" Nytt lydanlegg og audiovisuelt 

opplegg for kirkerommet.
" Nye stoler til kirkerom og 

menighetssal.

Da gjenstår det bare å ønske alle
hjertelig velkommen til åpningen,
som menighetsrådet har bestemt
skal finne sted søndag 14.mai. !

4 mars 2006                   

Menighetssalen er frem-
deles byggeplass. Prosjekt-
leder Magnar Tysseland og
arkitekt Helge Hjertholm
diskuterer praktiske løsning-
er med bygningsfolkene.

ÅPNINGSFEST
Vi vil feire at vi kommer i eget hus igjen med følgende program:

Fredag 12. mai fra kl. 1700: Fredagskveld i kirken. Grillfest. Omvisning i kirken.
Barneprogram. Kulturelt krydder. Et opplegg for alle generasjoner!

Søndag 14. mai kl. 1100: Festgudtjeneste. Vi feirer at vi er kommet i hus igjen med
gudstjeneste og kirkekaffe. Alle menighetens grupper og lag deltar.

Søndag 14. mai kl. 1900: Konsert i kirken med klassisk program

Kirken «nyåpnes» i maiKirken «nyåpnes» i mai

Kirketaket får ny topp.

søreide 2-06.qxp  23-03-06  15:11  Side 4



5                 mars 2006

- Vi kunne gå bak huset hjemme i Ytre
Sogn. Der stilte vi barna oss opp og ven-
tet på lyden av kirkeklokken som skulle
ringe inn påskehøytiden. Jeg kan også
huske en pinse da jeg var 15. Det var fint
duskregn og jeg hadde vært på en lang
sykkeltur. Så kom jeg forbi kirken og der
begynte kirkeklokken å ringe. Da gikk
jeg av sykkelen, gikk sakte hjemover og
nøt lyden, sier Ingeborg Ulvik. Hun har
alltid hatt en dragning mot kirken. For-
tellingen kan sikkert forklare hvorfor
hun var en svært aktiv innsamler av
penger til en kirkeklokke i Skjold kirke. 

50 år er gått siden hun kom til bygden.
Da var det liten bebyggelse her. Hun
startet opp med kolonialbutikk, og var
også med på oppstarten av Skjold hel-
selag i 1972. Hun kom tidlig med i ar-
beidet med å få en egen kirke på Skjold.

Alt har sin faste tid
Ingeborg har hatt et langt og rikt liv.
Hun trekker frem Forkynneren:

Alt har sin faste tid,
alt som skjer under himmelen,

har sin tid:
en tid til å fødes, en til å dø,

en tid til å plante, en til å rykke opp;
en tid til å drepe, en til å lege,
en tid til å rive, en til å bygge;

en tid til å gråte, en til å le,
en tid til å sørge, en til å danse;

en tid til å kaste steiner,
en til å samle dem,

en tid til å ta i favn, en til å la det være;
en tid til å lete, en til å miste,

en tid til å gjemme, en til å kaste;
en tid til å rive sund, en til å bøte,

en tid til å tie, en til å tale;
en tid til å elske, en til å hate,

en tid til krig og en til fred.

Etterpå ser hun opp og sier: 
- Jeg har gjennomlevd alt dette, opp-

levd både krig og fred. Jeg har gjennom-
levd dette til de grader altså. Jeg har
også fått mangt et sørgebudskap. 

Døtrene pleier å si at hun har evnen til
å se lyst på ting. Hun understreker at
det skal være en tid til å leke og danse i
livet. Som pensjonist har hun tatt flere
kurs innen trim for eldre. I 17 år har hun
aktivisert eldre damer. I begynnelsen
syklet hun rundt til Nesttun, Søreide og
andre steder for å aktivisere eldre. De
siste årene har hun konsentrert seg om
Skjold. 

Ingeborg Ulvik liker å underholde
gamle. Hun har skrevet morsomme
ting blant annet om kultur og kosthold.
Hun er ei dame som byr på seg selv.

Med sin sterke dragning mot fysisk
aktivitet har påsken alltid stått sentralt.
Hun har gått mye på ski, og har tilbrakt
mange påsker på Haugastøl. Høytiden
har en sterk innvirkning på hennes fø-
lelser. Hun har alltid syntes at skjær-
torsdag og langfredag har vært triste
dager, der humøret ikke er helt på topp.

Påskemorgen slukker sorgen   
Hun har hatt som tradisjon å komme
ned fra fjellet og alltid være i kirken hver
eneste påskemorgen. Det er nærmest
et rituale som har sin begrunnelse i at
hun må være med å synge salmen «På-
skemorgen». På oppfordring leser hun
denne med innlevelse og varme:

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet

lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!
Helvede grede,

himlen seg gleder
himlen seg gleder med lovsang ny.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris;
han ville bløde
for oss å møte,

for oss å møte i paradis.

