
: Menighetsblad for Søreide menighet nr. 2/10 - årgang 39 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Kultur i en påsketid
Menighetene i prostiet

har også denne påsken

et rikt kulturtilbud,

blant annet en storstilt

konsert med musikk av 

Dvorak (bildet). Side 5

Møteplassen
Det er en stor hjelp for

barn og unge som direkte

eller indirekte blir ram-

met av kreft å treffe an-

dre i samme situasjon.  

Vi har besøkt «Møte-

plassen». Side 7-8

Hjelp til klimaofre
Klimakrisen rammer

først og fremst de som

har lite fra før. Under Kir-

kens Nødhjelps fastak-

sjon kan du være  på å

bøte litt på urettferdighe-

ten. Side 7-8 og 15 Kontaktinformasjon side 16 • Kalender side 16
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God påske!
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Jeg gikk selv
AV HANS JØRGEN

MORVIK

Ikke ellers i året,
og slett ikke i på-
sketiden. Men jeg

gjør det hvert år. For hvert år le-
ser vi disse versene fra 1. Korin-
terbrev i gudstjenesten; 

Men nå er jo Kristus stått opp
fra de døde, som førstegrøden av
dem som er sovnet inn. Fordi dø-
den 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
15.20-22)

Det står jo ikke så mye ellers
om Adam i Bibelen. Men han står
der som det første menneske. 

Og blir ofte brukt som repre-
sentant for menneskeheten. Ja,
han ER menneskeheten - en be-
skrivelse av oss - når han mister
paradiset fordi han vil leve uten
Gud. 

Han vil selv ha kunnskap,
kunnskap om alt, også kunnskap
om rett og galt, han vil bestem-
me over eget og andres liv. Han
vil selv være Gud. 

Men det finnes en annen gam-
mel påskefortelling som er knyt-
tet til Adam - en fortelling fra
oldkirken - fra kirkens første tid.
Den omhandler Jesu opphold i
dødsriket, dette oppholdet som
må ha strakt seg fra døden på
korset, til oppstandelsen påske-
dagsmorgen. Fra det var full-
brakt - til det ble fullendt. 

Nå kan man gjøre seg mange
tanker over dette - om hva som
skjedde i løpet av disse timene. 

Men ifølge denne oldkirkelige
fortelling, møter Jesus den han
er kommet for å treffe der i døds-
riket - 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 vak-
ker og god illustrasjon på på-
skens evangelium; på kristen-
troens hovedpoeng: Adam er re-
presentant for menneskeheten
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 annet , Je-
sus, måtte til for å bryte dødens
totale makt over menneskehe-
ten. 

Vi må riktignok fortsatt følge i
Adams fotspor. Til og inn i døden.
Slik har det alltid vært - så lenge
Adams etterkommere har levd
på jorda. Men den første kristne
påske kom med et nytt utgangs-
punkt for menneskeheten. Fra
da av - trenger vi ikke bare følge
Adam inn i dødsriket. 

Men vi kan følge i hans spor vi-
dere også. Ut av dødsriket. Ledet
- ikke av Adam, vår første stam-
far. Men av Kristus - som
gjennom sin død og oppstan-
delse 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 oppstan-
delsens mulighet finnes. For å
vise at også vi kan bryte oss ut av
dødsriket. Om vi lar Jesus få lede
oss. 

Dette er påskens glade bud-
skap. Det er dette som gjør på-
sken til den fineste tid på året.
Den er høytiden som fastslår at
livet seirer. Som kunngjør opp-
standelsens under og mulighet.

God påske! Du vil få høre mer
om dette hvis du oppsøker kir-
ken i påsketiden! ●

Har Adam noe med påsken å gjøre?

2 mars 2010                       
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Moderne mennesker tenker ikke mye på Adam – han
som Bibelen oppgir som vår stamfar på jorden. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

- Ble du skuffet i går da Kra-
mer ble disket? (OL 10.000 m)

- Jeg visste ikke det. Er nok
ikke så sportsinteressert.
Nederlendere generelt er nok
like sportsinteresserte som
nordmenn, men jeg har helst
andre interesser. Men jeg har
gått på skøyter i vinter! Og da
konstaterte jeg at mine ferdig-
heter lå over norsk gjennom-
snittsnivå, for å si det slik. 

- Skøyter og Nederland hø-
rer sammen?

- Ja, det er en stor lidenskap.
Men vi går på skøyter på en
annen måte enn her i Norge.
Vi går på tur, lange turer på el-
ver og kanaler når forholdene
ligger til rette for det. Den
lengste turen jeg har gått er på
over 5 mil.

- Elfstedentocht?
- Nei, det er mye lenger! Nes-

ten 200 km. Og det er sjelden
isforholdene tillater at det blir
arrangert. (Elfstedentocht er
et skøyteløp som arrangeres
på temmelig kort varsel når
forholdene tillater det. Det går
gjennom 11 byer i Friesland/
nordlige Nederland. På 100 år
er det arrangert 15 ganger. Sist
var i 1997. Da startet over
16.000 løpere) Når det blir ar-
rangert er det en svær begi-
venhet og stor fest. Jeg har en
onkel som har fullført. Det er
det nærmeste jeg kommer.

- Du vokste opp ikke så
langt unna?

- Avstandene er korte i
Nederland… det er rett at jeg
kommer fra nord i landet,
men jeg er oppvokst i Blijham
som ligger ganske nær gren-
sen til Tyskland. 

- Hvordan er det å være inn-
vandrer i Norge?

- Jeg ser vel ikke lengre på
meg selv som innvandrer.
Men i politiske diskusjoner
gjør jeg av og til et poeng av at
det er det jeg er! Det kan være
ganske morsomt. Men nord-
menn og nederlendere er jo
ikke så forskjellige egentlig. 

- Vi har det samme forhold
til havet, døden og kjærlighe-
ten?

- Den største forskjellen er
hvor stor plass vi har. Neder-
land har 16 mill innbyggere på
10% av arealet til Norge. Dette
gjør at vi oppfører oss litt an-
nerledes og er opptatt av litt
andre ting. Nederlendere er
opptatt av toleranse, nord-
menn av likhet. Vi bor så tett at
vi må tolerere at mennesker er
forskjellige. For oss oppleves
den norske likhetstanken som
godt ment, men den kan bli en
tvangstrøye. Vi oppfører oss
litt annerledes på busser og
tog. Nordmenn setter seg helst
så langt fra hverandre som
mulig. Nederlendere setter seg
sammen, og kan prate i vei om
de mest personlige ting.

- Men det er likevel et stykke
fra Nederland til Norge?

- Jeg kom hit ved en tilfeldig-
het i 1996. Mest av eventyrlyst.

Det var en fin søndag i april 2008. Erik Pomp
stod fremme ved døpefonten. Han hadde vært
med på dåp før. Tre ganger med egne barn. Men
nå skulle han selv bli døpt. Som den eldste hittil i
Søreide kirkes korte historie.
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Jeg var nyutdannet, og så at de
trengte farmasøyt i Namsos. Ved
en tilfeldighet var vi to kamerater
som søkte samme stilling. Vi dro
oppover, og de ville ha kameraten
min. Men han hadde fornuft nok
til å si nei. Da stod de igjen med
valget mellom en hjerneskadet
svenske og meg. Etter litt betenk-
ningstid fikk jeg jobben! I rettfer-
dighetens navn må det vel sies at
jeg også hadde en jobb i Neder-
land, men jeg syntes det var spen-
nende å forsøke noe annet.

