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Kontaktinformasjon side 16 • Kalender side 16

Symbolrik høytid
I påsken tar vi i bruk en
rekke symboler. Hvorfor
er høytiden «gul» - og
hvordan gikk det til at
Moses, et utall egg og
den romeske gudinnen
Aurora ennå preger
nordeuropeisk påske-
feiring?  Side 10-11

Valget nærmer seg
I september skal det
velges nye menighets-
råd for to år. Hva går
rådsvervene ut på? Vi
har spurt tre menighets-
rådledere. Side 8-9

Hemsedal lokker
Igjen dro konfirmantene
til Hemsedal, og på-
gangen var så stor at vi
arrangerte to turer! Men
det er mer enn snø på
programmet. Side 2-3 God påske 

Søreide kirke byr på et rikt kulturprogram 

denne påsken: Sindre Skeies påskesalmer, 

Carsten Dyngelands «Credo», pasjonskonsert 

med milde fløyter i forkant av skjærtorsdags-

gudstjenesten i tillegg til helligdagenes ulike 

gudstjenester . Mer om dette på side 4 og 16.



Ikke nok 
REFLEKSJON VED HANS JØRGEN MORVIK

Det er kanskje

ikke så vanlig å

tenke på Adam -

for oss moderne

mennesker. Ikke

ellers i året, og

slett ikke i på-

sketiden. Men

jeg gjør det hvert

år. For hvert år leser jeg disse versene

fra Paulus første brev til menigheten i

Korint. Og når jeg leser dem, så ten-

ker jeg på det som står i Bibelen om

Adam. 

Det står jo ikke så mye, men han står

der som det første menneske. Og blir

ofte brukt som representant for men-

neskeheten. Ja, han ER menneskehe-

ten - en beskrivelse av oss - når han

mister paradiset fordi han vil leve uten

Gud. Han vil ha kunnskap om alt. Han

vil bestemme over eget og andres liv.

Han vil være Gud selv. Det gikk ikke

bra den gang. Og det har ikke gått

bedre siden. Adams ætt – vi mennes-

ker - har fortsatt å gjøre Adams feil. 

Med ett unntak: Jesus. Kanskje fordi

han slapp å prøve å være Gud. Han var

det. Når jeg nevner det, er jeg kommet

nærmere poenget i denne refleksjo-

nen. Det finnes nemlig en påskefor-

telling fra oldkirken som knytter

Adam og Jesus sammen. Den handler

om Jesu opphold i dødsriket, dette

oppholdet som må ha strakt seg fra

døden på korset, til oppstandelsen

påskedagsmorgen. Fra det var full-

bragt - til det ble fullendt. 

Nå kan man gjøre seg mange tanker

over dette - om hva som skjedde i lø-

pet av disse timene.  Men ifølge denne

oldkirkelige fortelling, møter Jesus

den han er kommet for å treffe der i

dødsriket - Adam. Jesus tar Adam

inntil seg - og trøster ham. OG - tar

ham med seg når han går derfra - når

han står opp fra de døde. 

Denne fortellingen er en vakker og

god illustrasjon på påskens evange-

lium; på kristentroens hovedpoeng:

Adam er representant for menneske-

heten som helhet. Det er derfor ikke

personen Adam som er viktig i denne

sammenhengen. Det er Adam som

representant for menneskeheten

som hentes ut av dødsriket. Døden

kom ved ett menneske, Adam. Et an-

net, Jesus, måtte til for å bryte dødens

totale makt over menneskeheten. 

Vi må riktignok fortsatt følge i Adams

fotspor. Til og inn i døden. Slik har det

alltid vært - så lenge Adams etter-

kommere har levd på jorda. Men den

første kristne påske kom med noe

nytt. Et nytt utgangspunkt for men-

neskeheten. For fra da av - trenger vi

ikke bare følge Adam inn i dødsriket.

Vi kan følge i hans spor videre også. Ut

av dødsriket. Ledet - ikke av Adam, vår

første stamfar. Men av Kristus - som

gjennom sin død og oppstandelse ble

opphav til en ny slekt. 

For Jesus døde ikke for seg selv. Han

oppstod heller ikke bare for seg selv

og Adam. Han stod opp for alle. For å

vise at oppstandelsens mulighet fin-

nes. For å vise at også vi kan bryte oss

ut av dødsriket. Om vi lar Jesus få lede

oss. 

Dette er påskens glade budskap. Det

er dette som gjør påsken til den fi-

neste tid på året. Den er høytiden

som fastslår at livet seirer. Som

kunngjør oppstandelsens under og

mulighet.  ●

Det handler om død og liv…
Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse 
kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal 
alle få liv ved Kristus. (1. Kor. 15.21-22)
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- Dette er bare moro, sier kapel-
lan Skeie. For andre året på rad
dro konfirmantene til Hemsedal.
Pågangen av unge  som ønsker å
dra på leir var så stor i fjor, at det
ble satset på to leirer i år.

AV LARS MARTIN HOL

Det er mye godt å si om årets konfirmantleier
på Hemsedal. De tre prestene som deltok, sit-
ter glade og fornøyde igjen i Søreide kirke og
mimrer over to nærmest knirkefrie helger.

- På årets leirer hadde vi med det første kul-
let ungdomsledere fra Søreides egne rekker.
Disse ungdommene er en stor grunn til at lei-
rene gikk så godt som de gjorde. Det er rø-
rende å se ungdommer ta slikt ansvar, sier
sokneprest Morvik.

Ledertreningskurs
Høsten 2008 startet Søreide kirke opp eget le-
dertreningskurs. Ut fra dette kurset ble det
med 6 ungdommer, som var med på konfir-
mantleirene til Hemsedal. Vi er strålende for-
nøyd med konseptet, og starter en ny runde til
høsten. I første omgang er det årets konfir-
manter, som får invitasjon til å delta på høs-
tens kurs. Det er begrenset med plasser, så det
er ikke sikkert alle som ønsker å delta får plass.

Sidan alle gode ting er tre, satsar
me på Festspel i Søreide kyrkje
også i år – for tredje gong!

AV KANTOR ELI-JOHANNE RØNNEKLEIV

Me har funne vår nisje med dagen-før-da-

gen-konsert, og samlar mange gode lokale

krefter til ein fin musikalsk miks. 

Her deltek fleire kor for songglade i alle al-

drar; Søreide kirkes barnekor, Jubilate, Sola

Fide, Søreide Songlag og kanskje fleire. 

Mai-festspel i S



Nyrenovert 
ungdomslokale
De fleste har sikkert lagt merke til at
det har blitt arbeidet med bygget like
nedenfor kirken. Den tidligere «for-
skolen» – eller Ungdomslokalet er
nå ferdig renovert.

AV HANS JØRGEN MORVIK

- Det tok mye lengre tid enn planlagt, sier

Karsten Oma som har fungert som byggher-

re på vegne av menighetsrådet. 

– Heldigvis ble det meste ferdig før byggmes-

teren gikk konkurs i desember. 

Bygget stod egentlig til nedfalls i mange år.

Det var store skader på takkonstruksjonen et-

ter lekkasjer, og interiøret var slitt og skadet.

Nå er alt tipp topp og klart til å ta imot aktivitet. 

- Vi har brukt uhorvelig mye penger på å sette

det i stand, men det ville blitt fryktelig dyrt å

rive det også, sier Karsten Oma. Dette var de-

finitivt den beste løsningen vi kunne få. Vi lær-

te mye av renoveringen av kirken som er kom-

met til nytte i dette arbeidet, og bygget frem-

står fremdeles estetisk som sterkt knyttet til

kirkebygget. Selv om mye er forandret inn-

vendig.

Slik ungdomslokalet er innredet er det mulig

å bruke det til mange forskjellige ting: Ung-

domsklubb, møterom, øvingslokaler for

band, selskapslokale og kinosal. Det er nes-

ten bare fantasien som setter grenser. Vi hå-

per det blir mye brukt i årene som kommer! ●

med én K-leir

Turen til Hemsedal er relativt lang. Vi
reiser med buss fra Søreide kirke fredag
formiddag, og kommer tilbake søndag
kveld. I Hemsedal er det fult program fra
vi kommer fredag kveld, til vi reiser hjem
igjen søndag kveld. Lørdag og søndag
formiddag er vi i bakken. Også i år kom
vi gjennom dagene i bakken uten altfor
store skader. Fredag og lørdag kveld er
det underholdning og undervisning på
leirstedet.

