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God helg

refleksrefleks

Fana-treff i
sommeridyll  

Verdivalg?
Er valget et verdivalg, eller handler det like
mye om trynepolitikk? Hilde Onarheim
(bildet) fra Høyre er  bydelsstyreleder i
Fana. Hvilke verdier står hun for? Side 6-7

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Tove Ask og Marianne Henne var blant de nesten femti fana-
buene som i sommer var samlet i sørlandsidyllen Risøya til
fellesskap, aktiviteter og refleksjon.  Side 8

Vår daglige leder

Cathrine Halstensen (bildet)
har det siste halvåret vært
Søreide kirkes daglige leder,
har travle dager, men stor-
trives i den nye jobben. 

Side 4

«Sylvkrossen»-jubel 
På samme måte som pilegri-
mer kom langveisfra for å få
kraft fra sølvkorset i Fana
kirke, kom folk i tusentall for
å se forestillingen «Sylvkros-
sen». Side 12

Ikke bare «kanskje»
Kongen kommer til jubi-
leumsgudstjenesten i Fana
kirke 21. september.  Helt
sikkert. Side 11
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2 august 2003                

Den 23. salme har vært til god trøst
for mange mennesker gjennom 3000
år. Det er en grunnleggende tillit til
Gud som uttrykkes - ja, vi kan si - bar-
nets tillit. Tillit til en Gud som ikke
bare styrer verden - men som også le-
der den enkelte - leder meg - gjen-
nom livet - ja ikke bare gjennom livet
til dødens grense - men også baken-
for denne. 

Jesus kunne også denne salmen. Og
han brukte den om seg selv. I tillegg
til alle de andre bildene - Jeg er livets
vann, jeg er livets brød, jeg er veien,
sannheten og livet - bruker han også
bildet av hyrden. 

Jeg skal innrømme at jeg har veket litt
tilbake for dette bildet gjennom
mange år. Grunnen - tror jeg - er de
glansede og romantiske bilder av
hyrden med lammet på skuldrene
som jeg i min barndom så i barnebi-
bel og i søndagsskolemateriell. 
For - hva var egentlig behovet for hyr-
den - i de vakre omgivelsene? 

Senere har jeg forstått mer av hva det
ville si å være hyrde i det området Je-

sus befant seg i. Og jeg har begynt å
sette uendelig stor pris på at Jesus
ikke bare er veien sannheten og livet -
men også min hyrde. 

For - hva betyr det? Det var nok ingen
vakker hage sauene som hadde hyr-
der i Israel befant seg i. Det var en far-
lig verden. Både sauene - og hyrden -
levde et farlig liv på grunn av villdyr
og røvere. Og når Jesus sier at han er
den gode hyrde som setter livet til for
sauene - er ikke det ment - bare i
overført betydning på ham. Det var
beinhard realitet for hyrdene den-
gang. 

Vi har gjerne våre idylliske forestil-
linger om hyrdene på marken knyttet
til julen. Men deres virkelighet var
langt fra idyllisk. De levde et liv i fat-
tigdom, skitt, filler og farer. 

En slik hyrde er det Jesus sier at han
vil være for oss. Han vil gå gjennom
alt - for oss. Han vil gå med oss - være
til hjelp og støtte uansett hvor fattigs-
lig eller farlig situasjon vi kommer
opp i. Ikke vil han være redd for å få
skitnet til den fine kappen vi ofte av-
bilder han med heller - i den skitten
vi ofte - i reell eller overført betydning
- befinner oss i. For han er hyrde. God
hyrde. Ikke en som bare bryr seg om
flokken - og kalkulerer med statistisk
tapsprosent. Men en som går på le-
ting etter den ene - etter meg - eller
deg - hvis vi har gått oss bort. 

Derfor er jeg blitt veldig glad i hyrde-
bildet. For jeg vet at verden rundt
meg rommer et uant antall farer og
trusler. Mot jorda Gud har skapt -
mot menneskeheten - mot meg - og
alle de jeg er glad i. Jesus har riktig-
nok ikke sagt at han vil ta farene og
truslene bort. 

Men Jesus har sagt at han er hyrde. At
han derfor vil kjempe for meg. Og om
den kampen går ut med tap - så er
han med meg der også - i tapet - og
snur det til seier - slik han har seiret
over alle trusler og farer - over døden. 

Jesus vil også være din hyrde. Også du
kan hente frem hyrdebildet og se på
det igjen -  dersom du har lagt det
vekk. For det er et godt bilde av flere
grunner - For det første fordi det er
meningsfullt i en verden full av usik-
kerhet og farer. For det andre fordi
det er så enkelt at et barn kan forstå
det - ja, kanskje forstår barn det bed-
re enn voksne. Fordi de - i langt større
grad enn oss - har evnen til å vise
grunnleggende tillit - til å stole 100
prosent - på andre enn seg selv. På
hyrden. På Jesus. ●

Hans Jørgen Morvik

Refleks august 2003

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

med BKF og de andre me-
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med glede i mot artikler av ulike slag
og gjerne også tips til reportasjer. 
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Hyrdebilder 

Nytt

Hans Jørgen Morvik er sokneprest i Søreide 
menighet. 