- Og det ble skjebnesvangert?
- Jeg sang i kor som student, og

ønsket å fortsette med sang i
Norge. Så jeg forsikret meg om at

Namsos hadde sangpedagoger
som kunne gi undervisning. Og
da gikk det ikke lang tid…

- Før du ble gift med en av
dem?

- Vel, akkurat det tok et par år.
Og da var vi allerede flyttet fra
Namsos til Bergen. Tora-Sofie
(Haarr) ville bo litt nærmere fa-
milien på Jæren, men ikke altfor
nær. Og da passet Bergen godt.

Erik er nå apoteker på Strau-
me/Sotra etter noen år på syke-
husapoteket på Haukeland. De
bodde først i Biskopshavn, men
siden høsten 2000 har de bodd
her i Søreide/Sandsli. Tora-Sofie
engasjerte seg raskt i Søreide me-

nighet. Erik fant sin plass lengre
bak i lokalet ...

- Jeg vokste opp med foreldre
som hadde tatt avstand fra kris-
tendommen, og var en av dem
som var fritatt for kristendoms-
undervisning på skolen. Jeg sav-
net det ikke da, men i ettertid vil
jeg si at jeg har savnet både det og
konfirmasjonsundervisning – og
konfirmantleir! Jeg kom vel
egentlig først i kontakt med kris-
tendommen gjennom et kor jeg
sang i. Det var kristent i navnet,
men ikke stort mer. Og jeg hadde
noen kristne venner.

- Tora-Sofie har en annen bak-
grunn?

- Ja, fra det pietistiske Jæ-
ren med mor som prest
(prost). Når vi begynte å gå i kir-
ken hadde dette både med min
nyskjerrighet , og med vår avtale
om barneoppdragelse å gjøre.
Hva som skjedde etterpå er et
stort mysterium. Det var en lang
vei fra erkjennelsen av at man
ikke trenger å være idiot for å
være en kristen, til å spørre meg
selv om JEG kunne være det. Det
var en prosess som tok tid. 

- Men plutselig var du der?
- Ja, det kom til og med over-

raskende på min kone! Men det
ble veldig rett å gjøre det. Det var
en alvorlig, men befriende stund.

- Og en stor dag for Søreide
menighet.

- Jeg går jo ikke rundt og fortel-
ler om dette til alle. Men av og til
når jeg kommer opp i en disku-
sjon om kristendom og tro hen-
der det at jeg sier at jeg lot meg
døpe i godt voksen alder. Ja, jeg
var nesten 40. Da blir det som re-
gel stille en stund.

- Hvorfor går dere i Søreide
kirke?

- Det er denne kirken vi tilhø-
rer. Og vi har ikke behov for å gå
andre steder. Vi føler oss vel med
gudstjenestene her, måten barna
blir tatt imot på, og samholdet i
menigheten. Vi trives, og har
mange gode venner her. Gudstje-
nestene er viktige i seg selv som et
holdepunkt i hverdagen. Søn-
dagsskolen er flott for barna, og
på kirkekaffen er det alltid noen å
prate med.

- Dere flyttet til og med enda
nærmere kirken i fjor?

- Ja, nå bor vi bare et kort stein-
kast unna. Men det gjør bare at
det er blitt enda vanskeligere å
komme tidsnok… men vi er som
regel på plass før første salme er
ferdig. 

lv frem til døpefonten

3                    mars 2010

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

side 2, 3, 4,13,14,15 og 16FOTO: H.J.MORVIK
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5.-7. februar var det atter en
gang Vinterfestival på Voss. Vel
650 tensingere fra hele Bjørgvin
tok turen til Voss for å bli med på
10 års jubileums-festival med
det spennende tema: «Vi ser…»

TEKST OG FOTO: VIVIAN NESØY

Det hele startet med et heidundrende åp-
ningsshow før det tradisjonen tro var vol-
leyballturnering. Etter dramatiske innled-
ningsrunder og en nervepirrende finale
vant Tilflukten, mens Søreide Tensing vant
prisen for beste heiagjeng. 

Etter en god frokost og litt singspiration
ble tensingerne sendt videre på seminarer
hvor de blant annet kunne lære dans, dra-
ma, matlaging, capoeira og ikke minst
plukke opp et par gode sjekketriks. 

Når middagen var vel fortært samlet alle
seg igjen til globalmarked, hvor det ble sam-
let inn penger til KFUK/KFUMs prosjekt på
Madagaskar gjennom morsomme aktivite-
ter. Her kunne man gifte seg, klatre på brus-
kasser, hoppe i hoppeslott og mye, mye mer.

Men det var lørdagskvelden at den virke-
lige feiringen fant sted. Utstyrt med geburs-
dagshatter og kledd i gallastas, var det på
tide å feire med United Colors Of Tensing.
Dette fantastiske showet som var en god

blanding av kor, allsang og innleid under-
holdning av ypperste klasse, varte i utrolige
tre timer uten pause. 

Søndag startet med gudstjeneste hvor
hele Voss var invitert. Etter noen velvalgte
Gudsord og refleksjon over tema «Vi ser..»,
var det klart for avslutningsshow. Her sang
deltagerne seg hese, før det var å slepe med
seg bagasjen til bussen og reise hjem igjen,
med mange nye minner og inntrykk i kof-
ferten. 

4 mars 2010                       

10 års jubileum på Voss

MENY DOLVIKEN 

Åpningstider:
mandag - fredag 09:00-22:00 

lørdag 09:00-20:00 

Vi har stor ferskvareavdeling
Rikt assosiert frukt og grønt

Hyggelige ansatte som er med
på å gi en god 

handleopplevelse

Velkommen til oss

MENY DOLVIKEN 
Dolvikveien 36, 5252 Søreidgrend 

Telefon: 55526200 
Epost: terje.osberg@ngbutikk.net

MENIGHETENS ÅRSMØTE
Menighetens årsmøte vil i år finne sted etter gudstjenesten søndag 25. april. 
Menighetsrådet inviterer alle til å delta i samtale om menighetens virksomhet, 
og hvordan vi best skal drive arbeidet fremover.
Årsmeldingen blir utlagt i kirken 14. dager før årsmøtet, og kan ellers fås ved
henvendelse til menighetskontoret. 
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5                    mars 2010

Kyrkje for 
folket
Kyrkjelege aktivitetar spelar ei
viktig rolle i arbeidet for gode
nærmiljø. Fleire av kyrkjelydane i
byen har difor sett fokus på
bygging av nærkyrkjer. 

KOMMENTAR AV PROST PER BARSNES

Nærkyrkjetenkinga er inspirert av Van-
drekyrkjemodellen i København, og til-
passa norske forhold. I Danmark riv dei
vandrekyrkja når den nye permanente og
større kyrkja er innflyttingsklar, og set ho
eventuelt opp att ein annan stad. Difor
blir den kalla vandrekyrkje. Samtidig med
at vandrekyrkja blir oppført, blir det inn-
gått forpliktande kontrakt om når den
permanente kyrkja skal stå ferdig. Ved

bygging av nærkyrkjer under norske for-
hold, investerer vi derimot med ein gong i
eit permanent fyrste byggetrinn, og så
byggjer vi på seinare. Korleis påbygget skal
vere utforma, om det kjem, er både av es-
tetiske og praktiske omsyn planlagt aller-
eie når fyrste byggetrinn blir bygt. 

Jamfør bygginga av kyrkja på Bønes.
Denne modellen gir nye buområde si eiga

kyrkje etter relativt kort ventetid, slik at
folk slepp å vente i 15-20 år frå eit busta-
domrdåe er etablert til dei får si eiga kyrkje. 