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris.

- Denne salmen sier alt hva som skal
skje med oss når tiden er ute, sier Inge-
borg Ulvik. Hun ser frem fil påsken. 

Når hun ser opp mot tårnet på vei inn
i Skjold kirke påskemorgen, så knyttes
båndene tilbake til gamle dager da In-
geborg Ulvik og hennes søsken sto
utenfor huset hjemme og lyttet til den
vakre klangen fra kirkeklokkene. !

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.
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AV KJETIL GILLESVIK

Før kunne alle som trengte det
være viss på at Skjold kirke
stod åpen til deres situasjon på
dagtid. Slik er det ikke lenger.
Etter at kirkevergen fikk pålegg
om å redusere det kommunale
kirkebudsjettet med 10,7 milli-
oner kroner i 2006, har men-
nesker med behov for en stille
stund i kirkerommet møtt
stengte dører på Skjold.

- Veldig, veldig synd, sier me-
nighetskonsulent Liv Sylvar-
nes. Hun var frem til nyåret
daglig leder ved Skjold kirke,
men etter at reformen slo inn
har hun skiftet stilling til kon-
sulent, og i likhet med mange
andre byttet arbeidsplass fra den lo-
kale menighet til det sentrale prosti-
kontoret. 

Nødt til å stenge
Omveltningen har ført til at ingen
lenger passer på kirkerommet i
Skjold på dagtid, og menigheten har
derfor sett seg nødt til å stenge det.

- Prestene er jo ofte alle andre ste-
der enn på kontoret, derfor er det
ikke så lett å få til en regelmessig åp-
ningstid lenger, sier Sylvarnes, som
beklager avgjørelsen på det ster-
keste.

- Å kunne tilby mennesker i sorg et
kirkerom å gå til var noe vi satte vel-
dig pris på. Ja, det var faktisk noe vi
ønsket å videreutvikle siden Skjolds

geografisk ligger så
sentralt. 

- Dessverre kan vi
ikke det nå lenger,
sukker Sylvarnes. 

Får låne nøkkel
Også sogneprest Arne
Brekke beklager en-
dringen som nå har
skjedd. Han lover like-
vel at kirke skal prøve
å gjøre sitt beste for å
tilfredsstille de besø-
kendes behov.

- Hvis noen ønsker å
komme til kirken,
tenne et lys, oppleve
en stille stund – så

skal de selvsagt få låne
en nøkkel. Vi vil ikke hindre dem det.

Sognepresten kan også love at
prestene, diakonene og kateketene
vil hjelpe til så godt de kan når de er
på kontoret. De ønsker å gjøre det
beste ut av reformens uheldige virk-
ninger. 

Behovet kommer brått
Trass de beste hensikter mener me-
nighetskonsulent Sylvarnes at det
blir umulig å opprettholde et like
godt tilbud som en hadde.

- En kan ikke operere med spesielle
arbeidstider i dette tilfellet. Det er
med sånne ting at en ikke kan be-
stemme seg to timer i forveien at nå
føler jeg behov for en stille stund i Kir-
ken. Slike ting kommer plutselig. !

Dørene
lukkes
I Skjold Kirke gjøres ikke døren høyere, eller porten
videre. Der stenges den igjen.

Etter reformen:

Menighetsrådet vurderer d

Arne Brekke

Liv Sylvarnes

Menighetsrådet vurderer å la fri-
villige ta kontortid på kirkekon-
toret. Dermed kan dørene snart
åpnes opp igjen.

Opplysningene om at kirken ikke lenger
skal stå åpen på dagtid har opprørt
mange kirkegjengere i Skjold. Ikke bare
reageres det på at det mest hellige av
rommene skal stenges, mange er også
innom hver dag for å få svar på ulike
praktiske spørsmål. 

- Jeg synes det er veldig synd om dette
tilbudet skal forsvinne, sier medlem av
menighetsrådet Jan-Erik Lien. På et se-

FOTO: KJETIL GILLESVIK
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ghetsrådet vurderer dugnad
minar for nevnte råd i mars var han en
av flere som tok til ordet for at noe må
gjøres. 

- Alternativet er jo dugnad. Vi har
diskutert om frivillige skal ta kontortid
på dagtid, slik at vi kanskje kan få åp-
net kirken for eksempel mellom 10-14. 

Jan-Erik Lien mener ellers det er vik-
tig at en ikke ergrer seg for mye over
det som er skjedd. En kan mislike re-
formen så mye en bare en vil, det nyt-
ter uansett ikke å reversere den akku-
rat nå, hevder han. 

- Å gå rundt og ergre seg over dårlig
vær er bortkastet. Vi må heller prøve å
snu det negative til noe positivt. !