Herren er min hyrde,
jeg mangler ingen ting.

Han lar meg ligge i  grønne enger;
han fører meg til vann 

der jeg finner hvile,
og gir meg ny kraft.

Han leder meg på de rette stier 
for sitt navns skyld.

Selv om jeg går i 
dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke for noe vondt.
For du er med meg

(fra PS 23) 
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AV LIV SYLVARNES

Selv om det nå er usikkerhet rundt
driften, har barneparken vært til stor
glede for menigheten, og barn og
foreldre som har benyttet seg av
dens tilbud, i alle år. Menighetsrådet
ønsker med dette å rette en stor takk
til parkeier og medarbeidere for åre-
lang innsats i parken.

Barneparken har vært et tilbud til
barn mellom 3 og 6 år. Hver dag har

30 barn fått leke og truffet sine leke-
kamerater i parken. Solfrid Johanne-
sen og Brit Kronheim og andre med-
hjelpere har i mange år vært med på
å gjøre parken til en god og trygg
plass for de små. 

Barnehagegudstjenester
De siste årene har alle parkbarna

også vært med når presten har hatt
andakt og barnehagegudstjenester
med Søreide Menighets Barnehage.
Dette er bl.a. noe av det menighets-
rådet har satt stor pris på. 

Ved flere anledninger de siste år,

har der kommet
spørsmål til me-
nighetsrådet an-
gående parkens
driftsmessige,
økonomiske og
kirkelige tilknyt-
ning til menig-
hetsrådet. 

Formalisering
Menighetsrådet
og parken ble i
vår enige om at
man skulle for-

malisere forholdet med en leieavta-
le. Dette ville også være viktig med
tanke på at parken skulle bli tatt
hensyn til under og etter ombyg-
gingen av kirken, som vil finne sted
om 1-2 år ifølge Bergen Kirkelige Fel-
lesråd.

Under arbeidet med å utarbeide og
komme til enighet om en fremtidig
leieavtale, bestemte parkeier at de
ønsket å legge ned driften av parken.
Menighetsrådet beklager dette. Men
en ny interessegruppe ser altså nå på
muligheten for å sette i gang igjen
senere i høst. ●

3               august 2003

Søreide 

Åpent 09.00-21.00

(09.00-18.00)

LETTVINT OG GARANTERT BILLIG

NyttNytt

Usikkert for Søreide barnepark
Søreide barnepark har holdt
til i Søreide kirkes lokaler og
eiendom. Den ble opprinnelig
startet av diakonatet, men
ble siden privateid uten
driftsmessige bånd til
menigheten. Nå ønsker eier 
å avslutte driften, og en ny
interessegruppe arbeider
med muligheten for å
opprettholde tilbudet. 

I Søreide menighet er det
blitt arrangert ALPHA-kurs
flere ganger, senest i vinter. I
høst vil vi arrangere et opp-
følgingskurs. Vi har valgt å
kalle det opp etter den neste
bokstaven i det greske alfa-
betet etter alpha, Beta. 

På kurset skal vi gå noe
mer i dybden på tema som
er viktige i vår kirke. Oppleg-
get for kveldene blir omtrent
som på ALPHA-samlingene,
men med større vekt på ple-
num enn på gruppearbeid. 

Program:
2. september: Kristen eller
religiøs, eller ny-religiøs?

7. oktober.: Sammen om
dåpen.
4. november: Sammen om
nattverden.
2. desember.: Sammen om
livet (Etiske utfordringer)

Samlingene blir altså
holdt  på tirsdager i Søreide
kirke. De starter med enkel
kveldsmat kl. 1930.

Foredragsholdere blir
menighetens egne prester.

Samlingene er åpne for
alle! Enten man har gått på
ALPHA-kurs eller ikke fra
før, er dette noe å få med
seg! ●

BETA-kurs
ALPHA-kurs er en grunnleggende innføring i
viktige elementer i den kristne tro. Nå følger

vi opp med et såkalt BETA-kurs.
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AV HANS JØRGEN MORVIK

Uten kirkelig bakgrunn var hun like-
vel ikke. Hun er mer eller mindre opp-
vokst i St. Jakob inne i sentrum, der
moren var kirketjener. Og siden eld-
stebror Atle, utdannet seg til organist,
var det kanskje bare naturlig at også
Cathrine begynte å jobbe i kirken?

Tilfeldig
- Nei, det var mer tilfeldig, men jeg
slapp i alle fall å ha negative forestil-
linger knyttet til det å jobbe i kirken,
snarere tvert imot!