Av høydepunkter på konfirmantleire,
er de mange dramatiseringene av kjente
bibeltekster. Det er mye tid til lek og
moro, deriblant spontankoret, som
spretter opp når det er et hull i program-
met.

Interessen for å bli med som leder på
fremtidige leirer blant årets konfirman-
ter er stor, og vi gleder oss til fortset-
telsen neste år. ●

Det blir solist-innslag og blåsar-

gruppe – og me satsar på å få med no-

kre dansarar også. Pluss, pluss..! Alt

vakkert «akkompagnert» av bilete på

skjermane i kyrkjerommet. 

Så her blir det noko for fleire sansar!

Det er gratis å kome inn, men mulig å

gje ein kollekt når konserten tonar ut.

Vel møtt til festkveld i Søreide kyrkje

tysdag 19.mai kl.19  - eit vakkert vår-

teikn å sjå fram til! ●
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lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

MENIGHETENS ÅRSMØTE

Menighetens årsmøte blir avholdt etter gudstjenesten ssøn-

dag 29. mars. Vi vil oppfordre så mange som mulig til å møte

opp til orientering og samtale om virksomheten i menigheten

vår.

LOKALER TIL LEIE

Ungdomsavdelingen er nå pusset opp, og kan leies til arrange-

menter som dåp, konfirmasjon o.l. Lokalet har plass til ca. 

30 personer.  For nærmere opplysninger, kontakt menighets-

kontoret, tlf. 55 59 71 84 eller e-post: soreide.menighet@bkf.no. 

øreide kyrkje!



www.fanatorget.no
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Young 
Planet

I løpet av påsketida inviterer

me til fire ulike konsertar i

Søreide kyrke:

Fredag 3.april

kl.21 lagar me

til musikk-kafe

med snev av

salmekveld. Då

er vår kapellan

Sindre Skeies (bildet) eigne

påskesalmar i fokus, og me

vandrar saman gjennom på-

skelandskapet slik hans ord

og tonar uttrykkjer det. 

Medverkande: Sindre Skeie,

flygel; Torfinn Heier, bass;

Anne Margrethe Thomassen

Hausvik, trompet; Eyvind An-

dreas Skeie, saksofon; Ca-

milla Trøen, song og Eli-Jo-

hanne Rønnekleiv, orgel.

Her blir det sal av forfrisk-

ningar og me tek opp ein kol-

lekt ved utgangen til å dekkje

utgifter. ●

Laurdag 4.april

kl.17 kjem Car-

sten Dyngeland

(bildet) og no-

kre av hans

musikalske ve-

ner og framfører hans pro-

gram «Credo». Nokre hugsar

kanskje at han vitja Søreide

kyrkje med dette program-

met for eit par år sidan – no

blir det godt gjenhøyr! Dette

er eit program som også

inneheld liturgiske element,

difor tek me ikkje billettpeng-

ar, men bed om ein god kol-

lekt ved utgangen. 

Medverkande saman med lo-

kal liturg er: Barbro Husdal,

song; Thomas Nøkling, sakso-

fon; Jim Lassen, fagott og fløy-

te; Per Hannevold, fagott og

Carsten Dyngeland, flygel. ●

- Skjærtorsdag

9.april kl.18.30

blir det pa-

sjonskonsert i

forkant av gud-

stenesta som

startar kl.19.30. Konserten

får eit meditativt og ettertenk-

samt preg. Medverkande er

Laila Kolve (bildet) som spelar

på ulike fløyter som t.d. blokk-

fløyter og sjøfløyte. Eli-Johan-

ne Rønnekleiv deltek med or-

gel og song.

Sidan konserten er tett knytt

til gudstenesta, tek me ikkje

inngangspengar, men me tek

opp ein kollekt for å dekkje ut-

gifter. Me vonar mange finn

vegen til kyrkja når me knyter

konsert og gudsteneste sa-

man! ●

Sundag 19.april kl.19 marke-

rer me påskedagens oktav

med Felix Mendelssohns

musikk! Våren er då i emning

vil me vone! Viss ikkje vil

Mendelssohns musikk gje

våren drahjelp. I 2009 feirer

me komponisten Mendels-

sohn sin 200-års fødselsdag,

og i Fana prosti har kanto-

rane gått saman om å skipe

til 4 ulike Mendelssohn-kon-

sertar i 4 ulike kyrkjer i pro-

stiet i løpet av året 2009. Sør-

eide kyrkje sin Mendelssohn-

konsert blir den første av

desse fire. 

Her deltek eit par av kanto-

rane i Fana prosti med orgel-

musikk av Mendelssohn, unge

talent bidreg med nokre av

komponistens kammermusi-

kalske verk, og nokre av hans

duettar blir også å høyre.

Denne konserten tek til kl.19,

og billettane kostar kr.50,- pr

stk.  Vel møtt til vårleg kon-

sert i Søreide kyrkje! ●

Alle desse tilskipingane vil de

også finne i «Påskefestukens

program» – ein brosjyre som

syner alle bergenskyrkjene

sine påske-konsertar. Denne

brosjyra blir distribuert via

kyrkjene når påska nærmar

seg.

ELI-JOHANNE RØNNEKLEIV

4 mars 2009                    

Påskekonsertar i kyrkja
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Kultur
• Storetveit søn. 29.mars kl.17: Bartimeus-
konsert. Bill. Voksne: kr 100.-, barn: gratis.

• Storetveit søn. 29. mars kl. 20. Konsert - «Ye
shall have a song». Bergen Kammerkor.  Bill.
kr. 130,-. Barn under 14 år gratis.

• Bønes tirsdag 31.mars kl.1830-ca.20.00.
Museumsbesøk. Påmelding innen 27.mars på
55 30 81 02/bones.menighet@bkf.no. Billett.

• Søreide fredag 3. april kl.21: Musikk-kafe
med snev av salmekveld. Servering, kollekt.

• Søreide lørdag 4.april kl.17: «Credo». Pa-
sjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Kollekt. 

• Storetveit lørdag 4.april kl.20. «Credo«. Pa-
sjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Resitasjon.

• Slettebakken. Akvareller v/Marit Isaksen
Espedalen. Åpning palmesøndag 5.april kl 11,
åpent til pinse når det er arr.  i kirken.

• Storetveit tirsdag 7. april kl 20: Pasjonsmu-
sikk. Folketoner og jazz Bill. kr 100.-/kr 60.- 

• Søreide skjærtorsdag 9.april kl.18.30: Pa-
sjonskonsert i forkant av gudst. Medv. er Laila
Kolve og Eli-Johanne Rønnekleiv. Kollekt.

• Fana skjærtorsdag 9.april kl 19.00. Pa-
sjonskonsert. Gratis adgang, kollekt.

• Storetveit søndag 12. april kl 19. Klassisk
konsert. Bill. kr 150.- kr 100.- stud/honnør.

• Slettebakken 2. påskedag, 13. april
kl.19.30: Fellesgudstjeneste for prostiet. Opp-
standelsesmesse. Slettebakken motettkor. 

• Søreide Sundag 19.april kl.19. Konsert,
musikk av Felix Mendelssohns. Bill. kr. 50,-. 

• Fana torsdag 23. april kl. 20. Konsert. Sand-
viken kantori, dir. Bjørn Lien. Bill kr. 100/50.

• Skjold søndag 26. april. Kl.11. Gladjazz-
gudstjeneste. Med Louisiana Washboard Five.

• Fana søndag 26.april kl 19. Konsert. S.B. Hel-
dal,  S.E. Rotvoll, R. Ludvigsen og Fana kyrkjekor.
Utd. stipend, Sigm. Skages minnefond. Kollekt.