Invitasjon ...
... til deg som har lyst å
synge i mannskor og som øn-
sker å utvide ditt sosiale og
kulturelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i
Fana-bygda, etter mer enn 60 års
virke. Koret har nå flyttet øvingslo-
kalet fra Stend til Apeltun Skole, der
det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere
i koret. Dirigent og musikalsk leder er
Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på
1.tenor og 2. bass, der som kjent ut-
fordringene er størst. Etter samtaler
med Kulturkontoret i Fana, rektor ved
Apeltun skole, Foreldrenes Arbeids-
utvalg og Sameige i området, invite-
rer vi med dette nye familiefedre til
medlemskap i koret vårt. Så, dersom
du, gjerne sammen med naboer eller
andre venner, har lyst å være med, så
ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette 
med å «stå i kor»

• møte dirigenten og finne din plass 
i koret

• møte en fadder som vil hjelpe deg 
på plass

Dersom du tror at du ikke kan
synge, arrangerer vi «Kan ikke synge
kurs», der de fleste med rimelig god
stemme og gehør snart finner seg vel
til rette. Kanskje vil et medlemskap i
koret vårt gi deg en ny og rik opple-
velse, slik vi alltid har følt og erfart
vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 
5244 Fana. Tlf. 55 91 51 60/
926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com 
for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor
v/Ludvig Korsøen !

Jan-Erik
Lien
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Per Barsnes, prost
i Fana, mener en
statlig tilknyttet
folkekirke er et
viktig instrument
for å ta vare på 
den kulturhisto-
riske tradisjon,
som kirken er en
viktig del av i 
vårt folk. 

AV KJETIL GILLESVIK

Gjønnes-utvalgets utredning er i disse dager ute på høring
over hele landet. 28. mars ble saken diskutert av prestene i
Fana prosti på en fagdag i Birkeland menighetshus. I tiden
fremover skal den nå behandles av mange høringsinstanser.

Meningene er delte og mange om hvilken retning Den
norske kirke bør gå i. Prost i Fana, Per Barsnes, er derimot
klar – for å ikke si klar uklar. Han vil ha større kirkelig selv-
styre, men ønsker ikke et fullstendig skille fra staten. 

-Fortsatt

1
2

3

Gjønnes-utvalgets 
tre modeller for en 
framtidig kirkeordning 
1Status quo: Dagens statskirkeordning gjennomføres, og

gjeldende grunnlovsbestemmelser om ordningen forblir
uendret. Staten sikres fortsatt politisk kontroll og innflytelse
ved at Kongen (regjeringen) er øverste kirkestyre og Storting-
ets lovgivende myndighet. 

2Lovforankret folkekirke: Grunnlovens nåværende regler om
statskirkeordningen oppheves. Den norske kirke blir et selv-

stendig rettsubjekt som ikke lenger er underordnet staten. Kon-
gens kirkestyre fjernes, liknende det tilhørende kravet om at
halvparten av regjeringen må være medlemmer av Den norske
kirke. Det blir dermed lik adgang til statsrådsposter uansett
tros- og livssynstilhørighet.

Den norske kirke gis fortsatt en særlig tilknytning til staten
i forhold til andre trossamfunn gjennom en egen kirkelov gitt
av Stortinget. Men kirkens særskilt valgte organer overtar an-
svaret som i dag ligger til det statlige kirkestyret. Det inne-
bærer at kirken selv fastsetter sitt læregrunnlag, utnevner og
ansetter sine biskoper og prester og forvalter sin økonomi. 

3Selvstendig folkekirke: Alternativet innebærer at Den
norske kirke likestilles med andre tros- og livssynssamfunn

i Norge og får fullt selvstyre. Alle grunnlovsbestemmelser om
Den norske kirke oppheves og alle former for statlig styring i
forhold til kirken avvikles. Den norske kirke blir ikke lenger en
del av statsforvaltningen, men etableres som et selvstendig
trossamfunn. Kirken får samme frihetsgrad, rettigheter og
plikter i forhold til staten som andre tros- og livssynssamfunn. 

Utredningens innstilling:
Et flertall på 14 av de 20 medlemmene i Gjønnes-utvalget går
inn for det andre alternativet, en lovforankret folkekirke. To vil
beholde dagens ordning – en grunnlovsforankret folkekirke –
mens fire ønsker en selvstendig folkekirke med fullt selvstyre. 

Veien videre: 
Hvilken modell som vil bli valgt i framtida, avgjøres i siste in-
stans av Stortinget. Det er i dag delte meninger innenfor de
politiske partiene. Saken er nå ute på høring i hele landet. 28.
mars skal den diskuteres på et arbeidsmøte av prestene i Fana
Prosti. I april skal de ulike lokale menighetsråden lage en inn-
stilling om hva de mener.  KILDE: BLADET KIRKEAKTUELT. 