25. februar inviterte prostane i Fana prosti
og Arna og Åsane prosti toppolitikarane i
byen, Bjørgvin Bispedøme og Bergen kyr-
kjelege fellesråd til seminar om nærkyr-
kjearbeid i Bergen kommune. Det vart
sett fokus på kyrkja si rolle i arbeidet for
gode og førebyggande bumiljø, der byg-
ging av nærkyrkjer i viktige utviklingsom-
råde stod sentralt. 

Ytrebygda nærkyrkje er fullfinansiert, og
oppføringa blir påbegynt med det første.
Bystyret har allereie sett av budsjettmidlar
til planlegging av nærkyrkje i Sædalen-
området. For oss i Fana prosti har det vore
ei sann glede å vere pionerar i lanseringa
av nærkyrkjemodellen, og det er med eks-
tra stor glede vi erfarer at byens politikarar
har fatta interesse for denne måten å ar-
beide på. Det gir arbeidsglede og pågangs-
mot! ●

– Jeg er stolt og ydmyk
over arbeidet som er lagt
ned med Påskefest 2010,
sier kirkeverge Kjell
Bertel Nyland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Det har han god grunn til å
være. På programmet står
kunstutstillinger, orgelkonser-
ter, kammermusikk, jazz og
store korverker fra komponis-
tene Dvorak, Hovland, Pärt,

Haydn, Pergolesi, Bach og
Buxtehude. 

Gode opplevelser
Påskefest 2010 avsluttes søn-
dag 11. april med egne familie-
gudstjenester. 

– Dette er et sterkt program,
både når det gjelder bredde,
innhold og utstrekning i tid,
sier Nyland. 

- Påskekrim, dvd-filmer og
Facebook kan være vel og bra,
men vil aldri kunne måle seg
mot de opplevelsene en god

konsert, forestilling og en ut-
stilling kan gi. 

Vel møtt til påskefest i kir-
kene i Bergen, 27. mars – 11.
april. Se også Kulturkalende-
ren på side 5. ●

Les mer på  www.paskefest.no

GJENOPPSTANDELSE: Den

tyske maleren Mathias Grüne-

wald (ca. 1470-1528) så for seg

denne scenen, der de romerske

soldatene som voktet graven

faller maktesløse til jorden når

Jesus står opp fra de døde.

Påskefest for små og store

Se også nettstedet
www.paskefest.no og 
menighetenes websider
for ytterligere informasjon.

Slettebakken kirke, 
palmesøndag 28. mars 
kl. 11. Åpning av kunstut-
stillingen «Om skjørhet og
livskraft - overganger og
forvandling». 

Slettebakken kirke, pal-
mesøndag 28. mars kl. 19.
Påskedrama: «Marias 
påske». Inngang kr 50,-.

Bønes kirke, palmesøndag
28. mars kl. 19.30. «Credo»
av C. Dyngeland. Pasjons-
beretningen i ord og toner. 

Storetveit kirke, tirsdag 30.
mars kl. 20. Folketoner og
jazz. Bill. Kr. 100/60 v/inng. 

Storetveit kirke, onsdag 31.
mars kl. 19. Kveldstoner i
Den stille uke. 

Søreide kirke, Skjærtors-
dag 1. april kl. 18.30.
Pasjonskonsert i forkant av
gudstjenesten.

Fana kirke, Skjærtorsdag
1. april kl. 19.00. Pasjons-
konsert.

Bønes kirke, Påskeaften,
3. april kl. 19. Musikalske
refleksjoner v. Carsten
Dyngeland, klaver. 

Storetveit kirke, Påskedag
4. april kl. 19. Klass. perler.
Bill. kr 150/100 v/inng. 

Slettebakken kirke, 2. på-
skedag, 5. april kl. 19:30.
«Oppstandelsesmesse» av
Egil Hovland.

Skjold kirke, søndag 11.
april kl. 19:00. Dvoraks
«Messe i D-dur». Se også
side 7. Bill. kr 125,- v/inng. 

Birkeland, søndag 25.april
kl.19.30. Konsert med Tu-
rid Bakke Braut og Birke-
land kantori.

Skjold kirke tirsdag 27.
april kl 20.00: Konsert med

Bergen Politiorkester og
Cantus.

Fana menighetshus tors.
29.april kl 19.30. Kultur-
kveld: «Jeg velger meg
april». Bj. Bjørnson 200 år

Fana kyrkje søndag 9.mai
kl 1900. Konsert med Turid
Bakke Braut.

Søreide kirke tirsdag
25.mai kl.19.00: Festspill i
Søreide! En musikalsk vår-
fest for alle generasjoner!
Fri entre - kollekt. 

Kultur-
kalender

Prost Per Barsnes
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6 mars 2010                      

– Vi mennesker trenger
å ha noen dimensjoner
som går ut over det
hverdagslige, sier
kirkeverge Kjell Bertel
Nyland til menighets-
bladet.

TEKST OG FOTO: 

MAGNE FONN HAFSKOR

«Troen gav fangene styrke, hjalp
dem å tilpasse seg og bedret
sjansene for å overleve» skriver
den østerrikske nevrologen og
psykiateren Victor Frankl i
boken «Kjempende livs-
tro», som er basert

på hans egne erfaringer som
jødisk fange i konsentrasjons-
leiren Auschwitz under andre
verdenskrig.  

Kjempende livstro
Viktor Frankl overlevde selv,
men både konen og foreldrene
hans ble drept i dødsleirene.
Likevel forteller han åpent om
hva håpet og gudstroen betyr
for et menneske. 

– Denne boken gjorde et
sterkt inntrykk på meg, sier
Nyland. 

– Vi trenger et perspektiv, en
«kjempende livstro». Det kjen-
ner jeg på hver eneste dag. Jeg
har en tynn og sårbar hud, og
det er viktig for meg å kunne
tro at det er finnes noe mer enn
det jeg ser med mine blotte
øyne. Mitt indre blikk holder
fast på en Gud som omgir meg
på alle sider. I mitt hjertes en-
fold ber jeg om at livets utfor-
dringer ikke blir større enn at
jeg kan klare det, sammen med
Gud. 

Søndagsnevrose
– Er mennesket alene uten
Gud?

– Ja, det mener jeg. Frankl
lanserte begrepet søndags-

nevrose, som handler om
den tomheten mange

kjenner på når ar-
beidsuken er slutt. 

For meg er det

Påskehilsen fra kirkevergen:

Gud i hverdag
Fakta: 
Kirkevergen
■ Kjell Bertel Nyland tiltrådte
som ny kirkeverge 1. septem-
ber. Han har arbeidet i Sjø-
mannskirken i over 30 år, de
siste 17 årene som general-
sekretær. Høsten 2008 var
han en av de nominerte kandi-
datene til valget av ny biskop i
Bjørgvin.

■ Da Nyland fylte 60 år 20.
mars i fjor, ble han spurt av
Vårt Land om hvordan det var
å være nominert men ikke ut-
nevnt til biskop i Bjørgvin.
«Jeg tenkte enfoldig med min
Gud, at når en dør lukker seg,
åpner det seg en annen»,
svarte han. En uke senere ble
han ansatt som ny kirkeverge
i Bergen.

■ Kirkevergen er daglig leder
for Bergen kirkelige fellesråd
(BKF), som er en paraplyorga-
nisasjon for de fire prostiene
og 25 menighetene i Bergen.
BKF har arbeidsgiveransvar
for 406 ansatte i menighetene
(alle ansatte bortsett fra pres-
tene), barnehagene og bygg-,
anlegg- og kirkegårdsseksjo-
nen. BKF har forvaltningsan-
svar for alle kirkene og kirke-
gårdene i byen, og driver syv
barnehager – blant andre i
Skjold menighet og Søreide
menighet.