• Birkeland: Søndag 24.mai kl 11: Frilufts-
gudstjeneste på Totland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR/KN

31. mars vil bøssebærere fra menighetene i
Fana gå fra dør til dør og samle inn penger
til ofrene for klimaendringene.
– Flommen i fjor var den største jeg kan
huske, sier Asha fra Bangladesh, en av
mange som roper SOS, og ber oss ta klima-
trusselen på alvor: – Blir naturkatastrofene
flere og sterkere, vil det ramme hardt.

Pengene fra aksjonen går derfor til å gjø-
re fattige i flomutsatte områder som Bang-
ladesh i stand til å møte mer ekstremt vær.
Dette innebærer blant annet treplanting,
flomsikting, og at det opprettes lokale kri-

segrupper som har ansvar for flomvars-
ling og redningsarbeid.

Støtt fasteaksjonen!
Klimaendringer er tvunget sta-
dig høyere opp på dagsorden i
den vestlige del av verden, og
KN ønsker å markere at klimaen-
dringer er et rettferdighetsspørs-
mål. Den rike del av verden bidrar mest
til endringene i klimaet, og har derfor et
spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene.
Ta derfor godt i mot bøssebærerne! Om du
ønsker mer informasjon, eller vil melde
deg som bøssebærer, kan du kontakte: 

• Ingeleiv Monsen (Søreide)
• Helge Flesland (Birkeland)

• Oddny Aspenes (Fana)
• Jon W. Dahl (Storetveit)

• Marit Hauge Solheim
(Skjold)

• Sveinung Hordvik 
(Slettebakken) 

• Tove Sandgrind (Bønes)

Du kan også støtte aksjonen gjennom gi-
vertelefonen 82044088 (175 kroner) eller
via kontonummer 1594.22.87493. ●

Mer informasjon: kirkensnodhjelp.no

Fasteaksjon 2009:

SOS
fra sør
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 09
setter fokus på fattige menneskers
møte med klimaendringene. 

BØSSEBÆRERE: Hold deg klar  31. mars. Kanskje er det en av vårens konfirmanter

fra Skjold menighet som smiler mot deg når du åpner? FOTO: BJØRN MOE.

Applausen var langvarig etter den prakt-

fulle flygelkonserten i Fana kirke 15. fe-

bruar. Håpet er at et slikt instrument

snart kan bli fast inventar i den vakre

middelalderkirken. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Konserten var en hyllest til pianist Jan Hen-

rik Kayser, og en rekke tidligere elever

spilte musikk av Beethoven, Chopin,

Haydn, Rachmaninov, Tanaka og Tveitt.

Kayser spilte selv «Kristi blodsdråper» av

Sæverud og  Laviks «Blåelven» - før han av-

sluttet med datteren Anne Regina Kaysers

«Poesi».  Bergen pianoforretning sørget for

gratis utlån og transport av flygelet. 

– Vi mangler fortsatt kr. 160.000,- for å

kunne realisere drømmen, sier kantor Jo-

stein Aarvik. Konserten innbrakte over

12.000, i tillegg har menighetsrådet satt av

kr. 50.000,- til instrumentkjøp. 

Om du ønsker å hjelpe til med å finansi-

ere nytt klaver til Fana kirke, kan du sette

inn ditt bidrag på konto 3411 33 28136 i

Fana sparebank. ●

Musikk for en Kayser LÆRER OG ELEVER:  Fra venstre: Turid

Bakke Braut, Signe Bakke, Nils Henrik

Jansen (Bergen pianoforretning), Eldfrid

Liland, Rune Alver, Øyvind Aase, Ingunn

Ådland og Jan Henrik Kayser. 
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– Det skjedde en stor feil i 1969, da
departementet avgjorde at skolens
og kirkens kristendomsopplæring
ikke lenger skulle være den samme,
sier prost Per Barsnes.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Den norske folkeskolen ble opprinnelig eta-
blert av kirken, og hadde i utgangspunktet
kun undervisning i fagene lesing, regning og
kristendom.

Skolefag
– Det å kunne lese var en forutsetning for å
tilegne seg kristendomskunnskap, sier Bars-
nes, og forteller at kristendomsundervis-
ningen i den norske skolen helt frem til 1969
var både formelt og reelt definert som tilhø-
rende Den norske kirken.

– Kristendomskunnskap var et skolefag,
men som folkekirke var dette folkekirkens
trosopplæring. Skolen var da en del av folke-
kirken. Så avskaffet man med et pennestrøk
det som hadde vært med og skapt skolen. 

Barsnes mener at det den gang ble gjort en
stor feil, siden det ikke samtidig ble stilt krav
om annen dåpsopplæring som var like god
og like dekkende. 

Ny trosopplæringsplan
– Helt siden 1969 og frem til nå har dåpsopp-
læringen i kirken vært vilkårlig. Dette erkjen-
ner Stortinget, som nå gjør et forsøk på å bøte
på skaden. Det er vi glade for, men det er et

stort etterslep. Vi kommer nok aldri tilbake
dit vi var.

Ny plan for trosopplæring sendes i disse
dager ut på høring til 121 inviterte  instanser.
I tillegg er forslaget lagt ut på kirken.no med
åpen invitasjon til å avgi høringssvar.

– Vi er spent på responsen og håper på kon-
struktive innspill gjennom høringen sier
Kristine Aksøy, fungerende seksjonsleder for
trosopplæring i Kirkerådet til kirken.no. Hø-
ringsfristen er satt til 20.april.  

Innføres nå
Planen forutsetter at det utarbeides lokale
planer for trosopplæring i den enkelte me-
nighet, og bygger på erfaringer fra trosopp-
læringsreformens femårige forsøksfase. 

– Her har man vunnet en del kunnskap
som vil bli brukt i det videre arbeidet. 

Allerede i fjor bevilget Stortinget penger til
det nye undervisningsopplegget i kirkens
regi, som nå skal innføres i alle menigheter.

– Det koster mye penger, så planen er at det

Mange av oss som har levd en
stund, husker en skoletid da
dagen begynte med salmesang
og Fadervår.

KOMMENTAR VED KAREN ROSSEBØ

Kristendomstimene var kristendomstimer,

og Bibelen var boken med stor B. Det var ikke

noe tema hvorvidt man var enig i at det skulle

være slik eller ikke – det bare var sånn.

Kristendom eller Livssyn?
Men nye generasjoner vokste til og stilte

spørsmål: Hvorfor er det slik? Må det være

slik? Er det riktig at det er slik? Debatten gikk

friskt, og det ble konkludert med at det behø-

ver ikke å være slik, hvis vi ikke vil. Dersom

foreldrene ikke ønsker at barna skal ta del i

skolens kristendomsopplæring, må de få et

alternativ. Dermed var et nytt skolefag et fak-

tum. Vi fikk faget Livssyn. 

KRL
Samfunnet var i stadig endring, og debatten

om religionsundervisning fortsatte. Vi fikk

flere nye landsmenn og kvinner med andre

religioner. Det ble ønskelig å skape et fag der

alle elevene kunne delta. Dette skulle være et

kunnskapsfag, og ikke utøvelse av religion.

Men kristendommen skulle likevel være den

dominerende del av innholdet. I tillegg til

undervisning i etikk, skulle man ha undervis-

ning i andre religioner og om deres fortel-

linger og høytider. Tilbudet om alternativ livs-

synsopplæring ble tatt bort.

RLE
Det å ikke ha valgfrihet i religionsopplæring-

en ble av mange oppfattet som frihetshem-

mende. Saken kom opp for Den europeiske

menneskerettighetsdomstolen, hvor det ble

slått fast at KRL-faget krenket artikkel nr. 2 i

Menneskerettskonvensjonen. Dermed ble

faget endret til RLE (Religion, livssyn og

etikk) fra august 2008. Det er nå et skolefag

som skal samle alle elevene. Alle religioner,

filosofier og livssyn skal presenteres saklig,

upartisk og med respekt. Kristendommens

Prost Per Barsnes om trosopplæring : 

- Barnet ble skylt ut med ba

KRISTENDOM, KRL, RLE,  LIVSSYN: En naturlig utvikling?
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– Men jeg skulle gjerne fått med

meg påskeaften her før jeg reiser

hjem. Det skal være ganske magisk,

sier hun til menighetsbladet.