OVERLEVERING. Utvalgsleder Kåre Gjønnes overleverer innstillingen
til kultur- og kirkeminister Trond Giske 31. januar. FOTO: WWW.KIRKEN.NO

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror p
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er

Diskuterer
Gjønnes-
utvalget:
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Fortsatt folkekirke!

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror på en løsning der kirken fortsatt er knyttet til
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er naiv. ARKIVFOTO: DAG KVARSTEIN

I likhet med flertallet av Gjønnes-utvalget går han inn for
en mellomløsning der kirken fortsatt er tilknyttet staten –
bare i en litt løsere form enn tidligere.

Statskirke og religionsfrihet
– Det er viktig for meg at vi tar vare på den tilknytningen som
er mellom stat og kirke. 95 prosent av befolkningen i dag er
kristne. Det kan ikke staten være likegyldig til, sier Barsnes. 

Fana-prosten mener at en
relasjon mellom folkekirken
og staten godt lar seg kom-
binere med religionsfrihet.
Selv om Norge i dag er et
pluralistisk samfunn, med
en religionsfrihet helt i sam-
svar med menneskerettig-
hetene, så betyr ikke det at
vi må ha et relativt forhold
til verdier. 

Kristendommen har vært
vårt samfunns verdigrunn-
lag i over tusen år, og det
kristen-humanistiske men-
neskesyn er selve inspira-
sjonskilden til vår sivilisa-
sjon.

– Det er viktig å være be-
visst på de verdier vår egen
kulturarv bygger på. Jeg kan
ikke se at det tjener vårt folk
at de verdier pulveriseres. 

Ikke naivt 
– Du har valgt å gå inn for en
løsning der kirken fortsatt
skal være knyttet til staten,
men uten at myndighetene
lenger får innflytelse.Er ikke
det egentlig litt naivt?

– Nei. Selv om jeg ønsker
en endring, så vil jeg på
ingen måte si at nåværende
kirkeordning er en dårlig
ordning. Tvert om har den i
det store og hele vært en vel-
signelse for vårt folk.

– Derfor er min holdning
heller at jeg ønsker å gjøre
noe som har vært bra enda
bedre, og mer tilpasset vår
tid. Jeg mener at en investe-
ring i kirken fra staten sin
side er en investering i et
godt samfunnsgode, sier
prost Per Barsnes. !

Kirkerådsleder avviser 
«medlemskontingent»
– La oss snarest mulig gravlegge tanken om en medlems-
kontingent, uansett størrelse, sier leder i Kirkerådet,
Thor Bjarne Bore.

Spørsmålet om hvem som skal finansiere kirken står helt sentralt når
statskirkens fremtid skal diskuteres. Bore i Kirkerådet er helt klar. Han
ønsker ikke en kirke der medlemmene tvinges til å medlemsavgift. 
– Den enkelte vil ha betalt til kirken gjennom skattepenger som brukes
til bevilgninger fra stat og kommune. La oss holde fast på prinsippet om
at dåp er det eneste kriterium for kirkemedlemskap, sier Bore til Dagen.

SENTRALE LEDERE. Leder i Kirkerådet, Thor Bjarne Bore (t.v) og utvalgsleder
Kåre Gjønnes. FOTO: WWW.KIRKEN.NO

felles  2-06.qxp  24-03-06  00:32  Side 9



10 mars 2006                  

AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Fredag 24. februar var Bjørg-
vin bispedømmes øverste
leder på besøk i Birkeland
Kirke for å ordinere menig-
hetens nye vikarprest, Toril
Bull-Njaa Larsen. 

Med tanke på at det akku-
rat nå legges opp til vesent-
lige endringer i de formelle
rammene rundt Den norske
kirke var det korte besøket
en gylden sjanse til å få høre
biskopens syn på forholdet
kirke-stat og noen mer hver-
dagslige problemer i kirke
og menighet: 

Spikeren på hodet
- Nær sagt all kirkelig akti-
vitet – fra dåp til begravelse
- er nå blitt profesjonalisert.
Kan frivillighet, delaktighet,
medansvar og innsatsvilje
få større innpass i kirkens
daglige liv og i avviklingen
av gudstjenesten?

- Du treffer spikeren på
hodet! Over alt etterlyses det
hjelp til å få frivilligheten på
fote. På visitas etter visitas
har vi drøftet medarbeider-
skap. Så nå satser vi bredt i
Bjørgvin: Frivillighet, med-
arbeiderskap, ulønnet tje-
neste skal være i sentrum
for alt vi gjør i de neste fire
årene. 

Vi konsentrerer oss om
«frivillighetens fire faser»:
Rekrutteringsfasen. Hjelpen
inn i oppgaven. Omsorgen
underveis. Og avslutningsfa-

sen, som skal preges av takk
og anerkjennelse.

Flere må gjerne bidra
- Faste kirkegjengere bør
naturligvis kunne slippe til i
større grad. Hva med perso-
ner som til vanlig ikke søker
kirken regelmessig, men
som slett ikke har noe imot
å bli «fanget inn», bare noen
aktivt tar kontakt?

