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refleks

Kontaktinformasjon og menighetskalender side 16

Gateprest
Kolbjørn
Kolbjørn Gunnarson er godt i gang med virket som gate-
prest i Bergen. En ganske annen presteoppgave enn den han
hadde som kapellan i Søreide. Side 10-11

Ny kantor på plass 
Eli-Johanne Rønnekleiv

har startet sitt virke som

kantor i Søreide . -Jeg

kaller meg gjerne total-

vestlending, sier hun. 

Les hva kantoren mener 

med dette på ... Side 2-3

«Det gule huset»
Et diakonalt allaktivitets-

hus med ivrige sjakkspil-

lere, god mat og byens

billigste barnehage: Bli

med til «Det Gule Huset»

på Nesttun. Side 7-10 

Nytt menighetsråd
Mange nye fjes er på

plass i menighetsrådet

Refleks har spurt med-

lemmene om deres håp,

ønsker og visjoner for

menigheten. Side 14-15
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Refleks nr 2, 2008. Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samarbeid med BKF og
de andre menighetene i Fana, og sen-

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

gjerne også tips til reportasjer.

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

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

Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47
- 906 87 317, e-post: post@dragefjellet.no 
(Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no)

Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 19. mai

Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 3. juni

Jeg sitter på kontoret. Foran
meg har jeg en bok med
tittelen «Om påsken». 

AV SINDRE SKEIE

Det er en oversettelse av den eldste kristne påskepre-
ken man kjenner til, holdt av biskop Meliton av Sardes
en gang i det andre århundre.

Idet jeg åpner boken og skal til å lese, faller en strime
sollys fra vinduet inn over de eldgamle ordene. Og så
slår det meg: Akkurat slik var det da Jesus stod opp fra
de døde. Da han viste seg for disiplene, var det som om
solen gikk opp over Det gamle testamente, og de eld-
gamle ordene der fikk liv og mening.

Det er dette biskop Melitons påskepreken handler om.
Når man skal bygge en ny og stor bygning, planlegges
det lenge på forhånd, skriver Meliton. På samme måte
hadde Gud forberedt det som skulle hende med Jesus.
Det lå der allerede, som skisser, modeller, utkast og
forbilder – i Det gamle testamente.

Når Abel blir drept av sin bror, er det et bilde på Jesus
som blir forrådt av sitt folk. Når Isak, Abrahams sønn,
må bære veden til sitt eget offerbål, er det et bilde på Je-
sus, Guds Sønn, som må bære tverrbjelken til sitt eget
kors.

*

Denne tanken – at Det gamle testamente bereder
veien for Jesus – finner vi nedfelt mange steder i Det nye
testamente. Og særlig tydelig blir det i fortellingen om
Emmausvandrerne.

To disipler er på vei til landsbyen Emmaus, den tredje
dagen etter at Jesus døde på korset. Mens de går der,
kommer Jesus selv og slår følge med dem. Og hvor un-
derlig det enn er: Disiplene kjenner ham ikke igjen. Men
Jesus begynner «å utlegge for dem det som står om
Messias i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle
profetene».

Siden, da de skal spise sammen, bryter Jesus brødet
og gir dem. Da – med ett – ser de hvem han er, og like
plutselig blir han borte.

De ser på hverandre. De forstår. Og brant ikke hjertene
i dem da han talte til dem på veien og åpnet skriftene for
dem?

En stadig fornyelse av den kristne kirke får vi ikke, tror
jeg, uten at vi fortsetter å åpne denne gåtefulle, underli-
ge boken som kalles Det gamle testamente – og leser
den i lys av korset og den tomme grav. Må vi lære å lese
den med nysgjerrighet, fantasi og klokskap! ●

En strime sollys 

AV HANS JØRGEN MORVIK

- Bygger du orgel?
- Nei, det er jeg dårlig på. Er

rett nok snekker-datter, og er re-
lativt praktisk anlagt, men or-
gelbygg er for spesialister! Men
jeg er født samme sted som Jan
Egil (Vågsholm)! Og når han
var organistvikar i sin ungdom
var det min morfar som var kir-
ketjener.

- Men sunnmørsdialekten lig-
ger gjemt bak der et sted…

- E kan viss e vil! Morsslekten
er fra sunnmøre, farsslekten fra
Hyen i Nordfjord. Men jeg er
stort sett oppvokst på Stord, og
kaller meg dermed gjerne Total-
Vestlending.

Griegakademiet og 
konservatoriet
- Nå er det vel ikke slik at det å
være født i Fosnavågen i seg selv
er tilstrekkelig for å bli kantor i
Søreide kirke..

- Nei, jeg er utdannet for det
her i Bergen. Men da jeg gikk på

Griegakademiet/konservatoriet
hadde jeg blant annet Jan Egil
som lærer. Så det er kanskje ikke
nødvendig å være fra Sunnmø-
re. Men det er ingen ulempe hel-
ler.

- Du har rundet 40, og litt
til…

- Noe som betyr at jeg har
noen års erfaring som organist
etter hvert. Jeg begynte i Ullens-
vang i Hardanger da jeg var 22.
Men jeg flyttet etter hvert tilbake
til Bergen for å ta kristendom
grunnfag. Og så tok det litt av
med studiene; Det fulgte flere år
med både heltidsstudium og
nesten heltidsvikariater som or-
ganist, både her i Bergen og an-
dre steder i Hordaland. Så var
jeg seks år som organist på
Bømlo. Og så fullførte jeg teolo-
gistudiet. I Uppsala. Så jeg
mangler bare praktikum på å
kunne bli prest. De 2 siste årene
har jeg vært i Bergen som vikar-
organist. Helt til jeg fikk jobben
her i Søreide.

- Du synger også?

Vår nye
kantor
-Jeg kaller meg gjerne total-vestlending, sier
Eli-Johanne Rønnekleiv, vår nye organist og
kantor. Som selv om hun både er organist og
teolog gjerne inviterer både leg og lærd med
på å gjøre gudstjenesten til en opplevelse av
musikalsk fellesskap.

Møt Eli-Johanne Rønnekleiv:
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lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

- Det har utviklet seg over lang
tid. Jeg ble sparket i gang da jeg
var 30, og har siden jobbet med
sang på si. Og jeg har jobbet mye
med kor! Var assistentdirigent i
Domkantoriet, og har dirigert
Os Vocalis. Seim Songkor har
jeg ansvaret for fremdeles.

En syngende menighet! 
- Hva ser du for deg som det
viktigste her i Søreide?