Den hellige uken
For påskeaften er de kristne ung-

dommenes kveld på Madagaskar.

Midt på natten går de fra hus til hus i

menigheten og synger om at Jesus

lever. 

– Det høres helt fantastisk ut, og

jeg synes det er trist at jeg ikke får

være her lenge nok til å oppleve det,

sier hun.

Kristendommen kom til Mada-

gaskar med misjonærene, og har

derfor hentet mye av påskefeiringen

sin fra andre land. Påskeuken kalles

for «den hellige uken», og da er det

gudstjeneste og bønnestund i kir-

ken hver eneste kveld. 

Far, tilgi dem
– Alle avdelingene i kirken har an-

svaret for hver sin kveld denne uken,

forteller Titland.

– Barna, ungdommen, kvinnene,

mennene, speiderne, hyrdene og

Blå kors. Alle i menigheten pleier å

komme på disse gudstjenestene.

Temaet er Jesu lidelse, hva han

gjorde for oss og hans siste ord på

korset (Luk. 23:34). På skjærtorsdag

er det påskemåltid i kirken, etter-

fulgt av gudstjeneste. Langfredag

holdes det et lengre møte som hand-

ler om Jesu lidelser, fristelser og

hvordan han tok på seg våre synder. 

Påskepiknik
Første påskedag er en av de viktigste

dagene i den gassiske kirken. Da

kommer alle, både de faste og de

ikke fullt så faste medlemmene. På-

sken avsluttes andre påskedag med

piknik i stedet for gudstjeneste, for å

feire at Jesus vant over døden. Det

holdes en liten preken, men ellers

nytes denne dagen med lek og moro.

For de unge varer påsken litt lenger,

siden den etterfølges av en ukes leir

innenfor hver kirkelige «synode».

– Her i Antananarivo møtes rundt

1000 ungdommer hvert år, og i An-

stirabe litt lenger sør er det vanlig

med så mange som 4000, avslutter

Titlestad. ●

Mer informasjon: nms.no  > shalom
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adevannet
Gassisk 
påske
Ingrid Hetland (19) fra Titlestad
har de siste seks månedene
vært på Madagaskar på oppdrag
for Det norske misjonsselskap.
Nå gleder hun seg til å feire
påske hjemme i Fana.

MADAGASKAR: – Det beste med oppholdet var da jeg fikk være med på en tidagers tur

med Shalom-båten, forteller Ingrid Hetland. Bildet er fra turens første stoppested,

landsbyen Ampasipitily, der hun underviste barna i engelsk. FOTO: PRIVAT
kulturelle betydning i

Norge er begrunnelsen

for at denne religionen fort-

satt skal utgjøre den kvantitativt største delen.

Kirken overtar
Nøytraliteten og objektiviteten i skolens opplæring

har skapt et behov for en annen arena, en arena

hvor våre døpte barn kan få opplæring i å utøve vår

tro. Kirken og våre kristne organisasjoner har all-

tid drevet med opplæring av barn, men kun en liten

del av kirkens medlemmer har tatt del i dette. Det

er derfor blitt nødvendig å gjøre noe for å nå ut til

flere av de døpte. Som en konsekvens av dette har

Kirkens dåpsopplæring nå gått inn i en reformfa-

se, og mange nye metoder prøves ut i menigheter

over hele landet. ●

skal innføres gradvis. Alle kan ikke få på en gang,
sier Barsnes.

Fana prosti
– Når vil det bli innført i Fana prosti?

– Det vet vi ikke ennå, men prostiet var kandidat
både i fjor og i år. 

– Hva gjør dere mens dere venter på å bli med?
– Alt det som vi allerede gjør av barne- og ung-

domsarbeid i menighetene er definert som dåps-
opplæring, sier han, og nevner både familieguds-
tjenester, søndagsskoler, ungdomsklubber, spei-
der, tensing og barnekor. 

Lærer gjennom gjerning
Viktigst av alt er det som går på miljøintegrering,
som gir den pedagogiske effekten «learning by
doing». Slik tilegner vi oss både språk og andre vik-
tige ferdigheter, og et personlig livssyn er noe man
utvikler i samspill med andre.  

– Problemet er at alt dette i dag er veldig vilkårlig,
sier Barsnes, som husker en tid da kristendoms-
undervisningen var den samme i de største byene
som i små bygdesamfunn. 

– Vi hadde en breddekontakt i
formidlingen som grad-
vis har gått tapt, sier
han.

– Den blir det
vanskelig å gjen-
vinne. ●

KRISTENDOMSKUNNSKAP: – Skolefaget kristen-

domskunnskap var folkekirkens trosopplæring. Så

avskaffet man med et pennestrøk det som hadde

vært med og skapt skolen, sier Per Barsnes. 
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– Menigheten skal ikke være en kamparena,
sier Nora Johanne Engeline Lindén (67), leder
av menighetsrådet i Slettebakken. 

– Vi er ikke interessert i hvem som er ster-
kest eller hvem som har rett. Det skal være
raushet og plass for ulike syn.

– Menigheten styrkes når vi tydelig viser at vi
har rom for forskjellige standpunkt, mener
Mette Lawlor (56), leder av Storetveit menig-
hetsråd.

– Her på Bønes sier vi at vi forventer at me-
ningsmotstanderne viser hverandre respekt,
sier Kirkebø.

– Hvis vi ser på hvordan Jesus møtte sine
samtidige, så var møtene ikke fordømmende,
men rause, hevder Lindén.

«Jeg legger mer vekt på det Jesus gjorde enn
det Paulus sa», uttalte biskop i Tunsberg Laila
Riksaasen Dahl da hun skiftet syn i homofili-
debatten.

– Det var klokt sagt, synes Kirkebø.
– Paulus var også et produkt av sin tid.

Moro i menighetsrådet
Menighetsbladet møter de tre menighetsråd-
slederne en kveldsstund hjemme på Bønes hos
Karl Johan Kirkebø. Han serverer kaffe og ny-
bakte boller, og forteller at vervet først og
fremst innebærer mye moro. Etter 12 år i me-
nighetsrådet er Lawlor helt enig.

– Jeg tror at mange ser for seg kjedelige mø-
ter med en grå gjeng, sier hun.

– Slik er det ikke. Vi får mange spennende og
lærerike oppgaver, og jeg er blitt kjent med
mange hyggelige mennesker.

– Hva gir det deg personlig?

– Vennskapet i gruppen er godt, så det har
vært positivt. Ellers har jeg lært mye om me-
nigheten jeg bor i, og det er fint å ha mulighe-
ten til å påvirke.

Trenger flere unge
Lawlor ble med i menighetsrådet etter at et an-
net medlem kom på døren og spurte henne di-
rekte.

– Jeg ble overrasket, men sa først nei. Men
ved neste korsvei var jeg klar. 

Storetveit menighetsråd består av 12 med-
lemmer, inkludert vara. De fleste er rundt 50
år eller eldre, og Lawlor håper at flere unge vil
melde seg som kandidater foran årets valg.

Småbarnsforeldre er vanskelige å rekruttere,
noe hun har full forståelse for.

– Mange av dem er svært aktive i det nyopp-
ussede menighetshuset, og det hadde vært vel-
dig verdifullt å få dem med. 

Lærer fra de unge
– Aldersspredningen i Slettebakken menig-
hetsråd er fra 26-70 år, sier Lindén.

– Sakene våre blir da belyst fra veldig ulike
ståsted. Det er en styrke.

– Hva har du lært fra de unge?
– Veldig mye. Vi har mye musikk og korvirk-

somhet i menigheten, der jeg har fått sett og
lære hvordan de unge forholder seg til det å en-
gasjere andre. Der er de veldig flinke. Jeg har
også lært mye om frimodighet. Min genera-
sjon snakker ikke så mye med andre om troen
vår slik som de unge gjør.