- Vil noen som står i kirken
vår delta med tekstlesing el-
ler lystenning eller som kir-
kevert eller instrumentalist,
så er det helt flott! Det er ikke
lenge siden jeg møtte en
konfirmantmor som hadde
sagt ja til å lese tekst. Dette
førte henne videre til å være
medhjelper på Ten-treffet.
Nå hadde hun bestemt seg
til å gå til nattverd. Involve-
ring er hemmeligheten i
mange kjærlighetsforhold.

Gjenreise «det hellige» 
- En bispekollega av deg
mener at det nå er på tide å
gå inn for å gjenreise «det
hellige» i det norske sam-
funn generelt, og i kirken
spesielt. Kan du følge denne
tanken?

- Jeg merker at folk flest sø-
ker det huset som er anner-
ledes og tidløst. I utlandet
blir veldig mange pilegrimer
og katedralbesøkende! Også
ungdommer og barn har
gode antenner for det ufor-
klarlig hellige.

- Den hverdagslige tonen
med likegyldighet overfor

Oppmoder til frivil
- Frivillighet og ulønnet tjeneste må stå i
sentrum i Den Norske Kirke fremover, hev-
der biskop Ole D. Hagesæther.

I BIRKELAND. Biskop Ole D. Hage-
sæther og nyordinert prest Toril
Bull-Njaa Larsen. FOTO: FRODE HØYTE
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il frivillighet
det tradisjonelt formelle i atferd, an-
trekk og omgangsformer har for lengst
holdt sitt inntog også i kirken. Bør vi
også i blant legge større vekt på å skape
«høytid» i kirken, med de følger det har
for stillhet, aktiv deltaking og en
gjennomført formell ramme rundt
gudstjenesten?

- Spørsmålet ditt er ute etter en bekref-
telse. Det kan jeg nok gi, men ikke ube-
tinget. Det må ikke bli slik at de som er
ukjent med det høytidelige og kulturelle,
føler seg fremmed i kirken vår. La de unge
få oppleve kirken som et hjem. Men la
dem fra tid til tid oppleve undringen,
stillheten og det ubeskrivelige!

Neppe store endringer
- Å skille kirke og stat vil sannsynligvis
tvinge frem mer aktiv deltaking fra de
«registrerte» menighetsmedlemmene,
men er det veien å gå?

- Jeg tror ikke det blir så store endringer
etter at kirke og stat skilles. Entusiasmen
vil komme der folk blir sett, utfordret og
involvert. Er relasjonene trygge og me-
nighetslivet i kontakt med nærmiljøet, så
kan mye godt skje.

- Store grupper innen en menighet
møter kirken «bare» ved barnedåp, kon-
firmasjon, bryllup, begravelse, julekon-
serter og på julekvelden. Er dette å dyrke
ritualer mer enn sann kristendom?

- Jeg tenker ikke slik. Det er en velsig-
nelse for samfunn og familier at vi har ri-
tualer som holder livet sammen og som
bygger broer ved livets overganger. Det er
utallige eksempler på at nettopp ved slike
anledninger formidles Guds kall til større
nærhet. Ritualer og symbolhandlinger er
åpne hendelser som folk våger seg inn i.
Så blir det vår oppgave å fylle dem med
sant og sunt evangelisk innhold.

Etter Hatlestad terrasse
- Har du en spesiell hilsen til menighe-
ten i Birkeland kirke?

- Av ulike grunner har jeg de siste ukene
vært nær de pårørende etter raset i Hatle-
stad terrasse. Det har gitt meg innsyn i et
diakonalt arbeid, gjort av menighetens
medarbeidere. Ingen var forberedt på at
det skulle skje. Men dere var der: Stille til
stede. Nær det vanskelige. Trygge i det
uoversiktlige. Det vil jeg gjerne takke for,
understreker biskop Ole D. Hagesæther. !

Ny sekretariat-direktør
Kirkerådet tilsatte 22. mars sokneprest
Jens-Petter Johnsen som ny direktør i
Kirkerådets sekretariat etter Erling J.
Pettersen. Johnsen (57) er for tiden
sokneprest i Lambertseter i Oslo. Han
er utdannet ved Menighetsfakultetet og
ble ordinert til prestetjeneste i 1974.
Johnsen har i to perioder arbeidet i
Norges Kristelige Student- og Skoleung-
domslag (NKSS). Etter fem år som ka-
pellan i Jar menighet i Bærum, kom
Johnsen tilbake til NKSS som general-
sekretær i perioden 1987-1999. Han
har blant annet vært formann i Organi-
sasjonenes Fellesråd, medlem av sen-
tralstyret i KrF og medlem av det regje-
ringsoppnevnte stat/ kirke-utvalget
(Gjønnes-utvalget). !