- Alt som kan bygge opp om

en syngende menighet! Jeg vil
prøve å gi folk hjelp og mot til å
synge med. Sangen er en stor
kraft som kan virke forløsende i
både glede og sorg. Orgelet er
en metode for å hjelpe frem
sangen, men jeg kommer nok
også til å bruke min egen stem-
me, og å invitere andre inn;
Både på instrumenter de kan
bruke i gudstjenesten, og en-
keltpersoner og grupper som
kan bidra med sang. Jeg vil gjer-

ne ha kontakt med mennesker i
menigheten som kan bidra! 

Rommet som innbyr
- Rommet vi har innbyr til sang,
innbyr til musikk. Og selv om
orgelet står oppe på et galleri,
har jeg følelsen av å befinne
meg midt i menigheten.

- Du er ikke på jobb hele ti-
den. Hva gjør du når du ikke er
her?

- Som sagt driver jeg litt med

kor. Men jeg liker også fysisk ar-
beid. Å gjøre noe jeg ser resulta-
ter av med en gang. Arbeid med
jorda. Male vegger og tak. Sne-
kre.

- Så det blir kanskje orgelbygg
til slutt?

- Nei, jeg tror ikke det. Det blir
for mange små detaljer for meg.
Selv om jeg har mye av min mu-
sikalske identitet i barokken,
understreker kantor Eli-Johan-
ne Rønnekleiv. ●

Eli-Johanne Rønnekleiv. FOTO: GEIR MØLLER
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Men – det ble en skikkelig
suksess i fjor i mai, og vi
gjentar det med stor frimo-
dighet dette året. Så sett
allerede av tirsdag 20. mai kl.
19.00. Det er dagen før fest-
spillåpningen i Bergen. (Vi
er ikke størst – men først!)

Vi kan by på en fin musi-
kalsk miks – med masse lo-
kalt krydder. Vi har mange
flotte musikalske krefter i
egen menighet, og dem hen-
ter vi selvsagt frem til Fest-

spillene. Og så plusser vi på
på med litt ekstra etter be-
hov.

Det er GRATIS å komme
inn, og mulighet for å gi en 
kollekt når det hele toner
ut. Vi vet ikke om det blir vå-
rens vakreste eventyr, men
vi tror det blir nokså nært...
En klingende, herlig fest-
kveld i bilder og toner. ●

VELKOMMEN TIL 
FESTSPILL!

Tirsdag 20. mai kl 19:

Få med deg 
festspill i 
Søreide kirke

Farmor og småjenta 
sitter i stolen

og ler til hverandre.
Slik som deg 

tenker farmor,
det er ikke
lenge siden
jeg var slik.

Slik som deg
tenker småjenta,

så gammel
er det lenge

lenge til 
jeg skal bli. 

PEDER R THARALDSEN

Festspillene i Bergen er kjent langt utover landets
grenser. Festspill i SØREIDE KIRKE er ikke så kjent.

www.fanatorget.no

-nillecafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

Tiden
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Jeg vokste opp på Krohnstad:
Stadion, jernbanestasjon, Hauke-
landsmyren bare noen minutter
unna. Hva annet trengte en for å ha
en lykkelig barndom og oppvekst? 

AV ARNE BREKKE 

Her var alt en trengte - ja til og med det dag-
lige brød kunne kjøpes i tre kolonialbutik-
ker hvor personalet var på navn med kun-
dene – og kreditt kunne innvilges om porte-
moné var gjenglemt hjemme.

Jeg gikk noen år med menighetsbladet,
blad i den ene neven og bøssen i den andre.
Mottakelsen varierte. Noen smilte, andre var
sure der de kjapt lukket døren: - Jeg har ikke
småpenger! – som om det var det jeg ville ha
– jeg som var på provisjon: 10 prosent av
brutto innsamlet. En frimodig dørselger var
jeg langt fra - høy i hatten var jeg ikke – men
derimot var det en strikkelue å gripe til som
barmhjertig kunne skjule identiteten.

Jeg gikk på søndagsskolen. Jesus var «Den

gode hyrde». Ingen tvil om det – at jeg der-
med var en sau – tenkte jeg ikke

På skolen begynte en med høvelig sang –
ofte en salme. Ingen motspørsmål den
gangen – fra bekymrete foreldre eller tvi-
lende lærere som lurte på om dette var det
rette for sarte barnesjeler.

Da jeg ble tenåring var det klubb i menig-
hetshuset og for oss gutter som hadde gått 7
år i rene gutteklasser var det mange ting som
kunne trekke. Utfordringen til å følge Jesus
fikk vi servert, klart og tydelig – uten blygsel. 

Og nok en utfordring fulgte med: - Har du
mot til å følge Jesus når verden til motstand
reiser seg? Mot til å følge Jesus? Trengte en
mot? Var det motstand å vente? Det var ikke
alle som trodde – heller ikke den gangen i

det forrige århundre. Jesus utfordret – om
en hadde lempet ham på dør – eller lot ham
vente på gangen. Valget kunne koste – var
det verd prisen?

Hvorfor nettopp jeg ble – forstår jeg min-
dre av – om det ikke var Den hellige Ånd
som grep meg og holdt – som bevarte meg.
Og ett alternativt fellesskap – nye venner
som trodde på den samme frelseren. For tro
overlever dårlig i ensomhet. Vi trenger en
daglig dose med kontakt oppad – og vi
trenger fellesskap med andre som takker
den himmelske Far for både daglig og him-
melsk brød. Derfor er menighet og gudstje-
neste viktig. ●

God pinse.

Kultur-
Onsdag 16, april kl 19.30
Søreide kirke
Åpen lyrikkaften i menighets-
salen. Arr. Lokalhistorisk 
forum i Søreide

Lørdag 19. april kl. 19
Skjold kirke
Marianne J. Sæbø og Bytu-
nets Antikvariske Jazzensem-
ble er gjester når Sjømanns-
kirken og Skjold menighet in-
viterer til FEST PÅ KJERKA.

Søndag 20. april kl. 11:
Skjold kirke
Jazzgudstjeneste kl.11.00.
Bytunets Antikvariske jazzen-
semble deltar, sammen med
lokale krefter fra menigheten.

Søndag 20.april kl 19.30:
Slettebakken kirke 
Forestillingen «Ingen tårer i
april». Med Ine Terese Hog-
stad, Marit Loe Bjørnstad, Jo-

hann Sebastian Blum og Ann
Kristine Aanonsen Larsen.

Tirsdag 29.april kl.1930: 
Birkeland menighetshus
Biskop Ole D. Hagesæther
holder bibeltime over selv-
valgt tema i menighetshuset.