– Du er blitt mer åpen?
– Ja. Jeg kan godt ta en diskusjon om min tro

med kollegaer på jobb nå. Det kunne jeg ikke
gjort for tolv år siden.

Leders rolle
Lindén kom med i menighetsrådet etter at
hun fikk telefon fra et av medlemmene. Leder-
vervet har hun hatt kun den siste perioden.

– Hva innebærer det å være leder av menig-
hetsrådet?

– Lederen skal være en oppmuntrende støtte
for alt det arbeidet som foregår i menigheten.
Å kunne se medarbeiderne, gi dem noen opp-
muntrende ord, det er tegn på godt lederskap.
Jeg ser på samarbeidet mellom stab, frivillige
og ansatte som viktige oppgaver. 

Slettebakken menighetsråd behandler et
stort mangfold av saker. I det siste har de vært
opptatt av oppussingen av kirken.

To gudshus, en tro
– 40 år med daglig bruk har satt sine spor, for-
teller Lindén.

– Vi har allerede fått installert et nydelig
kjøkkenrom, og nå står toalettene for tur. Først
og fremst et «universelt utformet toalett», som
et handikaptoalett heter nå. Det tenkte man
ikke på for 40 år siden.
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Menighetsrådene trenger kandidater:

– Vi lever godt 
med ulikheter

LEDERTRIO: – Vårt ønske er å ha en åpen, raus            

stre) Mette Lawlor, Karl Johan Kirkebø og Nora 

– Det finnes mange ulike meninger både i menigheten og i
menighetsrådet. Det lever vi godt med, sier leder av Bønes
menighetsråd Karl Johan Kirkebø (58).

• Menighetsrådet er menighetens

strategi- og styringsorgan, og utø-

ver dette ansvaret i samvirke og

samarbeid med kirkelig fellesråd

og prestetjenesten. 

• Kirkeloven § 9 sier at rådet skal

«ha sin oppmerksomhet henvendt

på alt som kan gjøres for å vekke og

nære det kristelige liv i soknet (...)».

• Menighetsrådets styringsoppga-

ver består i å formulere visjoner og

mål for menigheten, fordele ressur-

ser, ha en tydelig og hensiktsmes-

sig organisering, tilføre kompetan-

se og samarbeid med organisasjo-

ner og grupper i lokalsamfunnet.

• Menighetsrådets viktigste oppga-

ver er knyttet til gudstjenesteliv,

bruk av kirken, trosopplæring/ 

barne- og ungdomsarbeid, frivillige

medarbeidere, kirkemusikk og

kultur i kirken, diakoni, miljø og

rettferdighet, menighet og misjon,

økumenikk, informasjon og kom-

munikasjon.

• For å ivareta oppgavene opprettes

det egne (under) utvalg med ulike

ansvarsområder.



Spesielt for menigheten er samarbeidet
med baptistkirken, som ligger like ved Slet-
tebakken kirke.

– Vi ser mer på det som forener enn det
som skiller, sier hun.

– Det hadde vært kunstig å ha to gudshus
så nær hverandre uten at vi samarbeidet.
Før gikk de som skulle til baptistkirken på
venstre side av veien, vi på høyre. Slik er det
ikke lenger.

Ungdomsklubb
Bønes menighet samarbeider også tett med
et annet gudshus, men der er den fysiske av-
standen større enn trosforskjellene.

– Menigheten vår har sitt utspring i Store-
tveit kirke, så det er naturlig at vi føler den
som vårt annet hjem, sier Kirkebø, som sær-
lig trekker frem samarbeidet rundt ung-
domsklubben.

– Menighetsrådets viktigste jobb er å ten-
ke strategi og å se til at ting drives sunt. Vi må
tenke over hvor vi er, og hvor vi vil.

Kirkebø er svært fornøyd med at bygge-

trinn to av Bønes kirke ferdigstilles allerede
til høsten, med innvielse av hele kirken til
advent.

Frivillighet på Bønes
– Hvorfor har dette vært viktig?

– Vi mangler plass. Kirken har kun ett
rom, og det blir for lite i en menighet med
over 200 registrerte frivillige. 

Frivillighetskulturen er viktig i en menig-
het som startet uten ansatte, og der kirken er
bygget av bydelen for bydelen. 

– Folk føler stort eierskap til kirken. Sist vi
arrangerte Bønesdagen, stilte det rundt
2000 mennesker i og utenfor kirken. 

Bønesdagen er et årlig arrangement der
alt som er av kulturliv og idrettslag blir invi-
tert. Halvparten av overskuddet går til et
fond der alle gode formål i bydelen kan søke,
uavhengig av kirkelig tilhørighet. 

– Bydelen har vært med og hjelpe oss, nå
hjelper vi bydelen tilbake, sier Kirkebø.

– På Bønes er vi ja-mennesker, med kultur
for å takke. ●
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Sommerleir på 
Wallemtunet
Vet du hva du skal gjøre i

sommer? Ikke det, nei.

Men da kan du begynne

å planlegge allerede nå.

Herved er du invitert til årets sommerlei-

rer på Wallemtunet på Kvamskogen. Vi

samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fyl-

ket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,

sporløp og spennende kubbespillkamper

og bibeltimer er bare noen av aktivitetene

Å reise på leir er spennende. Man treffer

gamle og nye venner, finner på mye moro

og opplever mye sosialt og åndelig

gjennom ulike samvær og bibeltimer.  Vi

vet at sommerleirene på Wallemtunet for

mange er et av årets store høydepunkter.

I år blir det lagt opp til tre leirer:

Leir 1: 26. - 30.juni, 12-15 år

Leir 2: 30.juni – 3.juli. 9-12   år

Leir 3: 3.–5.juli. 7-10   år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig til

Bergens Søndagsskolekrets tlf. 55 53 01 20,

e-post bergen@sondagsskole.no ●

Hjelp oss med skyss!
Kjære born og borneborn av aldrande 

foreldre og  besteforeldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg på dei

fleste strekningar. Oftast er privatbil einas-

te aktuelle framkomstmiddel. Det fører til:

• At sjuke og gamle som ikkje disponerer bil 

eller lenger køyrer sjølv blir sette utanfor.

• At folk som før regelmessig valde å gå på 

gudsteneste, ikkje kjem seg dit.

• At mange lengtar sårt etter å få koma til si 

kyrkje  utan at dei set ord på det til eigen 

familie, i frykt for  å gi dei dårleg samvit. 

For å vere andre til bry, er det siste dei kan 

tenke seg. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande for-

eldre og besteforeldre utan bil! Ja kjære

naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp

til dykkar kjære gamle og/eller sjuke til

kyrkje, t.d. ein gong i månaden, om ikkje

meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butikken

er fint. Men skyss til gudsteneste blir også

sett pris på! ● PER BARSNES, PROST 

         og inkluderende menighet der terskelen for å komme inn i kirken skal være lav, sier (fra ven-

Johanne Engeline Lindén.

• Valg skal nå koordineres

mot kommunevalg. Derfor

blir neste valgperiode på kun

to år.  I år blir valget koordi-

nert med stortingsvalget 14.

september. Det nye menig-

hetsrådet trer  i funksjon 1.

november.

• Rådet må sende inn valglis-

te innen 15. mai. Nomina-

sjonskomiteen er ansvarlig

for å utarbeide valglisten.

• Mer informasjon:

www.kirken.no. Aktuelle do-

kumenter og foldere om kir-

kevalget finner du under

«tema» til høyre på siden.

• Valgveiledningen  foreligger

innen 1. mai og kan lastes

ned eller bestilles fra Den

norske kirke, Kirkerådet, Pb.

799 Sentrum, 0106 Oslo  
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Tradisjonen begynte kanskje i det gamle
kulturlandet Iran, der det i uminnelige tider
har vært vanlig å dekorere egg til nyttårsfes-
ten «nowruz».