Tilfeldigheten bestod vel helst i at
hun etter å ha fullført sin cand. mag.
grad med Mediekunnskap, littera-
turvitenskap, pedagogikk  og ar-
beids- og organisasjonspsykologi,
var på utkikk etter en passende jobb.
Hun søkte på en jobb i Fridalen me-
nighet. Men der var de flere om bei-
net, og da passet det best for Bergen
Kirkelige Fellesråd å plassere henne
her hos oss.

- Hvordan har det vært å komme
til Søreide?

- Det har vært kjempekjekt fra første
stund. Her har jeg følt meg hjemme.

- Så det har ikke tatt lysten vekk fra
det å jobbe i kirken videre?

- Overhodet ikke!

Stort spenn
- Stillingen du vikarierer i har titte-
len «daglig leder», hva betyr det?

- Jeg er arbeidsgivers, det vil si Ber-
gen Kirkelige Fellesråds representant
på stedet. Daglig leder er sjef for alle
ansatte i kirken utenom prestene. I
Søreide er vi jo ikke så mange ansatte,
og vi har svært greie forhold oss imel-
lom, så det å være sjef er nok ikke den
største delen av oppgaven.

- Det at vi ikke er mange, gjør deri-
mot at oppgavene har et stort spenn.
Her blir det lite ”ledelse” og mye van-
lig kontorarbeid, siden jeg er den
eneste kontoransatte. Jeg dekker alle
kontorrutiner for menighets- og
prestekontor, alt fra saksbehandling
for menighetsrådet og iverksettelse
av tiltak, til føring av kirkebøker. 

- Du har vel også et visst ansvar for
økonomien?

- Ja, det ligger som et naturlig an-
svar for en daglig leder i alle sam-
menhenger. Jeg har ansvar for bud-
sjett og økonomistyring. Også for
regnskapet. Der gjør jeg alt grunnar-
beidet, mens selve føringen av det er
overlatt til Fellesrådet.

Liten tid til ledelse
- Er det vanskelig å få tid til alt?

- Det største problemet er å få tid til
å ta den delen av lederoppgaven som
går på det frivillige arbeid. Alle med-
lemmer av menighetsråd og utvalg,
og alle ledere i arbeidsgreinene våre,
gjør dette som frivillig innsats, og
menigheten er helt avhengig av at de
gjør det arbeidet de gjør. Jeg skulle
gjerne hatt mer anledning til å støtte
og motivere dem i arbeidet. Dette
gjelder kanskje spesielt de som  sitter
i de forskjellige utvalgene, fordi de
ofte ser minst resultater igjen av det
de er med på.

- Hva ser du som de største utfor-
dringene for Søreide Menighet i ti-
den fremover?

- I og med at vi står foran en ombyg-
ging/renovering av kirken, gir dette
seg selv.  Foreløpig vet vi veldig lite
om hva som skal skje og når det skal
skje, men vi håper at dette vil bli av-
klart utover høsten. 

Motivere
-Utover dette er det som jeg svarte på
istad viktig: Nemlig å ta seg av de fri-
villige medarbeiderne. Støtte dem,
motivere dem. Og finne nye frivillige,
ikke minst. 
- Vi trenger det, innen både barne-
ungdoms- og eldrearbeid. Og vi
trenger faktisk også folk til trivielle
oppgaver i menighetsråd og utvalg.
Hvis noen flere hadde vært med på å
ta ansvar for det som skjer i menighe-
ten, hadde det jo ikke blitt så mye på
hver! ●

4 august 2003                

Nytt

Søreides
daglige 
leder
En novemberdag 2002
satte Cathrine Halstensen
for første gang sine bein i
Søreide kirke. Kastet inn i
det som vikar for Jannicke
Jæger Amundsen som gikk
ut i svangerskapspermisjon
litt før tiden.

FOTO: HANS JØRGEN MORVIK
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AV SVERRE TRÆTTEBERG

I blant blir visjoner mer enn bare
drømmer, og da skoleferien begynte,
«invaderte» 400 personer fra ca 30
kor Storbritannia og Irland. Korene
fulgte 4 ulike ruter, og endte opp i en
gigantisk fellesgudstjeneste i York
ærverdige minster.

Med båt og buss
Ca 20 personer fra Slettebakken Mo-
tettkor og Menighetskor var blant
dem som startet ferden på Orknøye-
ne.Først gikk turen over Nordsjøen
med «Jupiter,» videre med buss via
Edinburgh og til slutt båt over til øye-
ne og buss videre til Kirkwall. Her var
været ikke helt godt, men hva gjør det
for vannvante bergensere som bl.a.
lot seg imponere over Magnuskate-
dralen, påbegynt av Ragnvald jarl i
1137, og av eldgamle bosetninger
Skara Brave helt tilbake fra 3100 f.Kr. 