■ BKF har flere Fana-pro-
sjekter i tiden fremover:
• Ytrebygda nærkirke: (For-
håpentligvis) byggestart i lø-
pet av våren. Skal stå ferdig i
løpet av 2011.
• Sædalen: Har sett på tomt,
Bergen kommune har lovet
kr. 250.000,- til forprosjekt.
• Fana: Rehabiliteringen fort-
setter.
• Slettebakken: Nytt kjøkken,
kirkebenker og oppgradering
til universell utforming. Alt
skal være klart til 40-årsjubi-
leet til høsten.
• Storetveit: Trenger nytt tak. 
• Birkeland kirke: Stort behov
for nytt menighetshus. Øvst-
tun kirkegård må utvides. 

Mer informasjon:
www.bkf.no

PÅSKENS BUD-

SKAP: – Jeg tror

at påskeunderet

har funnet sted,

sier Kjell Bertel

Nyland. – Net-

topp derfor er det

mulig å regne

med Gud i min

hverdag i dag.
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avgjørende å kunne regne med en
Gud som også har gitt meg og kir-
ken sitt oppdrag, sier han, og viser
til Jesu siste ord til disiplene
(Matt. 28:20): «Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens
ende».

– Disse ordene griper meg, og
jeg prøver å ta dem bokstavelig.
Når mennesket klarer å regne med
gudsnærværet, blir det mulig å
leve i en samtale med Gud i det
hverdagslige. Da blir det også let-
tere å være i livet, og å møte dets
mange utfordringer.

Påskeunderet
Dette betrakter han som en vek-
selvirkning, slik det er nedfelt i
Den norske kirke sin visjon: «I
Kristus, nær livet».

– Den viktigste og mest varige
ballasten jeg trenger for å møte
hverdagen finner jeg i min tro, og i
den enkle samtalen jeg har med
Gud i mitt hjerte.

Dette bringer ham over på ut-
gangspunktet for intervjuet, som
var å snakke om påsken og på-
skens budskap.

– Ingen ting av dette hadde vært
mulig uten det som skjedde første
påskedag. Jeg tror at påskeunderet
har funnet sted. Nettopp derfor er
det mulig å regne med Gud i min
hverdag i dag. ●

                    mars 2010 7

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Dvoraks store korverk, «Sta-
bat Mater» ble skrevet i tiden
etter at hans nyfødte datter
Josefa døde i september
1875, og var hans måte å
komme seg gjennom sorgen
på. Musikalsk går det rett
inn i påskefeiringens dypes-
te budskap.

Mistet tre barn
Verket ble lenge liggende
ufullført, men høsten 1877
ble Dvoraks lille familie
igjen rammet av tragedier.
Først døde den elleve måne-
der gamle datteren Ruzena,
etter at hun ved en ulykke
hadde kommet over og
drukket en fosforholdig
oppløsning. Mindre enn en
måned senere døde den tre
år gamle sønnen Otokar av
kopper. Knust av sorgen
fullførte Dvorak det påbe-
gynte Stabat Mater i løpet av
de påfølgende to månedene,
og det gripende korverket
fikk deretter sin urpremiere i
Praha på lillejulaften i 1880. 

Her står moren
Teksten til «Stabat Mater»
(«her står moren») ble opp-
rinnelig skrevet på 1300-tal-
let av fransiskaner-munken
Jacopone da Todi, og tar ut-

gangspunkt i Jesu trøstende
ord til sin mor ved korset:
«Ved Jesu kors sto hans mor,
morens søster, Maria som var
gift med Klopas, og Maria
Magdalena. Da Jesus så sin
mor og ved siden av henne di-
sippelen han elsket, sa han til
sin mor: «Kvinne, dette er din
sønn.» Deretter sa han til di-
sippelen: «Dette er din mor.»
Fra da av tok disippelen hen-
ne hjem til seg.» (JOH. 19:25-27).

Bønn om frelse
Smerten er nesten ikke til å
holde ut når Dvorak lar en
vokalkvartett bære frem de
klagende ordene i 2. sats:
«Vidit suum dulcem Natum /
Moriendo desoltum/Dum
emisit spiritum» (hun så sin
sønn kjempe/Gi opp ånden/
og døende forlate henne),
ikke minst når vi kjenner
foranledningen til at kom-
ponisten valgte å sette toner
til den gamle latinske tek-
sten. Ordene tar etter hvert
form av en bønn til Maria
om evig frelse, og Dvoraks
musikk blir gradvis lysere. 

Gledestårer
Femtesatsen er nærmest gle-
desstrålende, der koret syng-
er en jublende melodi til en
tekst som bønnfaller Maria
om å få del i Frelserens smer-

te. Kontrasten er likevel aller
størst midtveis i verkets siste
sats, der komponisten et øye-
blikk lar koret slippe til helt
på egenhånd med en hymne-
lignende englesang: «Quan-
do corpus morietur / Fac, ut
animae donetur / Paradisi
Gloria» (når kroppen min
dør / la da min sjel fylles med /
Paradisets herlighet) - før
Dvorak slipper hele orkeste-
ret inn igjen for fullkommen
samklang med koret i verkets
avsluttende ord, «Amen». Da
triller gledestårene. ●

Kor é vi og Fana kyrkjekor
fremfører Dvoraks «Messe i
D-dur» i Skjold kirke, søn-
dag 11. april. 100 korsang-
ere og solistkvartett. Tone
Kvam Thorsen, dirigent. Jo-
stein Aarvik, orgel. Billetter
125,- kr ved inngangen. 

Mer informasjon:
www.paskefest.no

Kulturtipset: Musikk som trøster 

agen

ANBEFALT INNSPILLING: «En

mesterlig fremførelse» skrev det

britiske musikk-tidsskriftet Gra-

mophone i sin anmeldelse av den

tsjekkiske dirigenten Rafael Kube-

liks tolkning ved utgivelsen i 1978,

og fremhevet spesielt de fire sang-

solistene Edith Mathis (sopran),

Anna Reynolds (alt), Wieslaw Och-

man (tenor) og John Shirley-Quirk

(bass). Innspillingen ble nyutgitt av

Deutsche Grammophon i 1996, og

er fortsatt tilgjengelig. Korverkets

latinske originaltekst (med overset-

telser) er dessverre ikke inkludert i

cd-heftet, men finnes lett tilgjenge-

lig på nettsteder som wikipedia.org,

wikisource.org og shrinesf.org.

I løpet av en toårsperiode mistet den tsjekkiske
komponisten Antonin Dvorak (1841-1904) alle
sine tre første barn. 

Antonin Dvorak.
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Annenhver tirsdagskveld samles vel 15 barn
for to timer med aktiviteter, lek og samtale i
Strandgaten 62, der Kreftforeningen har sitt
kontor. Alle har det til felles at de har foreldre,
besteforeldre, søsken eller andre nære som
har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft. 

Vanskelige spørsmål
Tanken er at Treffpunkt både skal være et fri-
sted for barna og et sted der de kan treffe an-
dre som forstår hvordan de har det. 

– Vi har vært på tur med utrykningsbåt på
Byfjorden, grillet i Nordnesparken og vært
med luftambulansen. Men det viktigste er
det som skjer i lokalene her, forteller Selle-
vold.

Både fagpersoner og frivillige bidrar på
disse kveldene, der barna blir møtt der de er.
For de sitter gjerne inne med mange spørs-
mål og få de kan snakke med om det som er
vanskelig. Da er det godt å komme til et sted

der de kan diskutere og få råd om hva de skal
gjøre når de ikke får sove, hvem man kan
snakke med om vanskelige ting - og når det
er lov å le og ha det moro.