Torsdag 8.mai kl 19.30: 
Fana menighetssenter
Kulturkveld med Lorentz 
Reitan. «Forsmak på Ska-
pelsen»: En spennende intro-
duksjon til Joseph Haydns
mesterlige oratorium fra
1789. Arr: Kulturutvalget for
Fana menighet.

Søndag 11. mai (1. pinsedag)
kl. 0900 i Fantoft stavkirke
Morgensang i Fantoft stavkir-
ke. Arr: Storetveit menighet.

Søndag 18. mai kl 12.00: 
Smøråsfjellet
Friluftsgudstjeneste på Smø-
råsfjellet. Følg turveien. Skilt
med «Pilegrimsvei» er kom-
met opp. Arr. Skjold menighet.

Tirsdag 20.mai kl. 19.00: 
Søreide kirke: 
«Festspill». Feiende, flott
festspillkonsert for alle, da-
gen før dagen. Flott musikk
av kor og solister – i toner, ord
og bilder. Gratis adgang, mu-
lighet for kollekt v/utgangen.

Lørdag 31.mai:
Menighetstur til Bømlo
Besøk på Mostraspelet. Over-
natting på Langenuen. Info:
www.bergen.kirken.no/bones
Arr: Bønes menighet.

Søndag 1. juni. kl.11.00:
Skjold kirke
Familiedag/familiegudstj.
Vanse guttekor fra Lista del-
tar. Søndagskolen står for
grilling etter gudstjenesten og
det blir salgsboder, siluett-
klipp, konkurranser og mye
moro. Kanskje kommer både
brannbil og politi. Velkommen.

Lørdag 7. juni kl 20.00: 
Storetveit kirke
«HARPA»- konsert. Åtte pro-

fesjonelle, amerikanske har-
pister spiller harper og andre
instrumenter. Keltiske og
skandinaviske folketoner.
Gratis adgang/kollekt.

Lørdag 14.juni kl 18.00: 
Birkeland kirke 
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

Søndag 15.juni kl.1100: 
Bønes kirke
Gudstjeneste/sommerfest v/
sogneprest Bjarte Holme.
Grillfest og aktiviteter utenfor
kirken etter gudstjenesten.

Søndag 15.juni kl 19.00: 
Fana kirke
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

God pinse

felles  2-08.qxp:felles.qxp  10-04-08  14:41  Side 5



6 april 2008

TEKST: IKO/MAGNE FONN HAFSKOR

– Mange foreldre og besteforel-
dre er på jakt etter bøker som
kan hjelpe barnet til å bli kjent
med den kristne kulturarven
vår, sier daglig leder i dåpsklub-
ben Cecilie Holdø. Hun sender
ut medlemstilbud tre ganger i
året.

I forrige nummer hadde
prost Per Barsnes ein
kronikk med overskrifta:
«Stortinget har svikta
statskyrkja» der han gjer
greie for utviklinga frå før
1969, då skolen hadde
ansvaret for kyrkja si
dåpsopplæring, og fram
til i dag, då faget i skolen
kanskje går frå å vere
KRL til å bli heitande RLE
(Religion-Livssyn-Etikk).

SYNSPUNKT

AV GYRI SKRE 

Konklusjonen hans er svært vik-
tig. Han hevdar at når innslaget av
kristendom i dette faget blir svek-
ka i skolen, så blir det endå større
behov for eit eige undervisnings-
opplegg for dåpsopplæringa. 

Det er altså over ein mannsal-
der sidan ansvaret for dåpsopp-
læringa blei overført frå skolen til
kyrkja. Derfor synest eg det er på
tide å spørje seg om kyrkja har
«sove i timen». Har kyrkja teke
det for gitt at skolen likevel skulle
vidareføre opplæringa etter ga-
malt mønster, noko som i stor
grad også har skjedd? Derfor stil-
te dei kanskje heller ikkje krav
om at staten måtte overføre øko-

nomiske midlar, slik at kyrkja
kunne overta denne undervis-
ninga.

Men i løpet av desse åra har
samfunnet endra seg, og vi har
fått eit fleirkulturelt oppvekst-
miljø, slik at skolen må ta større
omsyn til dette når det skal un-
dervisast i KRL-faget. Og då er
det at eg etterlyser ein reaksjon
frå kyrkja: Vakna opp! Carpe
diem! Still krav til staten medan
vi enno har ei statskyrkje!

I 2003 blei det vedteke ein «Re-
form for trusopplæringa i Den
norske kyrkja». Det er fem år si-
dan. I desse åra har det pågått
prosjekt rundt om i landet, der

ulike kyrkjelydar har prøvd ut
modellar for trusopplæring. Eit
slikt er «T-dagane i Fjell»
(www.t-dagane.no). Vel og bra,
men prosjektperioden kan ikkje
halde fram stort lenger.

Eg meiner altså at kyrkja akku-
rat no bør «kjenne sin besøkel-
sestid». Alle døypte må få dåps-
opplæring frå kyrkja, og det vil
bety ei stor utfordring både øko-
nomisk og personalmessig. Og så
spør eg: Kven har ansvaret? Kva
nivå skal fange dette opp? Er det
opp til kvar kyrkjelyd, eller skal vi
vente på instruks frå biskopane? 

Det nyttar ikkje lenger å støtte
seg på «K-en» i KRL-faget. No må

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkevergen i Bergen

GJENBRUK/RYDDING AV ELDRE GRAVFELT
■ Arna kirkegård: Felt B00 og D00 skal taes i bruk på nytt. ■ Øvsttun kirkegård: Felt H00, E00 og G00 skal taes i bruk på nytt. 
Feltene skal brukes til enkle kistegraver.

Etter §§ 8 og 9 i lokale vedtekter samt Gravferdslovens kap. 3 kan graver festes utover fredningstiden mot betaling av fastsatt avgift. Avgiften
må betales innen 31.05.08, Gravutstyr på graver som ikke er festet, vil bli tatt bort dersom pårørende ikke henter det innen 31.05.08. Gravut-
styr på gjenfestede graver settes på lager mens graving av de omkringliggende gravene pågår. Dette gravutstyret vil bli satt opp igjen så snart
som mulig etter ny gravlegging på feltet. Gravkarmer, innramminger o.l. tillates ikke satt opp igjen.

For ytterligere informasjon, kontakt Bergen kirkelige fellesråd • Tlf: 55 59 32 00 kl. 09.00-12.00 og 12.45 -15.00/kirkegard@bkf.no

Opplæring i kristendom er ein føresetnad for dåp:

Har man sovet i timen?