Vårjevndøgn
«Nowruz» feires på vårjevndøgnet 21. mars,
som i de fleste kulturer regnes som den før-
ste vårdagen. Forklaringen på hvorfor dato-
en for påsken varierer, henger også sammen
med vårjevndøgnet. Påskedag skal nemlig
feires første søndag etter første fullmåne et-
ter vårjevndøgn. Dette betyr at 1. påskedag
kan falle mellom 22. mars og 25. april. I år
feirer vi påskedag på 12. april, og da er det en
fin skikk å begynne feiringen med å deko-
rere frokosteggene.

Morgenrødens gudinne 
Det norske  ordet «påske» er «arvet» fra den
jødiske høytiden «pesach», som feires til

minne om da Moses førte israelittene fra
Egypt. På engelsk heter påske «easter»,
mens høytiden kalles «oster» på tysk. Dette
er begge ord som viser tilbake til den gamle
nordeuropeiske vårjevndøgnfesten, som
var viet til morgenrødens og fruktbarhe-
tens gudinne Eostre eller Ostara (tilsvarer
den greske Eos, den romerske Aurora og
den gammelindiske Ushas). Det vites ikke
om egg var en del av denne feiringen, men
tradisjonen med påskeegg går langt tilbake
også i Europa. Egget gir opphav til nytt liv, og
er slik et vakkert symbol for årstiden når na-
turen igjen våkner opp etter vinterens lange
søvn. 

Påskekyllinger
Den kristne symbolikken har også med
gjenfødelse å gjøre. Først og fremst Kristi
oppstandelse, der det at Jesus stiger ut av
graven sammenlignes med kyllingen som
kryper ut av skallet. Men også i en mer over-
ført betydning, der det å ta imot Jesus ofte

beskrives som å bli født på ny. De nyklekkede
kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på
oss mennesker i vårt forhold til Gud. Kyl-
lingenes gule farge er påskens farge fremfor
noen, og symboliserer tradisjonelt solens
livgivende kraft.

Gult, lilla og hvitt
Samtidig er gult også feigheten og forræderi-
ets farge, og renessansens italienske mestere
fremstilte ofte apostelen Judas i gul kappe.
Fargen lilla eller fiolett assosieres også med
påsken, og brukes av kirken i påsken til og

Påskens symboler:

Død og opp-
standelse
Snart er det tid for å male påskeegg igjen. Men hvor i all
verden kommer denne litt underlige skikken fra?

NATTVERDEN: «Mens de holdt måltid, tok Jesus 

kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa:

så syndene blir tilgitt.» (Matt. 26: 26-28).

PÅSKEEGG: Tradisjonen med dekorerte påskeegg står sterkt i Øst-Europa. Her fra en utstil-

ling i Tsjekkia i 2006. FOTO: JAN KAMENÍ EK



med påskeaften. Fargen oppstår ved
å blande rødt og blått, og symbolise-
rer både Jesu røde offerblod og det
åndelige gjennom den blå himmelen
over oss. Kongefargen purpur ligger
nær lilla, og er også en del av dette bil-
det. Men på første påskedag er det
gledens farge hvitt som gjelder, kir-
kens festfarge og symbol for glede,
renhet og det hellige.

Guds lam
Det hvite lammet er det eldste påske-

symbolet. Tradisjonelt ofret
jødene lam i påsken, og spiste
påskemåltid med lam. Påske-
lammet var for jødene opp-
rinnelig en offergave, og ofte
tok man det første lammet
som ble født om våren. I kris-
tendommen er påskelammet
symbol på at Gud ofret sin
sønn for vår skyld. Jesus var
Guds lam, Guds påskeoffer, of-
feret Gud gjorde for å frelse
menneskene. Den hendelsen
som er bakgrunnen for vår
kristne påske, foregikk i Israel

nettopp under jødenes påskehøytid.

I innledningen til dramaet skriver
evangelisten Matteus: «– Hvor vil du
vi skal gjøre i stand til påskemåltidet
for deg? Jesus svarte: – Gå inn i byen, til
den mannen dere vet, og si til ham:
«Mesteren sier: Min time er nær; hos
deg vil jeg holde påskemåltid med disi-
plene mine». Disiplene gjorde som Je-
sus hadde pålagt dem, og de gjorde i
stand påskemåltidet.» ●
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«Faren til de berømte komponistene
Bach døde i går», stod det i en tysk avis 
da komponisten Johann Sebastian Bach
(1685-1750) døde. 
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I dag er det komponistsønnene hans glemt,

mens Bachs egen musikk regnes som noe av

det ypperste som er festet til notepapir. 

Sions datter
Siden det i år er 200 år siden Felix Mendels-

sohn (1809-1847) ble født, kan det passe å

minne om at dette er fullt og helt hans fortje-

neste. Bare 20 år gammel sørget Mendels-

sohn for at Bachs glemte korverk Matteuspa-

sjonen (1727) ble satt opp på nytt. Da var det

gått nesten hundre år siden noen hadde hørt

denne praktfulle musikken. Korverket gjen-

forteller i ord og toner kapitlene 26 og 27 fra

Matteusevangeliet, og er formet som en me-

ditativ dialog mellom «Sions datter» og «de

trofaste». 

Offeret
Allerede i åpningskoret aner vi den store tra-

gedien som ligger forut, og det kan være en

ganske utmattende opplevelse å leve seg inn

i det nesten tre timer lange korverket. Den

gripende arien «Erbarme dich mein Gott»

(«Ha miskunn, min Gud») er kanskje verkets

mest kjente stykke, og kan blant annet høres

i åpningsscenen fra den russiske regissøren

Andrei Tarkovskys aller siste film, «Offeret»

(1986).  ●

GUDS LAM: Dirigenten Nikolaus Harnoncourts

innspilling sammen med Concentus musicus

Wien og Wiener Sängerknaben ble tildelt både

Grammy og magasinet Gramophone sin pris for

beste innspilling av barokkens vokalmusikk i

2001. Utgivelsen inkluderer også en datafil der

du både kan lese Bachs originalmanuskript og

høre musikken samtidig. 

Påskens musikk

Matteuspasjonen

et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: – Ta imot og spis! Dette er min

– Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange

ILLUSTRASJON: «NATTVERDEN» AV LEONARDO DA VINCI (1452-1519).

JUDASKYSSET: «Han gikk

straks bort til Jesus og sa: –

Vær hilset, rabbi! og kysset

ham. Men Jesus sa til ham:

– Venn, nå har du gjort ditt!

Da kom også de andre til,

og de la hånd på Jesus og

tok ham til fange.» (Matt.

26: 49-51). Illustrasjon:

«Judaskysset» av Giotto di

Bondone (1267-1337).



12 mars 2009                    

Bok & Media Vestbok

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

Prost Per Barsnes

Telefon: 55 59 32 55 

E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Telefon: 55 59 71 81 

E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

Telefon: 55 59 32 57 

E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Telefon: 55 59 71 82 

E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 

inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

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 

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.

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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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

Jubilate er et kor for voksne. Det synger jazz, ever-
greens, negro spirituals og salmer under ledelse av
sin eminente og inspirerende dirigent, Per Eriksen.

- Vi har det flott sammen, og får til mye fint, sier Per Eriksen,

men vi har plass til flere sangere. Spesielt menn! Det er ikke noe

å være redd for! De aller fleste kan synge, bare de får prøvd seg. 

Og Jubilate øver annenhver mandag fra 1930-2130. Så er det

sagt. Er du interessert kan du ta kontakt med Per på 922 91 720,

eller møte opp en mandag for å se hvordan det er. ●

HANS JØRGEN MORVIK

Jubilate søker medlemmer!
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AV SINDRE SKEIE

PALMESØNDAG er dagen da Jesus tilkjen-
negir for hele folket at han er Messias. Det
gjør han ved å ri inn i Jerusalem på et esel.
Eselet er ikke, slik det ofte er blitt utlagt, et
symbol på det unyttige redskap som Gud li-
kevel kan bruke i sin tjeneste. Tvert om: Skrif-
ten fortalte at Messias skulle komme nettopp
på et esel: «Ydmyk er han og rir på et esel, på
den unge eselfolen», SAK 9,9.