Å gjøre en forskjell
– Det er viktig å være glad. Det har en lov til å
være, men for mange av disse barna er ikke
det alltid så lett.

– Og da er det godt å høre noen si det?
– Ja, men ikke bare det. Her treffer de også

noen som de kan ha det kjekt sammen med.
Noen som forstår hvordan det er uten at de
trenger å snakke så mye om det.

– Har du noen personlige erfaringer med
kreftsykdom?

Hun blir stille en liten stund.
– Det har nok alle, medgir hun.– Men mitt

utgangspunkt er håpet om å kunne gjøre en
forskjell for de som er rammet. 

Udekket behov
Sellevold er sykepleier, og har tidligere arbei-

det i 14 år på Førde sentralsykehus. Hun har
vært ansatt i Kreftforeningen siden 1997, og
var med og startet opp Treffpunkt i 2006.

– Mange foreldre etterlyste et tilbud for
barn som pårørende, og vi forstod at det her
var et stort og udekket behov for et slikt til-
bud, sier hun.

Ryktet har siden spredd seg både gjennom
helsepersonell og mellom medlemmene i
Kreftforeningen. 

– Barna gir oss tilbakemeldinger på at det-
te betyr noe for dem, at det hjelper dem til å
mestre den situasjonen de er i. Så vårt frem-

Snakker
med
pappa
– Pappa var veldig snill,
sier Maren Elise Zahl
Nævdal (10). Hun var fem
år da faren døde.

Hun stiller til intervju sammen

med Vilde Aasgård Garen (10) fra

Morvik og hennes storesøster,

Cathrine Aasgård Garen (13). 

– Moren vår har nettopp be-

gynt med ny cellegiftbehandling,

forteller Cathrine. – Jeg tror at

det kommer til å gå fint. 

– Det er trist at mamma ikke

har så mye hår, sier Vilde. – Men

jeg tenker ikke så mye på at hun

er syk. Hun er bare snill og god.

Søstrene er glade for å være på

Treffpunkt.

– Her har vi det gøy, sier Vilde.

– Og så slipper vi å snakke så

mye om at mamma er syk, sier

Cathrine. Maren er enig.

– Jeg er enebarn. Etter at jeg

begynte her, er jeg ikke lenger

like lei meg som før. Jeg trenger

ikke å si noe om hvordan det er.

De andre barna her forstår.

Faren hennes døde av kreft for

fire år siden. Hun var da fem og

et halvt år gammel, og husker

godt glade dager på stranden

med begge foreldrene sine.

– Jeg gråter noen ganger når

jeg tenker på det. Han var veldig

snill.

– Skjønte du noe da han døde?

– Ikke i begynnelsen, men da

mamma sa at han var i himme-

len, begynte jeg å gråte.

Hennes største ønske er å få

se faren igjen. Men hun ville også

blitt glad dersom hun fikk seg en

lillesøster eller lillebror.

– Det hadde vært fint.

Mens vi snakker, kommer

hennes mor for å hente henne.

Maren lyser opp.

– Pappa har bursdag i dag, så vi

skal på graven, smiler hun.

– Er det fint å besøke ham der?

– Ja. Jeg liker å snakke med

ham.

– Skal du fortelle at du er blitt

intervjuet av menighetsbladet?

– Det skal jeg nok.

– Hva sier han da?

– Jeg tror han kommer til å le

godt. ●

Barn skal bli sett
Treffpunkt i Kreftforeningen:

FOREBYGGENDE 

ARBEID: – Barn 

tåler mye. Det de

tåler lite av, er å bli

holdt utenfor,

sier Tone 

Gjelsvik

Sellevold. 

– Treffpunkt er en møteplass for barn og tenåringer med nære
som har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft, sier rådgiver
Tone Gjelsvik Sellevold (51) i Kreftforeningen seksjon vest.

SAVNER PAPPA: – Min største

drøm er å få se pappa igjen, sier

Maren Elise Zahl Nævdal (til ven-

stre). – Jeg ønsker at mamma

skal bli slik som hun var før, sier

Vilde Aasgård Garen (til høyre). I

midten: Cathrine Aasgård Garen.
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ste ønske er at alle i målgruppen skal få vite
om at det finnes et slikt tilbud. 

Sunt med sinne
På Treffpunkt får barna muligheten til å nor-
malisere tanker og følelser. Mange er en-
somme i situasjonene, og tenker at det er bare

de som har det slik. Da kan det bety mye at
noen andre forteller dem at det er helt nor-
malt å ha konsentrasjonsvansker, glemme
avtaler eller å bli sint.

– Det går også fint an å bli sint på syke forel-
dre, sier Sellevold. – Slike reaksjoner er ikke
stygge, men faktisk helt normale og sunne. 

– Hva sier barna selv?
– De er flinke til å gi hverandre råd og tips. 
Når noen har det vondt, kan en av de andre

si at det blir bedre, selv om det er vondt nå. 
Andre kan være redde for å glemme den de

har mistet.
– Men det gjør de aldri. ●

Lillebroren til Martin heter Da-
niel, og var bare syv år da faren
døde. Men også han har klare
minner fra den vonde tiden.

– Han hjalp meg med matte-

leksen, husker Daniel. – Nå
trenger jeg ikke hjelp lenger. 

31.536.000 sekunder
- Matte er yndlingsfaget mitt,

slik det også var for pappa. En
gang fant han ut hvor mange
sekunder det er i ett år. Da var jeg
imponert.

Martin sine beste minner om
faren handler om å være med
ham i båten.

Minner i båten
– Han elsket båten, og vi var på
sjøen hele sommeren. Det var
fint.

– Gjør dere noe spesielt for å
minnes pappa?

– Vi pleier å klatre opp i båten
hans, som nå ligger foran gara-
sjen. Den har ikke vært på sjøen
siden han døde. ●

TREFFPUNKT: – Dette blir som et friminutt, der vi får være et sted der de andre skjønner hvordan vi har det, sier (fra venstre) Skjalg Eide Hodne-

land (11), Daniel Instebø Jamne (10), Simon Myhre Johansen (8), Maren Elise Zahl Nævdal (10) og Vilde Aasgård Garen (10).

MINNES PAPPA: – Vi pleier å kla-

tre opp i båten hans. Den har ikke

vært på sjøen siden han døde, sier

Martin Instebø Jamne (13) og Da-

niel Instebø Jamne (10).

Neste
Treffpunkt

blir tirsdag 23.
mars kl. 17.30-
19.30, deretter

tirsdag 20. april til
samme tid.

Dersom du ønsker
å bli med, kan du
ta kontakt med
Kreftforeningen

på telefon
07877.

I båten med far
– Pappa døde av kreft for to år siden, sier Martin Instebø
Jamne. – Da var jeg 11 år gammel.
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– Vannet kom så fort, og jeg ble
veldig redd, forteller Trinh, som
sammen med foreldre og fire søsken
måtte flykte da flommen kom.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter sø-
kelyset på fattige mennesker i møte med flom,
tørke og ekstremvær. Den vietnamesiske fa-
milien Tran har opplevd dette på kroppen.

En høstnatt i 2007 ble familien Tran vekket
av at vannet bare steg og steg inne i huset.
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet
Dung og deres fem barn måtte flykte fra i hui
og hast. Faren tenkte bare på én ting: Å redde
barna. Han kom seg ut i vannmassene og førte
familien i sikkerhet til et høyereliggende om-
råde. Alle overlevde, men hjemmet ble ødelagt
og de mistet mange eiendeler. I to måneder,
mens de ventet på at vannet skulle synke, måt-
te de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent
vann og barnas helse var daglige bekymringer. 