Dåpsklubben «T

Populær fa
POPULÆR GAVE: Medlemskapet i
dåpsklubben gir barnet kunnskap,

trygghet, lek og forundring. Foto: IKO.

Siden oppstarten i 1999 har
dåpsklubben «Tripp Trapp»
formidlet bibelfortellinger
og sangskatter til tusenvis
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– Vi er en stasjon for trekkfugler, der kjærlighetsbudskapet
serveres i en enkel språkdrakt og i en opplevelse av stor omsorg i
alle ledd, sier daglig leder Torill Hansen Kongsbakk (53), snart seks
år etter at den diakonale stiftelsen Sesam kjøpte «Det gule huset»
fra Bergen kommune for en krone. I dag er det et hus med et
mangfoldig tilbud for alle typer mennesker.  >> Les mer på side 8-9

Bli med 
til Det gule 
huset

kyrkja ta ansvar og sjå at trus-
opplæring er noko meir og ve-
sensforskjellig frå informasjon
om ein religion og kunnskap
om ei religiøs historisk utvik-
ling i vårt land. Korleis vil kyr-
kja løyse dette? ●

Tre pakker
Klubben er et tilbud til barn i
alderen 0 til 12 år, og medlem-
skapet er en populær fadder-
gave. Som medlem i klubben
får giveren tre ganger i året et
tilbud om en innholdsrik pak-
ke til barnet – med alt fra tøy-
leker og krabbeteppe til fortel-
lingsbøker, CD-plater og fil-
mer. 

– Mange sier at pakkene våre
gjør det enklere å snakke med
barnet om Gud og det å tro,
sier Holdø. 

Dåpsklubben er en del av
satsingen til IKO – Kirkelig
pedagogisk senter – en selv-
stendig institusjon som ble
etablert i 1945, med særlig
vekt på kristendomsfaget i
skolen . ●

Mer informasjon:
www.iko.no

Artikkelforfatter Gyri Skre er
pensjonert rektor og mangeårig
lokalpolitiker (V). Hun er også
redaktør for God Helg, menig-
hetsbladet for Fana menighet. 

«Tripp Trapp»:

addergave
av småbarn, og har i dag
rundt 7.000 medlemmer.
Nå ønsker de å nå enda
flere.

KORREKTIV: – Vi er et korrektiv til et hvert sted 

eller struktur som forgriper seg på menneskets 

verd – også kirken, sier Torill Hansen Kongsbakk. 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En trekkfugl er en fugl som i perioder rei-
ser til et annet sted fordi den ikke finner fø-
den sin der den er, fortsetter Toril Hansen
Kongsbakk. 

– Vi har alle behov for hovednæringsstof-
fene, som vi får gjennom kjærlighetsbud-
skapet om at vi er skapt i Guds bilde. Noen
føler at de ikke finner denne maten ved å
bruke et tradisjonelt kirkelig tilbud. Andre
har forstått det slik at det som stod på meny-
en ikke stemte overens med det de serverte. 

Ut til folket
Stiftelsen Sesam ble etablert på Lagunen i
1989 som et formalisert samarbeid mellom
Bjørgvin bispedømmeråd og Lagunen AS. 

– Lagunen hadde den gang Frederick
Schaefer som direktør, forteller hun. 

– Han var nyskapende, og opptatt av det
sosiale ansvar et slikt kjøpesenter har. Tan-
ken vår den gangen var å etablere et samar-
beid der kirken kunne være med sin om-
sorgstenkning der folket var. Kristusper-
spektivet i dette arbeidet var et ønske om å
være noe for folk i deres hverdag – slik at de
fikk hjelp til å leve det livet de levde. En del
mennesker som kom til oss opplevde at den
strukturen kirken representerer, kunne
skygge for det budskapet om kjærlighet som
de forventet at kirken skulle komme med.
Mange hadde med seg en opplevelse av at de
levde feile liv – og dermed en følelse av
skamfullhet og oppgitthet.

Kjærlighetsarena
– Har du et eksempel på dette?

Hun blir stille, fester blikket på bordplaten
foran seg mens hun stryker hån-

den frem og tilbake noen gang-
er. Det ser faktisk ut som om

hun blar i noen gamle bil-
der. Så løfter hun
blikket, og ser
rett på meg.

– Jeg har møtt en del mennesker på min
vei som har fått Guds administrerende her
på jorden i halsen – men aldri Jesu budskap.
En av dem var alenemoren som hadde båret
frem barnet sitt på tross av at familien og
barnefaren hadde sviktet. Da hun ønsket å
døpe barnet, kjente hun seg alene og skam-
full da presten sa at hun levde et feil liv siden
hun ikke var gift. Møtet med kirken ga henne
ikke mot til å stå i den livssituasjonen hun var
i, men virket heller til å ta det fra henne. 

– Heldigvis har mange en forventning om
at møtet med kirken skal være et møte med
en kjærlighetsarena, sier hun. 

– Det er den Kristus de tror på. Jesus møt-
te hvert menneske med respekt, slik at de
kunne stå med rett rygg selv om de i noen
sine øyne levde feile liv. 

Dobbelt skuffet
– Er dere et korrektiv til kirken?

– Vi er et korrektiv til et hvert sted eller
struktur som forgriper seg på menneskets
verd – også kirken, sier hun.

– Det er ikke noe poeng for meg å rette kri-
tikk mot kirken, men det er en erfaring etter
mange møter med mennesker som følte seg
dobbelt skuffet fordi de hadde et behov for å
bli møtt med kjærlighet. 

Kongsbakk mener budskapet om at du
har et liv som er verdt å leve er så sterkt at det
må ropes ut også utenfor kirkens rom – og
gjerne i en annen språkdrakt enn den kirke-
lige.

– Fordi menneskene er forskjellige og be-
hovene mangfoldige, så må kirkens uttrykk
også være mangfoldig og ropes ut på mange
arenaer, sier hun. 

– Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens di-
akonale oppdrag i Fana bydel ved å gi om-
sorg, bygge fellesskap og skape trivsel for
alle interesserte. 

Mot til livet
Sesam har brukere fra veldig mange nasjo-
ner, og mange nyinnflyttede benytter seg av
tilbudene deres for å bli kjent med og finne
seg til rette i bydelen. 

– Fana helsestasjon henviser mange små-

-En stasjon for «tre

SYMBOL: På 
kontoret har Torill
en skulptur av en

engel med røde
boksehansker, la-

get av Elisabeth Hel-
vin. – Den kan gjerne stå

som et symbol for vårt ar-
beid, sier hun.