Gjenåpning av 
Søreide kirke
Etter meget omfattende ombyggings-
og renoveringsarbeider skal snart Sør-
eide kirke igjen tas i bruk. Begivenhe-
ten markeres fredag 12. mai kl. 17.00
(grillfest, omvisning og kulturelle inn-
slag) og søndag 14. mai kl. 11.00
(festgudstjeneste og kl 19.00 (klassisk
konsert). !

Valg av nytt 
bispedømmeråd
Høsten 2005 ble nye menighetsråd
valgt, denne våren skal medlemmene i
menighetsrådene velge bispedømmeråd
for perioden 2006-2010. Fire lekmed-
lemmer velges, og Kirkerådet anbefaler
at menighetene særlig legger vekt på å
finne kandidater som er under 30 år -
og kandidater fra begge kjønn. 
Valgperioden er 1.april – 9.mai. !

Ungdomsrådet
Årleg vert det arrangert eit ungdoms-
ting i Bjørgvin. Årets ungdomsting vart
halde i Fana kyrkje 11. mars, og det ble
valgt et nytt Ungdomsråd, som repre-
senterer dei unge i Bjørgvin bispe-
døme: Ruben Sæle (to år), Marit Tønne-
sen (to år, Eivind Elseth (to år), Ingvild
Theodorsen (to år) og Karoline Tommel-
stad (to år). Turid H. Skjerve vart under
UT:05 valt for 2 år. Vararepresentantar:
Ingrid Hetlevik (eit år) og Marit Idsøe
(eit år).!
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Velkommen ti l

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

VESTBOK  AS Postboks 1223 Sentrum 
5811 Bergen - www.vestbok.no

Skjold kirke, torsdag, 20.april kl. 20.00:

To zUSSIA
with love

Konsert med Fana Mannskor, dirigent Amund Dahlen
VNOs Barnekor  RAGAZZI med dirigent Kristin Knudsen
Mads Eriksen, gitar – Sigbjørn Apeland, orgel

En spesiell konsert med litugisk musikk for mannskor,
røffe riff på elektrisk gitar, Folketoner fra Hordaland og 
Sørlandet og improviserte overganger på orgel.

Pris kr. 150,00 pr. person – En konsert å anbefale!

den som virkelig klarer aa lese denne teksten imponerer re-
daksjonen stort og burde absolutt ta turen til skjold kirke

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Eriksen Apeland

Ragazzi                           Fana Mannskor

felles  2-06.qxp  24-03-06  00:32  Side 12



13                 mars 2006

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

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

DØGNVAKT
HURTIG SERVICE

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 SOLVEIG SKAUG

Kirkene i El Alto ønsker å
være en naturlig ressurs i lo-
kalsamfunnet som bidrar
overfor de som trenger det
aller mest. Et viktig ledd i det-
te arbeidet er kompetanse-
bygging og erfaringsutveks-
ling. Tre kirkeledere fra hver
menighet møtes en gang i
måneden og evaluerer felles-
aktiviteter og legger nye pla-
ner.

CODE
I alt 42 kirkeledere møtes én
gang i måneden for å evalu-
ere hva som er gjort av opp-
legg og aktiviteter felles og i
den enkelte menighet, og for
å planlegge den neste måne-
den. Fellesskapet kaller seg
CODE. 

Samhandling, samarbeid
og fellestiltak står i sentrum.
I tillegg får kirkelederne
undervisning i teologi og
samfunnskunnskap. På den-
ne måten utrustes ikke bare
lederne, men også menighe-
tene gjennom sine mer be-
visste, kunnskapsrike, enga-
sjerte og samarbeidsvillige
ledere.

Ikke lett
- Arbeidet har ikke alltid vært
enkelt. I dette området finnes
det 54 evangeliske menighe-
ter, og på hele El Alto kanskje
til sammen 1.000 menigheter,
men ikke alle disse ønsker å
samarbeide med andre. De 14
menighetene Misjonsallian-
sen i dag jobber med, viser

imidlertid hva samarbeid kan
bety. Respekten for hveran-
dre øker, i tillegg til at enheten
blir styrket. 

- Dessuten får menighe-
tene god erfaring med å job-
be sammen, og de får se re-
sultater, sier prosjektansvar-
lig Celeste Castañeda. 

Betyr mye
For Misjonsalliansen betyr
menighetssamarbeidet mye.
Vi tror det er viktig å være
med å utruste kirkene og
lære dem en diakonal tanke-
gang og holdning. 

Evangeliet må forkynnes
med ord og handling, og kir-
ken er en del av samfunnet.
Tilbakemeldinger fra menig-
hetene tyder også klart på at
de setter pris på samarbei-
det.

Tusen takk for at dere støt-
ter dette viktige arbeidet! !