To år, to flommer
– Det var en vanskelig tid, forteller Thuy. 
– Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi
hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av nabo-
en. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris
med krydder.

Mellom oktober og november i 2007 ble
Thua Thien Hue provinsen rammet av fire
flommer. Nesten 30.000 mennesker ble eva-
kuert fra hjemmene sine, 83.400 hus ble over-
svømt, 31 mennesker ble hardt skadet og 22
mennesker døde. I september 2009 ble Viet-
nam igjen rammet av storflom i kjølvannet av
tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp fa-
milien Tran å flykte fra huset sitt. Som én av
mange familier i nærområdet har familien
Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å byg-
ge nytt og flomsikkert hus i mur og betong.

Trygg hems 
I stuen er det nå en hems i taket. Her kan fa-
milien lagre matvarer, og når vannet stiger, er
veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem
klatrer opp stigen i raske byks og demonstre-
rer hva hun skal gjøre når det kommer en ny

flom. Der oppe kan familien sitte til hjelpen
kommer. For familien må trolig forberede seg
på flere og hyppigere flommer. 

Konsekvensene av klimaendringer har ført
miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den

politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen
betegner selv landet som ett av de mest sår-
bare når det gjelder klimaendringer.

– Vi bor i et lavtliggende område og er vant
til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever
kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007
kom én meter med vann som ble liggende i to
måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung.

Ta godt imot bøssebærerne fra Fana prosti
når de banker på din dør på aksjonsdagen 23.
mars! Du kan også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594.22.87493. ●

Flommen tok alt

SÅ HØYT STOD FLOMMEN: Kateteket Bjørn Losvik sammen med Tran Viet Dung og Tran Thi

Thu Thuy. Under: Tran Thi Thun Kim (5) vet hva hun skal gjøre neste gang flommen kommer. 

FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Fasteaksjonen 2010
• Tirsdag 23. mars går konfirmanter,
unge og voksne fra Fana prosti rundt med
innsamlingsbøsser til årets fasteaksjon i
regi av Kirkens Nødhjelp. 

• Pengene fra årets fasteaksjon går til å
gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å
møte mer ekstremt vær, som for eksem-
pel flom og tørke. 

• I flomutsatte områder i Vietnam inne-

bærer dette blant annet at familier kan få
støtte til å bygge flomsikre hus. 

• I Kenya, som ofte rammes av tørke, støt-
ter  Kirkens Nødhjelp prosjekter som sam-
ler og lagrer regnvann til tørre perioder.
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Trosopplærings-

kalender:
■ Fana kyrkje lørdag 13. mars kl.
11–12: Undretur i kirkerommet
for 4-åringer m/foreldre.

■ Fana kyrkje søndag 14. mars:
Familiegudstjeneste med utdeling
av kirkebok til 4-åringer.

■ Slettebakken kirke fredag 9.
april kl.16.30-19.30: samling for
10 -åringer med film, foto og dra-
ma: «Vi lager gudstjeneste», 

■ Slettebakken kirke, søndag 11.
april kl.11.00: Gudstjeneste av og
med menighetens 10 åringer.

■ Fana kyrkje, søndag 11. april:
Dåpsskolen i Fana kyrkje avsluttes
for vårsemesteret.

■ Søreide kirke, søndag 11. april.
Avslutning for juniorkonfirman-
tene i gudstjenesten.

■Søreide kirke, søndag  2. mai:
Utdeling av CD til 2-åringer.  

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentral-
bordtjeneste for menighetene,
samt kirkebokføring administra-
sjon av dåp, vigsel og gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

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 økonomikonsulent 
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

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Pengene som samles inn til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon gir organisasjonen fleksibilitet og
mulighet til å handle raskt når det kreves, slik at
Kirkens Nødhjelp kan rykke ut også neste gang
behovet for nødhjelp er akutt.

Rent vann
KNs partner på Haiti, Viva Rio, var i gang med
nødhjelp fra dag én. Mange må ty til ikke-be-
handlet vann, noe som lett kan medføre vann-
bårne sykdommer som for eksempel bloddiarè -
en sykdom som for små barn kan være dødelig. 

– Det var derfor en stor lettelse å få teltene og
vannrensesystemene på plass, sier Manfred Arlt,
leder for KNs katastrofeteam på Haiti. 

– Når alle Kirkens Nødhjelps vannrensean-
legg er i gang, kan vi sikre vann til opp mot 30
000 mennesker. 

Teltleir på gaten
Befolkningen i Port-au-Prince trenger all den
hjelp de kan få. I den fattige bydelen Bel Air i
Port-au-Prince har flere tusen mennesker sam-
let seg i en teltleir på gaten, blant annet under so-
lide familietelt. Noen telt vil også fungere som
en etterlengtet sykestue i flyktningleiren som
drives av Viva Rio. Generalsekretær Atle Som-

merfeldt besøkte området rett etter katastrofen:
– Befolkningen på Haiti er rammet av en nær-

mest ufattelig katastrofe, og vil trenge omfat-
tende hjelp i mange år fremover, sier han.

Nødhjelp og bistand 
Kirkens Nødhjelp har jobbet på Haiti i over 20
år, og vi vil fortsette med langsiktig bistand og
støtte gjennom sine partnerorganisasjoner også
etter den første katastrofetiden. Fasteaksjonen
er derfor viktig. Slike midler, som ikke er bundet
til prosjekt eller land, gir mulighet til å reagere
raskt når katastrofer inntreffer. Midlene fra
årets aksjon vil derfor også kunne hjelpe både
når neste katastrofe rammer ett eller annet sted i
verden, og til det langsiktige hjelpearbeidet som
det nå er behov for i Haiti. ●

• FNs klimapanel (IPCC - Intergovernmental
Panel on Climate Change) regner med at 
havnivået vil stige med mellom 9 og 88 
centimeter frem til 2100. Dette vil skape 
store utfordringer for mennesker som bor i 
spesielt sårbare områder. 

• Du kan også støtte årets aksjon gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493.

• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen 

KN på Haiti: Hjelpen når frem
Rask respons ved katastrofer er avgjørende for å redde liv. Kirkens Nødhjelp var kort
tid etter jordskjelvkatastrofen i gang med å sette opp vannrenseutstyr og dele ut telt. 

TELTLEIR: Flere tusen mennesker har samlet seg i området der partnerorganisasjonen Viva Rio hol-

der til, og der Kirkens nødhjelp distribuerer vann. BEGGE FOTO: ARNE GRIEG RIISNÆS / KIRKENS NØDHJELP

SORG: Atle Sommerfeldt deltar på en sørgemar-

kering i en baptistmenighet i Port-au-Prince. 
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

Begravelsesbyrået for 
 og 

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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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

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Tlf. 552728 29

Biletet syner cellisten Bodil Er-
dal som i denne konserten på
førsteklasses vis vil traktere in-
strumentet sitt saman med so-
pran Tora-Sofie Haarr og orga-
nist Eli-Johanne Rønnekleiv. 

Som publikummar i Søreide
kirke denne kvelden kan du
oppleve cello solo, sopran og
cello, orgel solo, sopran og orgel
og alle tre i samspel. 

Musikken som skal framfø-
rast høyrer den lidingsfylte de-
len av påska til – eit døme kan
vere Eilert Tøsse sin «Stabat

Mater”«(den lidande Jesu mor)
for sopran og cello. Sterke ut-
trykk for sterke kjensler!