«TREKKFUGLER»: – Jeg trives veldig godt 
her, men skulle ønske det var flere sjakk-

spillere blant de besøkende, sier Terje 
Skarsten (71). Fra venstre: Arvid Tennebø

(47), James Dowry (84), Aslaug Dowry (93),
Odd Nilsen (skjult) og Terje Skarsten (71).

SESAMISTER: – Det
gule huset er et sted for

medmennesker, sier
(fra venstre) frivillig
medarbeider Dagny

Flaten (78), miljøarbei-
der/kokk Svanhild Ol-

sen-Lie (54), leder i
barnehagen Gro Merete

Strømsøy Trana (34),
sosionomstudent Hilde
Navdal (22), sosionom-

student Trude Thunes
(35), daglig leder Torill

Hansen Kongsbakk
(53), barnehageassis-

tent Marianne Soltvedt
(43) og frivillig medar-
beider Siren Jannicke

Lyngtu (57).
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barnsforeldre hit når de etterlyser tilbud
i bydelen, sier Kongsbakk, som synes det
har vært fantastisk å få være med og ska-
pe et diakonalt tilbud i bydelen der folk
kan bli minnet på at det å tro handler om
farger, livslyst og det å få mot til livet.
Selv vokste hun opp med en psykisk syk
far, noe som har lært henne både om
hvor sårbart mennesket er og hvor viktig
det er å møte denne sårbarheten med
kjærlighet. Noen ganger med ord, noen
ganger med musikk, noen ganger med
et håndtrykk – men alltid med ærlighet
og edle hensikter. 

– Det er en todelt dimensjon, der ev-
nen til å tro på sin egen verdi henger
sammen med ansvaret til å bruke det til
å bety noe for andre, avslutter Toril
Hansen Kongsbakk. ●

rekkfugler»
BYENS BILLIGSTE BARNEHAGE: Sesams
åpne familiebarnehage er et annerledes peda-
gogisk tilbud der kravet er at de voksne er til
stede sammen med barnet sitt. Leder Gro Me-
rete Strømsøy Trana (34) utfolder seg i lek
sammen med Stephen, Andrew og Elisabeth. 

Ukentlige tilbud 
til 1000 fanabuer 
– Totalt gir vi hver uke et tilbud til over 1.000
mennesker i bydelen, forteller Torill Hansen
Kongsbakk om stiftelsen Sesam, som i til-
legg til «Det gule huset» også driver Nesttun
eldresenter i Hardangerveien 4.

– Ni ansatte og 120 frivillige arbeider alle etter
vårt formål om å gi omsorg, bygge fellesskap
og fremme trivsel i bydelen. Vi satser også
mye på sang og musikk, sier Kongsbakk, og
nevner babysang og kurs i småbarnsang som
eksempler på dette.

Stiftelsen driver også åpen familiebarneha-
ge, et annerledes pedagogisk tilbud der kravet
er at de voksne er til stede sammen med bar-
net. Ingen må søke om plass i barnehagen, det
er bare å komme. Til en pris av 30 kroner da-
gen må det også være byens billigste barne-
hagealternativ, og utkonkurreres bare i popu-
laritet av husets månedlige familiemiddag,
der inntil 50 mennesker møtes månedens før-
ste torsdag for hyggelig sosialt samvær over
et gratis måltid god hjemmelaget mat. 

«Det gule huset» på Wollert Konows plass 1
ble bygget av daværende Fana kommune i
1895, og brukt som skolehus frem til 1926. Et-
ter det var det lærerbolig like frem til år 2000, i
tillegg til at det huset ulike offentlige kontorer
i perioden 1970-2000. Da Sesam kjøpte huset i
2002, stod det til nedfalls etter lengre tids
manglende vedlikehold. Den diakonale stif-
telsen har gjennomført en omfattende dug-
nadsinnsats etter overtagelsen, og bygget hu-
ser nå både dagsenter for mennesker med
psykisk sykdom, frivillighetssentral og barne-
hage – i tillegg til å være åsted for en rekke ak-
tiviteter og kurs for mennesker i alle aldre.
Her kan vi nevne både spennende foredrag og
konserter, sykurs for jenter, sjakkurs, bake-
gruppe, fredagstreff for eldre og turgruppe. 

– I slutten av april starter vi opp et spen-
nende malekurs, legger Kongsbakk til, og
oppfordrer interesserte til å melde seg på
allerede nå.

Mer informasjon: www.sesamist.no ●
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Det ble dermed et litt annerledes avskjedsin-
tervju en trapp opp fra gaten i Kafe Magdale-
na, lokalene til Kirkens Bymisjon. Litt hevet
over byens larm, men likevel preget av byens
ikke så veldig lyse sider.

Ensomhet
– Det er nok litt annerledes her, enn på kirke-
kaffen i Søreide, sier Kolbjørn. 

– Serveringen er ikke så forskjellig, men
menneskene som kommer er nok det. Her er
ikke mange barn. Her er ikke mye snakk om
familieaktiviteter. Men det handler mye om
ensomhet. Om brutte relasjoner og ting som
har gått i stykker. Det er utfordrende å jobbe
med mennesker på denne måten. Det er en
langt friere jobb enn å være menighetsprest,
selv om jeg nå har mer regulert arbeidstid. Vi
er ikke bundet opp av kirkelige handlinger og
faste aktiviteter. Avtaleboken min er IKKE
full, og skal ikke være det. Vi skal ha tid til
dem vi møter.

Kulturforskjell
– Men jeg liker det slik. Her er åpenhet om

det som er gått galt. Og jeg synes det er befri-
ende å jobbe med mennesker som ikke fore-
stiller seg. Her kommer man med innsiden
ut. Det er ofte illeluktende og fælt, men det er
ekte. Her er kanskje hovedforskjellen til van-
lig menighetsliv.

– Hva er det menighetene gjør galt da?
– Nei, misforstå meg ikke. Det er en utopi å

tro at man kan skape fellesskap i menighe-
tene der det er like stor plass til alle. Bymisjo-
nen og menighetene har forskjellige oppga-
ver: Ingen av oss kan gjøre alt for alle til en-
hver tid. Systemet eller kulturen i menighe-
tene er ikke lukket – ikke på noen måte. Men
det er likevel ikke så lett å komme dit når livet
ikke er helt på stell. Det mangler heller ikke
på vilje i menighetene. Men vi må innse at vi
har en kulturforskjell. 

Paradoks
– Nå er det også mange ulike mennesker som
bruker Bymisjonen. Og dette er en veldig ut-
fordring for egne fordommer å oppdage! Det
er jo en floskel at vi alle har vårt å stri med.
Men det er faktisk sant.

– Bymisjonen har et godt rykte?
– Ja, på mange måter er det lett å jobbe her.