Søreide støtter ut
avmenighetslede
I storbyen El Alto samarbeider Misjons-
alliansen med 14 lokale kirker. Diakoni og
ledelse er to av satsingsområdene. Når vi
samler inn penger til menighetens misjons-
prosjekt under gudstjenestene i Søreide, går
pengene til å støtte dette arbeidet.
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i
Områdeutvalget for Søreide har
som formål å arbeide for et trygt
og godt bomiljø for alle alders-
grupper på Søreide. 
Dette betyr å fremme det sosiale
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 stimu-
lere til samarbeid mellom velfor-
eninger, lokale institusjoner,
skole, frivillige organisasjoner,
Bergen kommune, politikere og
næringsliv. Dette betyr at vi vil:

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

• Være et talerør overfor lokale
myndigheter

• Bidra selv - ikke forvente at 
bare det offentlige tar 
ansvar.

www.soreide.info 
Områdeutvalget for Søreide har
etablert en egen nettportal. Fra
starten av vil den fungere som
informasjonskanal for områdeut-
valget. Men håpet er at andre ak-
tører i området - blant annet lag
og organisasjoner - vil henge seg
på etter hvert. 

Nettportalen vil da kunne fun-
gere som en elektronisk opp-
slagstavle for alle som bor her,
og man vil kunne orientere seg
om alt fra viktige lokalpolitiske
saker til de forskjellige organisa-
sjoners møtekalendre.

Håpet er at soreide.info kan bli
en samlende nettportal for så
mye som mulig av den virksom-
het som drives i vårt område.

Har du spørsmål eller innspill
til oss, kan du ta kontakt via
vår hjemmeside eller direkte
til Områdeutvalgets leder Kåre
Hansen på tlf. 93043779 

Informasjon fra
områdeutvalget 

for Søreide 

Misjonær Ben Tore
Beisland fra Misjons-
alliansen forteller fra
prosjektet: 

– Nylig var det planleg-
gingsmøte med drøyt 100
pastorer og sentrale ledere
i samarbeidsmenighetene
på El Alto. Vi hadde også en
samling med bortimot 200

ungdomsledere som ble
kurset om om vold og kri-
minalitet. Kurset ble holdt
av en ekstern organisasjon
med flere unge psykologer
som foredragsholdere. 

Spennende
- Det var spennende tema-
er som ble presentert sier
Mayra fra kirken «Arca de
Dios». Og så blir det lettere

å følge med når det brukes
eksempler, teaterlek og ak-
tiviteter til å formidle bud-
skapet, legger hun til.

- Vi jobber på denne må-
ten, sier prosjektansvarlig
Celeste Castañeda; først
legger vi planer med leder-
ne, så har vi kurs for ung-
domsledere. Neste uke står
ulike arbeidsgrupper fra
menighetene som for tur. !

e støtter utrustning
nighetsledere i Bolivia

Misjonsalliansens 14 samarbeids-
menigheter på El Alto er blant over
1000 barn og unge. I år har menig-
hetene dessuten selv tatt initiativ
til å arrangere leire på egenhånd,
uavhengig av Misjonsalliansen. 

I storbyen El Alto anslår man at det
finnes rundt 1.000 menigheter. Mi-
sjonsalliansen samarbeider med 14
evangeliske menigheter i El Alto
Norte.  

Kurset om vold og kriminalitet
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15.01
Niklas Elstad, Fana kirke
Mille Constanse Brekken 

Daae, Fana kirke
Jan Sebastian Holmedal 
Plassen, Olberg kirke
Elias Aleksander Kyte, 
Fana kirke

22.01
Mats Kolaas Husa

29.01
Kristian Steen, Skjold kirke

12.02
Nicoline A.Hjortland-
Johannessen, Fana kirke
Julia Elisabeth Bru Brekke, 
Fana kirke

19.02
Martine Lorentzen Gram-
Knutsen
Josefine Osvold Strømmen, 
Johanneskirken
Tobias Kjeilen Øvretveit, 
Myking kirke
Mathias Olaf Haldorsen 
Krohnstad, Birkeland kirke
Endre Frøland Strandos, 
Fana kirke
Jacob Sletten Schielderop, 
Birkeland kirke

26.02
Sondre Jacobsen, 
Sandviken kirke
Marte Bjørge Andersen, 
Fyllingsdalen kirke

05.03
Frida Hansen Hamre, 
Fana kirke
Brede Danielsen Flataker, 
Fana kirke
Maren Tvedt
Susanne Fischer Kismul, 
Fana kirke
Betina Linn Søvik, 
Fana kirke

12.03
Elise Nessimo

15.12 Lilly Ramsevik
20.12 Amund Høie
03.01 Karstein Atle Kjelby
06.01 Torbjørg Julseth
06.01 Reidar August Damm
03.02 Kari Sivertsen
03.03 Nils Roald Litlekalsøy
15.02 Severine Eriksen
16.02 Malene Sedahl
22.02 Mona Elise Hagen
15.03 Tore Mjåtveit 

Fram til ca. midten av mai holdes
gudstjenestene på Ytrebygda kul-
tursenter, Skranevatnet, Der er det
også søndagsskole hver søndag,
bortsett fra i skoleferiene. I påsken
samarbeider vi med Skjold menig-
het om gudstjenester i Skjold kirke.