Konserten tek til kl.18.30, og
gudstenesta startar kl.19.30. Si-
dan dei to tilskipingane heng
tett saman, tek me ikkje inn-
gangspengar, men bed om kol-
lekt ved utgangen. 

Du kan finne meir detaljar 
om denne konserten og andre
påskekonsertar i Bergens-
kyrkjene på nettstaden
www.paskefest.no

Cello, song og orgel
i Søreide kirke 1.april
Påskehøgtida i Søreide kirke vert innleia med
pasjonskonsert Skjærtorsdag kveld. 

FOTO: PETTER SOLHEIM
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AV ELISABETH R. ANDERSEN

Det er noen år til den ordentlige
konfirmanttiden starter, men
det var en god flokk som ville
tyvstarte litt. Vi vil gjerne vite litt
mer om hva en juniorkonfir-
mant er, og spurte sokneprest
Hans Jørgen Morvik:

- Til dette har vi hentet inspi-
rasjon fra Danmark. Der har de
innarbeidet noe de kaller mini-
konfirmanter. I menigheter der
de har et godt opplegg for dette,
er det ganske god oppslutning.
Når vi skulle finne et opplæ-
ringstiltak for 10-åringer, var
dette en god ide å hente frem. Vi
bruker begrepet juniorkonfir-
manter fordi det er dette navnet
noen ganske få andre norske
menigheter har brukt på tilsva-
rende opplegg.

- Hva gjør dere når junior-
konfirmantene er her?

- Vi starter rett etter skoletid.
Derfor begynner vi med mat.
Deretter blir det litt lek før vi be-
gynner selve undervisningen. Vi
har tatt for oss Kristuskransen –
som er et pedagogisk hjelpe-
middel til å huske vesentlige si-
der ved den kristne tro. Hver
perle i kransen har sitt innhold.
Noe hemmelig, noe mystisk og
noe som bare er godt å tenke på.
Til slutt har vi en formingsakti-
vitet, og så vips, er to timer gått.

- Har dette noe med konfir-
masjon å gjøre?

- Nei, egentlig ikke. Men et
navn må det ha! Og det er jo
undervisning. Akkurat som
konfirmantene har det. Men
opplegget er annerledes.

- Så de blir ikke konfirmert el-
ler noe slikt?

- Nei. Men vi skal slutte av
opplegget med en gudstjeneste.
Søndag etter påske. Og den skal
juniorkonfirmantene være med
på å lage.

- Blir det juniorkonfirmanter
neste vinter også?

- Det blir det. Vi har ikke be-
stemt oss for når det starter, men
jeg tror ikke opplegget blir så
veldig annerledes enn i år. 

www.fanatorget.no

-nille

cafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

 Apotek Boots
tlf: 55 99 12 60

faks: 55 99 12 61

Juniorkonfirmanter
20 tiåringer tok utfordringen, og startet som
juniorkonfirmanter like før jul.

Lars Martin underviser om 
Kristus-kransen.

Er det vanskelig å spille orgel?
Eli-Johanne forklarer

Konsentrert oppmerksomhet når Sindre forteller.
ALLE FOTO: PETTER SOLHEIM 
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PÅSKE-
QUIZ
1 Hva kommer ordet

påske av?
A: Hebraisk pessach: gå forbi
B: Latin pascum: lide
C: Norrønt path-reis: blod

2 Hva het stedet der 
Jesus ble korsfestet?

A: Golgata
B: Golgaten
C: Hodegaten

3 Hvilken ukedag er den 
jødiske sabbatsdagen?

A: Fredag
B: Lørdag
C : Søndag

4 Hvorfor heter det 
skjærtorsdag?

A: Av ordet skjær, som i «et 
skjær i sjøen»

B : Det kommer av ordet 
skjor, som betyr bønn

C: Det kommer av ordet 
skir, som betyr ren

5 Hva betyr ordet 
Messias?

A: Konge
B: Mester
C: Den salvede
D: Redningsmannen

6 Da Jesus sto for Pilatus,
satte Pilatus en annen 

fange fri i stedet for 
Jesus. Hva het han?

A: Barabbas
B: Sarepta
C: Jesaja
D: Abraham
E: Rubens

7 Hva betyr ordet Kristus?
A: Den salvede
B: Den hårprydede
C: Den gledesfylte
D: Kongenes konge

8 Hvor gammel tror man 
Jesus var da han stod 
frem offentlig?

A: 27 år
B: 30 år
C: 33 år
D: 35 år

9 Hvorfor red Jesus inn i 
Jerusalem på et esel?

A: Fordi det ikke var noen 
hest i nærheten

B: Fordi en profet hadde sagt
at Messias skulle komme 
på et esel

C: Fordi disippelen Peter 
foreslo det

10 Hva er forskjellen på et 
esel og et muldyr?

A: Muldyr kan ikke få unger
B: Et esel kan ikke få unger
C: Lurespørsmål! Esel og 

muldyr er det samme.

11 Hvor mange disipler 
hadde Jesus?

A: Tretten
B: Tolv
C: Elleve

12 Utenfor tempelet i Jeru-
salem gav Jesus ros
til en kvinne. Hvorfor?

A: Fordi hun hadde gitt så 
mye penger

B: Fordi hun hadde hjulpet 
en mann som var blind

C: Fordi hun hadde hjulpet 
en mann som var blitt 
overfalt av røvere

D: Fordi hun hadde gitt det 
lille hun hadde

13 Rett før påske var Jesus
i Betania. Da kom det

en kvinne og salvet
ham.
Hva slags salve var det 

hun brukte?
A: Myrra-salve
B: Nardus-salve
C: Aloe-salve
D: Det vet man ikke

14 Det var en gruppe jøder 
på Jesu tid som ikke 
trodde på oppstandel-
sen. Hva kalte man 
dem?

A: Essenere
B: Saksere
C: Emigranter
D: Saddukeere

Tirsdag 23.03: 11.30: Andakt på
Søreide seniorsenter. Fasteaksjo-
nen. 20.00: Menighetsrådsmøte.

Torsdag 25.03: 11.00: Hjerterom.
19.30: KKK. 20.00: KRIK+.

Fredag 26.03: 19.00: Cafe 19

Torsdag 01.04: 18.30: Pasjons-
konsert. Se omtale i bladet.

Tirsdag 06.04: 19.30: Bibelgruppe.

Torsdag 08.04: 11.00: Hjerterom.
19.30: KKK. 20.00: KRIK+

Tirsdag 13.04: 19.00: Diakonatet

Onsdag 14.04: 19.30: Lokal-
historisk Forum

Torsdag 15.04: 11.00: Hjerterom.
19.30: KKK. 20.00: KRIK +

Søndag 18.04: 18.00: NB! Bønes
kirke: «I Grenseland». Foredrag om
Berlinmurens fall. v/H.J. Morvik.

Tirsdag 20.04: 11.30: Andakt Søreide
Seniors. 20.00: Menighetsrådsmøte.

Torsdag 22.04: 11.00: Hjerterom.
19.30: KKK. 20.00: KRIK + 

Søndag 25.04: 13.00: Menighetens
årsmøte.

Torsdag 29.04: 11.00: Hjerterom.
19.30: KKK. 20.00: KRIK +.

Fredag 30.04: 19.00: Cafe 19.

Tirsdag 04.05: 11.30: Andakt Søreide
Seniorsenter. 19.30: Bibelgruppe.

Torsdag 06.05: 11.00: Hjerterom.
19.30: KKK. 20.00: KRIK +.

Fredag 07.05: Vårtur med Lokalhis-
torisk Forum.