Vi har mye goodwill, får mange og store ga-
ver til organisasjonen, og har kort vei fra ide
til gjennomføring. Vi får også stort sett mid-
ler til det vi ønsker å gjøre. Og folk står nær-
mest i kø for å gjøre en frivillig innsats. Dette
er en stor kontrast til Den norske Kirke! Der
er goodwillen mindre, og systemet er til tider
meget tungrodd. Vi var absolutt ikke verst
stilt med dette på Søreide, selv om vi levde
med stor ressursknapphet. Men det er et
stort paradoks at det er slik.

Savner Søreide
– Hva savner du fra Søreide?

– Jeg savner selvsagt enkeltmennesker. Og
så savner jeg de store opplevelsene, gudstje-
nestene og de andre flotte arrangementene.
Jeg trodde vel ikke jeg skulle savne travle de-
sember med skolegudstjenester og masse ar-
beid. Men det gjør jeg. Jeg savner også det jeg
likte aller best i Søreide – det menighetsbyg-
gende arbeidet. Fellesskapsfølelsen, det å se
at arbeidet blomstret. Det å kunne tenke vi-
sjonært om menigheten og folkekirken. Jeg
føler meg privilegert som fikk seks år i Sørei-
de. Det er en flott menighet med fantastiske
og positive mennesker. Jeg tror også vi fikk til
mye. Men det var mye arbeid! Flott at dere nå
har tre prester. Jeg skulle på en måte ønske at
jeg kunne ha opplevd det. ●

GATEPLAN: – Jeg var nødt til å få mer ordnete
arbeidsforhold, sier Kolbjørn Gunnarson, som
trives i den spennende jobben som gateprest.
– Slik livet ble for meg og min familie, med et
meget alvorlig sykt barn, kunne jeg ikke fort-
sette med så mye ubundet arbeidstid. 

april 200810

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 

Gatepresten
Kolbjørn Gunnarson har vært gateprest i snart et år. Nå har
han også formelt sagt opp stillingen som kapellan i Søreide.
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TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

«Vi» vil si noen av årets diakonikonfir-
manter sammen med kateket og diakon,
og vi snakker om hva vi har vært med på.
Kvelden startet kl. 18 ved den blå steinen
på Torgallmenningen, hvor vi treftes og
gikk sammen bort til Kafé Magdalena i
Kong Oscars gate. Vi skulle besøke Bymi-
sjonen. Stemningen var god, men òg litt
spent.

Heldagsdrift
På Kafé Magdalena var vi tydeligvis ven-
tet til kvelds. Siste fredag i måneden er det
nemlig kvelds der kl 18.30, og så er det
kveldsmesse i Korskirken kl. 20.00. Vi
skulle ha med oss begge deler. 

– Ingen er bare det du ser, sier Thor
Brekkeflat, bymisjonsprest og den som
tar imot oss. 

Han gir oss en god innføring i det vikti-
ge arbeidet Bymisjonen driver, og får flere
spørsmål fra interesserte konfirmanter.
Det handler om unge i faresonen, famili-
earbeid, rusmisbrukere og prostituerte,
der Kafé Magdalena er en viktig del av ar-
beidet.

– Nå jobbes det med utvidelse til hel-
dagsdrift av kaféen, forteller han.

Kveldsmat og fredagsmesse
Denne kvelden er det samlet rundt 30
personer til fellesskap og kveldsmat i ka-

féen, og deilig suppe står på menyen. Vi
koser oss og føler oss velkomne, før vi
sammen med brukerne avslutter kvelden
med fredagsmesse i Korskirken. 

Bønn for kjærligheten
Dette er en enkel gudstjeneste med sang,
andakt og nattverd. Helt i begynnelsen er
det tid for bønn og lystenning ved lysglo-
ben. Den som vil, kan gå frem og tenne et
lys – og gjerne si noe om hva han eller hun
tenner et lys for. Det er det flere som gjør,
og det er sterkt å sitte der og høre hva de
forskjellige vil be for: én for det å sette seg
et mål og klare å gjennomføre det, én for
det å gjøre noe sammen, én for kjærlighe-
ten.

Gjorde inntrykk
Fra konfirmantene kommer det spon-
tane reaksjoner. 

«Her var det mange som turde å være
seg selv», sier en, «være ekte menneske
med liv vi bare ser på fra utsiden og tenker
nedsettende om». «Dette er en kirke uten
fasade», sier en annen, «alt som sies kom-
mer rett fra hjertet». «Dette kommer jeg
til å huske», sier en tredje stille. 

Ingen av oss går uberørt fra fredags-
messen. Etter gudstjenesten er det én av
de tilstedeværende som setter seg rett
bort til pianoet og bare spiller. Aldeles
nydelig. Ingen er bare det du ser. ●

SOMMERLEIR PÅ WALLEMTUNET: Vet du hva du skal gjøre i sommer? Ikke det, nei. Men da kan du begynne å planlegge nå. Herved er
du invitert til årets sommerleirer på Wallemtunet. Vi samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fylket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,
sporløp og spennende kubbespillkamper er bare noen av aktivitetene. Å reise på leir er spennende. Man treffer gamle og nye venner, finner
på mye moro sammen, og opplever mye sosialt og åndelig gjennom ulik samvær og bibeltimer. Vi vet at sommerleirene for mange er et av
årets store høydepunkter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen. I år blir det lagt opp til tre leirer. 
Tidspunktet for disse blir: • Leir 1: 20. - 24.juni, 12-15 år • Leir 2: 24. – 27.juni. 9-12 år • Leir 3: 27. – 29.juni, 7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig. Kontakt Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55 53 01 20 - e-post til kretskontoret@bssk.no

BRØD OG SUPPE: Kveldsmat på Kafé Magdalena. Fra ven-
stre: Robert S. Stragiotti, Bodil Bredholt og Erik Vågslid.

Det er kvart
over ni fredag
kveld, og
praten går
livlig i det vi
går mot bilene
etter å ha vært
på fredags-
messe i
Korskirken. 

Møte med en kirke uten fasade
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

Begravelsesbyrået for 
 og 

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

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

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

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

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

Timeavtale: Ring mellom kl 08-17, man- fre. Tlf. 55 98 20 90
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Trygve Danielsen (65), 
Nordeidbrekka.

❶ Personalprest i bispedøm-
met, styreleder, Retreat Ber-
gen. Er med i medarbeider-
utvalget.

❷ En åpen menighet med
mange ressurser og mulighe-
ter!

❸ Å bygge relasjoner mellom 
mennesker i menigheten.