Folkemengden som står langs veien ned fra
Oljeberget for å hilse nyankomne pilegrimer
velkommen, gjenkjenner tegnet og hyller Je-
sus som Messias: «Hosianna - gi frelse, Davids
sønn! Velsignet være han som kommer i Her-
rens navn!» Jesus sier ikke imot dem. Denne
ene gangen i livet lar han seg hylle av folket
som den han virkelig er. Noen fariseere vil at
han skal få disiplene til å tie, men Jesus svarer
bryskt: «Dersom de tier, skal steinene rope!»

Påskeuken skrider videre. Mandag renser
Jesus templet. Tirsdag taler han til folket, dis-
kuterer med de skriftlærde og underviser di-
siplene. Onsdag er han til festmåltid hos Si-
mon den spedalske i den lille landsbyen Beta-
nia på østsiden av Oljeberget. Overalt hvor
han kommer, er han midtpunktet. Selvbe-
visstheten er sterk. Han er Messias. Han be-
hersker alle situasjoner suverent.

SKJÆRTORSDAG er det hektisk aktivitet i
den hellige by. Alt skal gjøres klart til det som
er blitt kalt Israels sakrament: påskemåltidet.
Det feires om kvelden den 15. dagen i måne-
den nisan. Fortellingen om Jesus som tolvå-

ring i templet (LUK 2,41-52) viser at Maria og Jo-
sef hvert år pleide å reise til Jerusalem for å

delta i påskehøytiden. Jesus er altså opp-
vokst i den jødiske religiøse tradisjon, og

når han nå har satt scenen for Guds
store frelsesdrama, med seg selv i ho-
vedrollen, skjer det ikke i et kulturelt
og religiøst vakuum, men nettopp
innenfor og i dialog med den tradi-
sjon han selv er en del av. Men selv
om han på mange måter forblir tro
mot sitt folks overleveringer,

sprenger han også rammene for
dem og gir dem et helt nytt innhold.
Det jødiske påskemåltidet ble og blir

feiret til minne om at Gud frelste Israels-
folket fra slaveriet i Egypt. Men egentlig er

begrepet «til minne om» ganske upresist. Det
finnes et litt arkaisk norsk ord som kanskje
bedre beskriver hva det dreier seg om: Målti-
det feires til ihukommelse av utferden fra
Egypt. Man kommer frelseshistorien i hu;
den gjøres nærværende i sinnet til dem som
deltar i måltidet.

Dette er noe av det jødiske påskemåltidets
særpreg: De som deltar, løftes inn i sitt folks
frelseshistorie og gjenopplever den som sin
egen historie. Fortiden blir nærværende, og
noe forunderlig skjer: Det skapes fremtids-
håp. Kanskje kan man si at påskemåltidet
kaster et nytt lys over folkets kollektive erin-
dring, slik at erindringen blir levende – og
blir til håp og løfter for den enkelte: Slik Gud
en gang frelste oss fra slaveriet i Egypt, slik
skal han frelse oss – ja, meg – fra det som nå
holder meg fanget. I måltidets liturgi sies det-
te klart og tydelig: «I hver generasjon skal hver
og en av oss tenke om seg selv at jeg personlig
har deltatt i utferden fra trelldom og slaveri.»

Minnet om tidligere slekters frelse for-
vandles dermed til et løfte om min egen
frelse. Mye av denne særpregede jødiske erfa-
ring gjenfinner man i den kristne nattverd-
feiringen. Den skjer også til minne om noe
som engang hendte, som en ihukommelse av
Jesu ord og handlinger. Slik det jødiske på-
skemåltidet trekker den enkelte deltaker inn i
en frelseshistorie som omfatter fortid, nåtid
og fremtid, slik får hver og en som går frem til
nattverdbordet, del i den frelsen Jesus en
gang vant: «Kristi legeme, gitt for deg. Kristi
blod, utøst for deg.»

Påskemåltidet på Jesu tid liknet i hovedtrekk
det påskemåltidet som i våre dager feires i jø-
diske hjem. Det har et klart mønster, ja, en

egen liturgi, og kalles også seder, som betyr
orden – men samtidig er det åpent for frie
samtaler underveis. I løpet av torsdagen gjør
også Jesus seg klar til å feire dette måltidet
med sine tolv disipler.

Ved solnedgang er de samlet rundt bordet.
Måltidet skal vare til midnatt. Alle de nød-
vendige ingredienser er satt frem, deriblant
persille og saltvann, usyret brød, bitre urter,
«mursteinsdeigen», og ikke minst er påske-
lammet blitt tilberedt. Jesus inntar husfarens
rolle, og leder disiplene gjennom fortelling-
ene, sangene og de rabbinske forklaringene. I
tråd med tradisjonen stiller disiplene spørs-
mål underveis om ting de undrer seg over –
og Jesus svarer, med all sin kunnskap og auto-
ritet, men også full av omsorg for sine disi-
pler, og ikke minst: med en økende uro for
det han snart skal gjennom. En slik husfar har
disiplene aldri før opplevd.

Den som har vært med på et jødisk påske-
måltid – enten i opprinnelig utgave eller i
«kristnet» versjon – har gjerne lagt merke til
at måltidet får sin struktur blant annet fra fire
beger med vin som velsignes og drikkes på
faste steder i liturgien. Når Jesus innstifter
nattverden, skjer det etter at de har spist av
påskelammet, når det tredje beger vin skal
drikkes. Det kalles Velsignelsens beger. Først
tar han et brød, takker, bryter det og gir disi-
plene. Likeså løfter han Velsignelsens beger,
takker, og deler med sine disipler.

Da Abraham var på nippet til å ofre sin
eneste sønn Isak, sendte Gud en vær som
skulle ofres i stedet. Skjærtorsdag kveld,
mens restene av påskelammet kanskje ennå
ligger på bordet, bærer Jesus frem seg selv
som offer. Nå er det han som er påskelam-
met, Guds eneste sønn. Slik kroppen hans
skal bli brutt på korset, bryter han nå brødet:
«Dette er mitt legeme, som gis for dere. Denne
kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for
dere til syndenes forlatelse.» Frem til Jesus de-
ler brødet, har initiativet ligget hos ham; det
er han som har trukket i trådene, det er han
som har behersket situasjonen. Nå gir han fra
seg initiativet. Nå lar han det skje.

LANGFREDAG. Det var en utbredt forvent-
ning om at Messias skulle komme nettopp
påskenatt. Derfor skulle natten etter påske-
måltidet være en våkenatt. Rundt midnatt går
så disiplene ut sammen med Jesus, og tar fatt
på veien mot Oljeberget. Tusenvis av men-
nesker er ute i påskenatten og synger og snak-
ker livlig sammen. Noen deler ut brød som er

Våkenatt for Me
Mylderet

av mennesker i byen,
de lange rekkene av pilegrimer

som synger glade salmer, brekingen
fra alle lammene som ikke vet at de

skal slaktes om noen ganske få dager, de
påtrengende ropene fra alle som har noe å
selge, og samtidig med alt dette: En mann
som rir nedover Oljeberget på esel, mot

Jerusalems porter, mens store
folkemengder hilser ham med

hyllingsrop og palmegrener.
Hvem er han?
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til overs fra påskemåltidet. Noen synger sanger
om at Messias snart skal komme.

Jesus og disiplene går inn i en hage som kal-
les Getsemane. «Bli her og våk med meg!» sier
Jesus til Peter, Jakob og Johannes. Men disi-
plene makter ikke å holde seg våkne. De ligger
og sover – mens Jesus ligger med ansiktet mot
jorden og bønnfaller Gud om å få slippe det
som ligger foran ham.

I den samme hagen blir Jesus tatt til fange.
Han føres til øversteprestens hus, for Det høye
råd, og videre til Pilatus og til Herodes Anti-
pas, og så tilbake til Pilatus igjen, som motvil-
lig feller dommen over Jesus og byr at han skal
korsfestes.

Fra overleveringer om den jødiske rabbi Ga-
maliel (som nevnes i Apg 5,34ff) vet vi at han
og hans disipler pleide å våke til hanegal denne
natten, noe som kaster et spesielt lys over Pe-
ters svik – han, som var disippel av Messias
selv, sovnet da han skulle våke i Getsemane, og
fornektet sin Mester tre ganger før hanen gol
for andre gang. 