Tirsdag 11.05: 19.00: Diakonatet.

Tirsdag 18.05: 20.00: Menighets-
rådsmøte.

Tirsdag 20.05: 11.00: Hjerterom.

Torsdag 27.05: 11.00: Hjerterom.

Fredag 28.05: 19.00: Cafe 19.

Tirsdag 01.06: 11.30: Andakt Søreide
Seniorsenter. 19.30: Bibelgruppe.

Torsdag 03.06: 11.00: Hjerterom.

Torsdag 08.06: 19.00: Diakonatet.

Torsdag 10.06: 11.00: Hjerterom.

Tirsdag 15.06: 20.00: Menighets-
rådsmøte.

             kalender

Svar:

1.A
2.A
3.B
4.C
5.C
6.A
7.A
8.B
9.B
10.A
11.B
12.D
13.B
14.D
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10.01 Adrian Mangs Leirvåg
Magnus Rogne Grimstad
Sander-Emil L. Nøkling
August Lorentz Barth 
Bjerkelund

17.01 Pernille Myhre Skjoldmo
Robin Drange Ytrøy
Kristine Lorentzen 
Hunskår
Mathea Myhre Skjoldmo

24.01 Celina Larsen-Brodahl
Isak Aasen Sætenes
Tiril Kvamsdal
Karolina Bakke

31.01 Julius Nikolai Sæthre 
Stabrun
Celine Thune Jacobsen

07.02 Tilde Helene Skadal 
Tyldum
Madelen Tonheim Liland

14.02 Iris Tuohino Vinje
Madelen Martinsen-
Fyllingen

21.02 Sverre Leirgulen

20.12.09 Gyda Berg-Hansen
22.12.09 Solveig Pettersen
04.01.10 Håkon Olav Storheim
05.01.10 Ingeborg Kristine 

Røttingen Olsen
05.01.10 Magni Else Müller
16.01.10 Olaug Johanne Toft
03.02.10 Ruth Sletteland

Søn. 21.03. Maria budskapsdag 

11.00: Høymesse. Dåp Sindre
Skeie. Takkoffer til Kirkens Nød-
hjelp. Samtalegudstj. Sønd.skole.
14.00: Høymesse. Dåp. Lars Mar-
tin Hol. Takkoffer til Kirkens Nød-
hjelp. Samtalegudstj.

Søndag 28.03. Palmesøndag 

11.00: Høymesse. Dåp og natt-
verd. Hans Jørgen Morvik. Tak-
koffer til Krik sentralt. 

Torsdag 01.04. Skjærtorsdag 

18.30: Pasjonskonsert v/kantor
Eli-Johanne Rønnekleiv, Tora So-
fie Haarr, sang, Bodil Erdal, cello.
Kollekt.
19.30: Skjærtorsdagsgudstjenes-
te. Nattverd. Hans Jørgen Morvik.
Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

Fredag 02.04. Langfredag

11.00: Langfredagsgudstjeneste.
Hans Jørgen Morvik. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. 

Søndag 04.04. Påskedag 

11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 
S. Skeie. Takkaffer til Sjømanns-
kirken Norsk kirke i utlandet. 

Søndag 11.04. 1. søn. etter påske 

11.00: Familiemesse. Dåp og
nattverd. Lars Martin Hol. Takk-

offer til menighetsarbeidet. Av-
slutning, Juniorkonfirmanter.

Søndag 18.04. 2. søn. etter påske 

11.00: Høymesse. Dåp og natt-
verd. Sindre Skeie. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. Jubilate.
Søndagsskole.

Søndag 25.04. 3. søn. etter påske 

11.00: Høymesse. Dåp og natt-
verd. Hans Jørgen Morvik. Tak-
koffer til menighetsarbeidet. Søn-
dagsskole. Menighetens årsmøte
etter gudstjenesten.

Søndag 02.05. 4. søn. etter påske 

11.00: Familiegudstjeneste. Dåp.
Sindre Skeie. Takkoffer til Menig-
hetsarb. 2års CD, familiekoret

Søndag 09.05. 5. søn. etter påske 

11.00: Høymesse. Dåp og nattverd
Lars Martin Hol Takkoffer til Kir-
kens SOS. Søndagsskole.

Torsdag 13.05. Kr. Himmelfartsd. 

11.00: Konfirmasjonsgudstjenes-
te v/menighetens prester. Takk-
offer til Menighetsarbeidet. 
13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag 15.05. 

10.00:Konfirmasjonsgudstjenes-
te v/menighetens prester. Takkof-
fer til Menighetensarbeidet.
12.00: Konfirmasjonsgudstjeneste
14.00: Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 16.05. 6. søn. etter påske

12.00: Konfirmasjonsgudstjenes-
tev/menighetens prester. Takkof-
fer til Menighetsarbeidet.

Mandag 17.05.17. mai 

11.00: Høymesse. Hans Jørgen
Morvik. Takkoffer til Amnesty
International. 

Søndag 23.05. Pinsedag 

11.00: Høymesse. Dåp og nattverd
Sindre Skeie. Takkoffer til Menig-
hetsarbeidet. 

Søndag 30.05. Treenighetssøn.

11.00: Høymesse. Dåp og nattverd
Hans Jørgen Morvik. Takkoffer til
Søndagsskoleforbundet.
Sønd.skole. 

Søndag 06.06. 2. søn. etter pinse 

11.00: Høymesse. Dåp og nattverd
Sindre Skeie. Takkoffer til Menig-
hetsarbeidet.

Søndag 13.06. 3. søn. etter pinse 

11.00: Høymesse. Dåp og nattverd
Lars Martin Hol Takkoffer til Mi-
sjonsprosjektet. 

Søndag 20.06. 4. søn. etter pinse 

11.00: Høymesse. Dåp og nattverd
Hans Jørgen Morvik. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. 

Kalender: 
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gudstjenester
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døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B
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Menighetskontoret
Tlf/faks . . . . . 55 59 71 00 - 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

Menighetskonsulent 
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

Menighetsrådleder Trygve Danielsen
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 54 66
Mobil   . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 36 306
E-post: trygda@online.no 

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

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: mandag-fredag 0800-1500. http://bergen.kirken.no/soreide

Aksjon Givertjeneste er Søreide me-
nighets økonomiske satsing spesielt
rettet mot barn og unge.

Givertjenesten har som mål å skaffe midler
til å lønne ungdomsarbeider/menighets-
prest. Vi har allerede et lag med faste og tro-
faste givere som et fundament å bygge på,
men trenger å få enda flere med på Givertje-
nesten. Vårt håp at DU vil være med å støtte
barne- og ungdomsarbeid i ditt nærmiljø.

Du kan selv velge hvordan og hvor mye du
vil gi. Du kan gi et engangsbeløp, gi perio-
diske beløp eller inngå avtalegiro med
automatiske trekk fra konto. 

Du får skattefradrag for gaver mellom kr
500 og kr 12 000 per år. For å få skattefra-
drag må personnummer oppgis – det kre-
ver skattemyndighetene. Informasjon om
givere behandles konfidensielt, og avtalen
løper til den blir sagt opp av giver. 

Hvordan bli giver i Søreide 
menighets Givertjeneste?

Kontakt menighetskontoret:

telefon: 55 59 71 84 
E-post: soreide.menighet@bkf.no
Eller: Kom innom menighetskontoret i

Søreide kirke, Steinsvikvegen 19, 
5251 Søreidgrend.

Kontonummer for Givertjenesten:
1644 25 11768

Støtt barne- og ungdomsarbeidet i Søreide – bli med på «Aksjon givertjeneste!»
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