❹At alle som kommer til kirken
kjenner seg sett og godt mot-
tatt, slik at de føler seg hjem-
me i kirken og fellesskapet.

Even Aarvik (43), 
Søreidneset

❶ Diakonatet, Beta og TGF.
Medhjelper ved gudstjenester,
med i Gudstjenesteutvalget.

❷ At den er inkluderende.
❸ At barne- og ungdomsarbei-

det utvides og styrkes.
❹ Full kirke hver søndag!

Jens Z. Meyer (45),
Eldshovden.

❶ Barne- og ungdomsutvalet, 
Informasjonsutvalet, Barne-
klubben Kula og Myggen

❷ Kyrkjekaffien der det er lett å 
koma i kontakt med andre.

❸ Ein synleg kyrkjelyd i heile 
soknet, både på Søreide og
andre stader, f.eks, Sandsli.

❹ Eit ungdomsarbeid som når 
mange, men som samtidig
kan gå «djupt».

Gerhard Berge (73),
Nordeidevegen.

❶ Utdeling av Refleks, medlem 
i Beta-gruppa.

❷ Alle barna som er med og at 
det er ein låg terskel inn i kyr-
kja vår.

❸ Betre kontaktflate mot dei 
som sjeldan går i kyrkja. Be-
tre kontakt mellom dei ulike
aktivitetane og dei som jam-
leg er med i kyrkjeleg arbeid.

❹ At alle i kyrkjelyden må 
kjenna seg heime i kyrkja vår.

Baard Nenseter (36), 
Sandsli.

❶ Økonomiutvalget i menighe-
ten. Inntil nylig aktiv i Fami-
liekoret, inkludert styreverv.

❷ At menighet og stab viser 
åpenhet og imøtekommen-
het. Det er lett å føle seg vel-
kommen i Søreide kirke! Jeg
setter ogaå stor pris på alle

tilbudene til barnefamilier,
barn og unge i menigheten
vår.

❸ At menighetsrådet og utval-
gene i menigheten kan bidra
til og legge til rette for å skape
aktiviteter og møteplasser for
alle i menigheten, slik at 
Søreide kirke blir en naturlig
og inkluderende møteplass
for alle som ønsker det. 
Søreide kirke skal være et 

«levende sted» hele uka, ikke
bare besøkes i forbindelse
med gudstjenester.

❹ At menigheten, gjennom sitt
barne- og ungdomsarbeid og
evt samarbeid med andre ak-
tører i bydelen, kan bidra til
at Søreide-/ Sandsliområdet
blir et trygt og godt sted å
vokse opp.

Betty Elin Karlsen (50), 
Nordeidbrekka. 

❶ Skal med i diakoniutvalget.
❷ Det åpne kirkerommet, 

fellesskapet og menighetens 
visjoner; mangfold, mennes-
ker, muligheter og møteplass.

❸ Styrke og utvikle diakoni-
arbeidet til også å omfatte
ungdommer. Gode mulig-
heter for dette når vi nå får
nye ungdomslokaler.

❹ Økt oppslutning om menig-
hetens arbeid. En åpen, 
tjenene kirke der folk opp-
lever lav terskel for å komme.
At mennesker kjenner seg 
respektert og verdsatt i 
kontakt med menigheten 
enten de er der sjelden eller
ofte.

Gudrun Tjøstheim (35), 
Grunnane.

❶ Er med i gudstjenesteutvalg, 
evt kulturutvalg og er leder i
barnekoret.

❷ Det er kjekt med så mange
småbarnsfamilier i kirka. 

❸ ❹ Håper å rekruttere flere til
barnekoret og få et kortilbud
for de på mellomtrinnet.

Svein Atle Kolaas (49), 
Sandsli.

❶ Har sittet i MR før og kjenner
noe til hva «jobben» går ut
på. Føler at jeg har noe jeg
kan bidra med. Har vært ak-
tiv i tiår med/for barn og
ungdom

❷ Jeg opplever Søreide som en
levende menighet med mye
godt arbeid og fortsatt
mange utfordringer

❸ Jeg ønsker at Søreide skal ha
et rikt gudstjeneste og me-
nighets liv , både i forkyn-
nelsen og gjennom sangen og
musikken. Håper jeg kan
være en «brikke» i Søreide
menighets arbeid for fortsatt
vekst og berikelse.

❹«Flere unge for Kristus»
gjennom menighetsarbeid,
forkynnelse og ved hjelp av
sangens og musikkens gave. I
«tro , håp og kjærlighet, skal
der «støpes og bygges».

Det
Ved årsskiftet fikk Søreide menighet et nytt menighetsråd. Fem av
de faste medlemmene har riktignok to år bak seg allerede, og vil
sitte i to år til. Men i høst ble det valgt fem nye medlemmer for fire

1. Deltakelse i kirkelige 
aktiviteter/utvalg 
utenom Menighets-
rådet

2. Hva liker du best ved 
Søreide menighet?

3. Hva er du mest 
opptatt av å få til?

4. En drøm for 
menigheten?
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Inger Helene Helland (63),
Søreide.

❶ Hjelper til med kirkekaffe, de-
ler ut menighetsbladet. hjel-
per til i Betagruppen.

❷ Det å kjenne fellskap med alle
trosøsken.

❸ Jeg ønsker å få til ent bønnear-
beide i menigheten.

❹ At vi som en del av Guds me-
nighet på jord, skal få være et
kraftssenter for mennesker
som søker oss og at vi skal
klare å presentere den Herren
vi tjener.

Terje Storegjerde (74),
Eldshovden.

❶ Delt ut menighetsbladet i
mange år. Vært med i diverse
komiteer.

❷ Kirkerommet med de spesiel-
le altertavlene.

❸ ❹ Skulle ønske flere ville finne
det menighetsfullt å møte til
gudstjenesten.

Laila Eriksen (48), 
Steinsviken.

❶ Jubilate, Økonomiutvalg, me-
nighetsbladet

❷ At folk er så hyggelige i me-
nigheten

❸ At vi jobber for å få til en le-
vende menighet.

❹ Jeg drømmer om at vi fikk til
flere kveldskonserter i kirken.

Morten Bjørndal (38), 
Søvikheia.

❶ Synger i kor og er voksenleder
i Ten Sing

❷ Mange trivelige mennesker
som vil engasjere seg og bruke
tid på å bygge et fellesskap.

❸ Vi har satt oss som mål å få til
et pulserende barne- og ung-
domsarbeid. Ellers synes jeg
det er viktig at folk føler seg
sett og inkludert. Da kom-
mer de tilbake. 