2.april – 5.søndag i faste
11.00 Samtalegudstj. for 

konfirmantene. Dåp.
Offer: Kirkens Nød-
hjelp. v/Kolbjørn 
Gunnarson.

17.00 Samtalegudstj. for 
konfirmantene. Offer: 
Kirkens Nødhjelp. 
v/Hans Jørgen Morvik.

9.april  -  Palmesøndag
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer: Kirkens 
Bymisjon i  Bergen. 
v/Sindre Skeie.

13.april  -  Skjærtorsdag
17.45 Orgelresitasjon i Skjold 

kirke
18.30 Kveldsgudstjeneste i 

Skjold kirke. Kvelds-
måltid etter gudstj.

14.april  -  Langfredag
11.00 Pasjonsgudstjeneste i 

Skjold kirke v/cand.
theol Sindre Skeie

15.april  - Påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste i 

Skjold kirke. Dåp og 
nattverd. v/Bjørn Moe 
og Hans Jørgen Morvik.

23.april – 1.søndag etter påske
11.00 Familiegudstjeneste 

med dåp. Offer til 
menighetens misjons-
prosjekt, v/Kolbjørn 
Gunnarson.

30.april – 2.søndag etter påske
11.00 Familiegudstjeneste 

med utdeling av 4-års 
bok. Dåp. Offer til 
menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

7.mai – 3. søndag etter påske
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
Bjørgvin krets av 
KFUK/KFUM. v/Hans 
Jørgen Morvik.

14.mai – 4.søndag etter påske
11.00 Gjenåpning av Søreide 

kirke! Festgudstjeneste 
med dåp og nattverd. 
Offer til menighets-
arbeidet. v/Hans 
Jørgen Morvik 

17. mai – Grunnlovsdagen
12.30 Gudstjeneste. Offer til 

Amnesty International. 
v/Kolbjørn Gunnarson.

21.mai – 5.søndag etter påske
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet.
v/Hans Jørgen Morvik.

25.mai – Kr. himmelfartsdag
11.00 Konfirmasjonsguds-

tjeneste. Offer til 
menighetsarbeidet.
v/Hans Jørgen Morvik.

13.00 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Offer til 

menighetsarbeidet.
v/Hans Jørgen Morvik.

27.mai - lørdag
11.00 Konfirmasjonsguds-

tjeneste. Offer til
menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

13.00 Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Offer til
menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

28. mai – 6.søndag etter påske
13.00 Konfirmasjonsguds-

tjeneste. Offer til 
menighetsarbeidet.
v/Kolbjørn Gunnarson.

4.juni – Pinsedag
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
Misjonsalliansen. 
v/Hans Jørgen Morvik.

Debattmøte
Aksjonsgruppen for folkemøte
på Søreide Skole arrangerer 
debattmøte på skolen tirsdag 18
april kl. 18.00. Vi oppfordrer alle
foreldre som har barn på skolen,
kommende foreldre på skolen,
og alle andre interessenter til å
stille opp på møtet for å høre på,
og ta del i, debatten.

Gospelnight
Skjold kirke 23. april kl. 19.30:
Gospelnight – felles prosjekt for
Tensing kor i Fana.

Program:
• Extasis (Skjold Ten Sing)
• Blessing (Ten sing fra Fana)
• Ytrebygda Ten Sing
• Bobla (Ten Sing fra Birkeland)
• Bønes Ten Sing
• Nattverd

Velkommen

gudstjenester

dødedøpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

Menighetskontoret
Tlf/faks  . . . 55 59 71 00/55 59 71 09
Kirkeskyss  . . . . . . . . . . 55 59 71 05

Direktetelefoner
Sokneprest Hans Jørgen Morvik 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 02
mobiltelefon . . . . . . . . . 924 53 773

Kapellan Kolbjørn Gunnarson
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 03
mobiltelefon . . . . . . . . . 970 68 403

Organist Jan Egil Vågsholm
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 01
boligtelefon  . . . . . . . . . 55 59 27 64

Kirketjener Ann Kristin Hovland
Mobil . . . . . . . . . . . . . . 454 16 158

Menighetsrådsleder Gerhard Berge
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 14 34
mobiltelefon . . . . . . . . . 901 46 788

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

Styrer Berit Hop Grimen (bolig)
telefon . . . . . . . . . . . . .55 22 90 44

Gave til Menighetsarbeidet?
menighetskonto  . . . . 3412 30 57920

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: mandag-fredag 0800-1530
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