Så er Messias i Jerusalem, nettopp i den nat-
ten da folket venter at han skal komme. Men i
stedet for å lede folket til kamp mot romernes
undertrykkelse, og i stedet for å gi sine disipler
del i gudsrikets herligheter, går han hen og blir
henrettet på den mest vanærende måte. Så kan
Jesus likevel ikke være Messias – og hans disi-
pler må sakte venne seg til at det må være en
annen de skal vente på.

Lørdag er det sabbat. Alle holder seg i ro, slik
loven krever.

PÅSKEDAG er dagen som feires i verdens kir-
ker hver eneste søndag. Nøyaktig hva som
skjedde denne morgenen, vet vi ikke riktig.
Evangelienes beretninger er ulike. Men noe
har skjedd. Graven er tom.

Gud skapte himmelen og jorden på syv da-
ger. Den syvende og siste dagen var hviledagen;
sabbaten. Men i jødiske apokalyptiske skrifter
finnes forestillingen om den åttende dagen –
en dag som er både den første skapelsesdagen
og den siste. Det er den første skapelsesdagen i
det nye kosmos som Gud skal skape – og det er
den siste skapelsesdagen i det gamle.

Det som hendte påskedag, unndrar seg vår
erfaring. Det kan bare troen gripe. Men kan-
skje kan forestillingen om den åttende dag gi
oss et gløtt inn i det som hendte. Påskedag er
den åttende dag; den første dagen i en ny ska-
pelse. Gud har gjenskapt verden i Kristus, og i
Kristus eier vi allerede den nye himmel og den
jord. ●

ssias



25.01 Aleksander S. Johansen
01.02 Trym Edward Nordeide

Martine Almeland
Ruben Madsen Svendsen

08.02 Emil Mork-Knudsen
Kiera Isabel T. Orrego

15.02 Philip Selvik
Andreas Mellingen Tordal
Marcus Tvedt Hjelle

22.02 Tobias S. Haukland
Niklas H. Rasmussen
Aslak Aarseth Skeie

01.03 Isak Lund
Julie Helen Isaksen

24.01 Siri Gjertsen og Georg 
Trumpy

19.02 Synnøve Thoresen og Jan 
Patrick Ljustvedt Orrego

11.01 Kari Monsen
12.01 Solveig Waardahl 

Andersland
14.01 Theis Braanas
16.01 Gunnar Bergundhagen
23.01 Rigmor Bohlin 

Clementsen
29.01 Arvid Kristian Aadland
28.01 Klara Bertine Larsen
05.02 Ranveig Paulsen
07.02 Johannes Søviknes
09.02 Aud Ellinor Steffensen
09.02 Jarl Ingvar Haugen
12.02 Bjørn Brurås
21.02 Lillian Klara Hopland
25.02 Tore Ellertsen Hellestræ

29. mars – 5. søndag i faste
11.00 – Høymesse m. dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.

Prest: Lars M. Hol. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten.

5. april – Palmesøndag
11.00 – Høymesse m. dåp og natt-
ver. Offer til KRIK. Prest: Sindre
Skeie.

9. april - Skjærtorsdag
18.30 – Pasjonskonsert v/Laila
Kolve og Eli-Johanne Rønnekleiv
19.30 – Nattverdsgudstjeneste.
Offer til menighetsarbeidet.
Prest: Hans Jørgen Morvik.

10. april – Langfredag
11.00 – Langfredagsgudstjeneste.
Offer til menighetsarbeidet.
Prest: Hans Jørgen Morvik.

12. april – Påskedag
11.00 – Høymesse m. dåp og natt-
verd. Offer til Sjømannskirken.
Prest: Hans Jørgen Morvik.

13. april – 2. påskedag
19.30 – Slettebakken kirke, pro-
stigudstjeneste. Oppstandelses-
messe v. Jorunn Johnsen, Lars
Petter Eide og Slettebakken mo-
tettkor.

19. april – 1.søndag etter påske
11.00 – Familiegudstjeneste m.
dåp og nattverd. Offer til menig-
hetsarb. Prest: Lars Martin Hol.

26. april – 2.søndag etter påske
11.00 - Høymesse m. dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.
Prest: Sindre Skeie.

3. mai – 3.søndag etter påske
11.00 – Høymesse m. dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.
Prest: Hans Jørgen Morvik.

10. mai – 4.søndag etter påske
11.00 – Høymesse m. dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.
Prest: Sindre Skeie.

17. mai – Grunnlovsdagen
11.00 – Høymesse. Offer til Am-
nesty. Prest: Lars Martin Hol.

21. mai – Kristi Himmelfartsdag
11.00 – Konfirmasjonsgudstje-
neste. Offer til menighetsarbei-
det. Prest: Hans Jørgen Morvik
13.00 – Konfirmasjonsgudstje-
neste. Offer til menighetsarbei-
det. Prest: Lars Martin Hol.

23. mai – Lørdag
11.00 – Konfirmasjonsgudstje-
neste. Offer til menighetsarbei-
det. Prest: Sindre Skeie.
13.00 - Konfirmasjonsgudstje-
neste. Offer til menighetsarbei-
det. Prest: Hans Jørgen Morvik.
15.00 – Konfirmasjonsgudstje-
neste. Offer til menighetsarbei-
det. Prest: Lars Martin Hol.

24. mai – 6. søndag etter påske
13.00 – Konfirmasjonsgudstje-
neste. Dåp. Offer til menighetsar-
beidet. Prest: Sindre Skeie.

31. mai – Pinsedag
11.00 - Høymesse m.dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.
Prest: Hans Jørgen Morvik.

Torsdag 26. mars kl. 11.00 
Hjerterom

Søndag 29. mars 
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten

Tirsdag 31. mars 
Fasteaksjonen 2009

Torsdag 2. april kl. 11.00 
Hjerterom

Fredag 3. april kl. 21.00 
Musikk-kafe med påskesalmer
av Sindre Skeie.

Lørdag 4. april kl. 17.00 
Konsert «Credo» v.Carsten 
Dyngeland m.fl.

Torsdag 9.april kl. 18.30 
Pasjonkonsert v/Laila Kolve og
Eli-Johanne Rønnekleiv

Tirsdag 14. april kl. 19.00 
Diakonatet

Onsdag 15. april kl. 19.30 
Lokalhistorisk Forum

Torsdag 16. april 
11.00 Hjerterom
11.30 Andakt Søreide seniorsenter

Søndag 19. april kl. 19.00 
Mendelssohn-konsert
v/kantorene i Fana prosti

Onsdag 22. april kl. 20.30 
«Tanke utfordrer Tro» 
v/Hans Jørgen Morvik

Torsdag 23. april kl. 11.00 
Hjerterom

Torsdag 30. april 
11.00 Hjerterom
11.30 Andakt Søreide seniorsenter

Tirsdag 5. mai kl. 19.30 
Bibelgruppe for voksne

Torsdag 7. mai kl. 11.00 
Hjerterom

Fredag 8. mai 
Vårtur med Lokalhistorisk
Forum (påmelding)

Tirsdag 12. mai kl. 19.00 
Diakonatet

Onsdag 13. mai kl. 20.30 
«Tanke utfordrer Tro» v/L.M. Hol. 

Torsdag 14. mai 
11.00 Hjerterom
11.30 Andakt Søreide seniorsenter

Tirsdag 19. mai kl. 19.00 
Festspill på Søreide

Torsdag 28. mai 
11.00 Hjerterom
11.30 Andakt Søreide seniorsenter

 kultur

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

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

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

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

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

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

Menighetskons. Elisabeth R. Andersen
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 84
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 51 968 
E-post . . .elisabeth.andersen@bkf.no

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

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

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

Barnehage:
Søreide Menighetsbarnehage
kontortelefon  . . . . . . . . . . 55 59 78 25
E-post: soreide.menighetsbhg@bkf.no

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

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