❹ At vi må til med to gudstje-
nester om søndagen for å
dekke behovet.

Sølvi Førde Lindås (41), 
Akslabakken.

❶ Jeg er med i søndagsskolen,
medarbeiderutvalget og sty-
ret i menighetsbarnehagen.

❷ Jeg liker at kirken er i mitt
nærmiljø og at det er et sted
jeg kan treffe både Gud og
mennesker. Jeg setter også
pris på at der er bra med bar-
nefamilier slik at mine barn
også kan treffe venner der.

❸ Siden jeg har fire barn er fo-
kuset mitt på et godt barne-
og ungdomsarbeid, samt å se
og ta være på dem som har
tatt på seg lederansvar.

❹ Drømmen er at enda flere skal
oppleve menigheten som en

god møteplass der de kan
møte spennende mennesker
og Gud. 

Ivar Nygård (50), Sandsli
❶ Er Søreides representant i

Bergen Kirkelige Fellesråd. 
❷ At det er så mange engasjerte

medarbeidere som driver me-
nighetens arbeid.

❸ En kirke som er åpen for alle
og som legger til rette for barn
og ungdom.

❹ At kirken kan bli en møte-
plass for alle aldersgrupper,
men spesielt at barn og ung-
dom kan nåes. Menigheten
skal være en møteplass som
gjør at mennesker får et le-
vende forhold til Guds ord.
Menigheten må også gi rom

til mennesker
som er mer
søkende.

år, og fem nye varamedlemmer som skal fungere i to år. Vi ønsker med dette å
presentere hver enkelt av rådsmedlemmene, og de er alle blitt bedt om å svare på noen
sentrale spørsmål.
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27.01. Marie Norheim Lie
Oliver Antonsen Dahl

03.02. Maria Skage
Amalie Marie Litland

17.02. Linnea Kristine Torsvik
Siri Vines
Nathalie Vikøren Eiene
Christine Bloch Helmers
Ole-Petter Askildt Havre

24.02. Andreas Follnes
Marius Håland

09.03. Natalie Skråmestø 
Langedal
Thea Olsen Børnes

16.03. Robert Eye Bruland
Tiril Camille Vestheim
Marcus Forland 
Stragiotti
Mina Sofie Høie 
Tangenes
Vidar Alexsander Kolstad

30.03. Madelen Lund-Gravdal

30.01. Ruth Vabø
03.02. Helena Hammersland
02.02. Agnes Vallestad
07.02. Else Marie Bjørnerud
22.02. Gurd Elna Lindrup
02.03. Per Hope
08.03. Ivar Fossmo
10.03. Malvin Mikal Heggernes
17.03. Ove Arne Herdlevær

Søndag 20.04. 4. søn. etter påske 

Joh. 15,10-17. Søreide kirke kl.
11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.
Sindre Skeie. Takkoffer til Menig-
heten. Søndagsskole/SR.

Søndag 27.04. 5. søn. etter påske 

Matt. 6,6-13. Søreide kirke kl.
11.00: Familiegudstjeneste. Dåp
og nattverd. Lars Martin Hol. Tak-
koffer til Norges KFUK-KFUM.
Kula og Myggen.

Torsdag 01.05. Kr. Himmelfartsd.

Hebr. 2,5-9. Søreide kirke kl. 11.00
Høymesse. Dåp og nattverd. Lars
M.Hol. Takkoffer: Menigheten. 

Lørdag 03.05.

Søreide kirke kl.11.00: Konfirma-
sjon. Hans Jørgen Morvik. Takkof-
fer til menigheten. Søreide kirke.
kl. 13:00 Konfirmasjon. Hans J.
Morvik. Takkoffer: Menigheten. 

Søndag 04.05. 6. søn. etter påske 

Joh. 17,9-17. Søreide kirke kl.
11.00: Konfirmasjon. Sindre Skeie.
Takkoffer til menigheten. Søreide
kirke kl. 13.00: Konfirmasjon. Sin-
dre Skeie. Takkoffer: Menigheten. 

Lørdag 10.05. Pinseaften 

Joh. 7,37-39. Søreide kirke kl
13.00 konfirmasjon Lars Martin
Hol. 

11.05. Pinsedag 

Joh. 14,15-21. Søreide kirke kl.
11.00: Høymesse. Dåp og nattverd
Hans Jørgen Morvik. Takkoffer til
Menigheten.

Mandag 12.05. 2. pinsedag 

Joh. 6,44-47
Søreide kirke kl. 19.00: Høymesse.
Nattverd. Sindre Skeie. Takkoffer
til Fana prosti. Prostigudstjeneste

Lørdag 17.05. 17. mai 

Joh. 12,35-36. Søreide kirke kl.
11.00: Høymesse. Hans Jørgen
Morvik. Takkoffer til Amnesty. 

Søndag 18.05. Treenighetssøndag 

Matt. 28,16-20. Søreide kirke kl.
11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.
Sindre Skeie. Takkoffer til Menig-
heten. Søndagsskole/SR.

Søndag 25.05. 2. søn. etter pinse 

Luk. 12,13-21. Søreide kirke kl.
11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.
Lars M. Hol. Takkoffer til misjons-
prosjektet. Søndagsskole/SR.

Søndag 01.06. 3. søn. etter pinse 

1.Kor. 1,26-31. Søreide kirke kl.
11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.
Hans Jørgen Morvik. Takkoffer til
Menigheten. Søndagsskole/SR

Søndag 8.06. 4. søn. etter pinse 

Luk. 15,11-32. Søreide kirke. kl.
11.00: Familiegudstjeneste. Dåp.
Lars M. Hol. Takkoffer til menig-
heten. Søndagsskole/SR; som-
meravslutning.

Søndag 15.06. 5. søn. etter pinse 

Joh. 8,2-11. Søreide kirke kl.11.00:
Høymesse. Dåp og nattverd. 
Sindre Skeie. Takkoffer: 
Menigheten.

Søndagsskolen/søndagsringen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beta er menighetens undervis-
ningstilbud for voksne.

Lokalhistorisk forum møtes en
onsdag i måneden.

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

Diakonatet møtes andre tirsdag i
hver måned kl. 19.00.

Se www.kirken.bergen.no/soreide
for mer informasjon

kalender

gudstjenester

døde

døpte

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

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

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

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

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

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

Kantor Eli Johanne Rønnekleiv
Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . .90653562
epost  . . . . . . . .eli.ronnekleiv@bkf.no

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

Menighetsrådsleder Gerhard Berge
telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 14 34
mobiltelefon  . . . . . . . . . . . 901 46 788

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

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

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

Menighetskalender
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