Litt skuffende var det at vi pga. an-
net arrangement ikke slapp til med
sang inne i katedralen, men kirke-
trappen er et bra podium. Pytt sann,
det skulle bli mer sang siden.

Sol,sauer og sang
John, vår eminente og joviale sjåfør
fra Newcastle kjørte oss trygt videre
.Skottland er vakkert med irrgrønne
marker fulle av hvite «ulldotter». «Litt
magre,» sa kjennere i bussen. Solen
skinte, og da vi passerte Loch Ness,
var det lite som fikk oss til å tenke på
mystiske sjøormer.

Iona, klosteret på vestkysten var
neste mål. Det ble herjet av norske vi-
kinger fra 795-900, men like fullt var
det herfra de første kristne misjonæ-
rer til Norge kom.En spesiell opplevel-
se i klosterkirken var det å kunne
synge om Olav Tryggvason som ville
kristne Norge. Edinburgh, Skottlands
vakre hovedstad, ble neste stopp. St.
Giles katedralen bød på ypperlig

akustikk, og vi følte at
sangen her fikk et eks-
tra «løft». 

Durham ligger kun
en time fra Newcastle.
Katedralen der ble på-
begynt i 1093, og er det
mest betydningsfulle
romerske bygg i Eng-
land. Også her kunne
vi glede oss over god
mottakelse og et rom
som gav sangen de
beste vilkår.

York
York var det endelige
mål for alle korene. York minster er den
største gotiske katedral i Nord-Europa,
og byen York (Jorvik i vikingtiden) er en
sjarmerende by med trange gater og
høy turistfaktor. Etter sigende har
byen en kirke for hver uke i året, og en
pub for hver av årets dager. Noen av
dem fikk besøk! Byen er stolt av sitt
«Jorvik Viking Center», og vi kunne ofte
se det norske flagget vaie utenfor bu-
tikker og spisesteder. I York minster
fant hovedsamlingen sted – en guds-

tjeneste der bl.a. ut-
drag fra Trond Kverno
sitt verk : «Rydd vei for
Herren» ble oppført.
Mange mennesker
var samlet i den enor-
me kirken, og det ble
en fin opplevelse for
oss alle.

Gode minner
Det er spesielt å være så mange sam-
men på tur i en klar hensikt og med
flere opptredener på programmet.
Storbritannia presenterte seg på en
god måte, og vi fikk opplevelser og
minner det er vel verdt å ta vare på.
Dessuten – sang og musikk i slike om-
givelser gir fellesskap, inspirasjon og
forståelse ut over vårt eget lokale mil-
jø. En stor takk til alle som var med på
turen, og til Olav Øgaard som gjorde
visjon til virkelighet. ●

Visjonen som ble virkelighet:

I vesterled på pilegrimstur

En bønn av Alcuin av
York (fra 700 tallet)

Evige lys, skinn i våre hjerter.
Evige godhet, fri oss fra det onde,

Evige kraft, vær vår støtte,
Evige sannhet, 

splitt vår uvitenhets mørke,
Evige barmhjertighet, 

ha nåde med oss,
Så vi med hele vårt hjerte og sjel

og styrke kan komme for ditt åsyn,
og bli brakt av din store nåde

til ditt hellige nærvær.
Amen. 

Han tenkte stort, leder for Bjørgvin Kirkesangforbund og
organist i Slettebakken menighet, Olav Øgaard, da han
unnfanget ideen om å mobilisere kor på Vestlandet til
pilegrimstur i de gamle vikingers fotspor.

YORK: Fornøyde korsange-
re utenfor York-katedralen
ledet av Anne Karin Stor-
myr og Olav Øgaard.
FOTO: ASBJØRN ROTEVATN

Nytt
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TRYGVE BIRKELAND (KRF) BYDELS-
STYRELEDER OG BUSSJÅFØR, YTREBYGDA
3.kandidat til bystyret i Bergen, 41 år.

Kamp mot likegyldighet

Verdier er de grunnleggende bygge-
steinene vi bruker som enkelt-

personer og samfunn når beslutninger
skal taes. Viktig for meg er trofasthet,
ærlighet, medfølelse og standhaftighet.

Medmenneskelighet, respekt, lokal 
deltagelse og åpenhet i beslutninger.

Ved at vi starter en kamp mot like-
gyldighet og egoisme og begynner å

bry oss om hverandre i stedet for å ty til
sladder og folkesnakk. Verdiskapning i
samfunnet er også nødvendig. Dette
skaper arbeidsplasser, økte inntekter og
økte muligheter til å gjøre noe godt for et
større utsnitt av våre innbyggere.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HILDE ONARHEIM, (H) BYDELSSTYRE-
LEDER I FANA OG SJEFSSYKEPLEIER:
4. kandidat på bystyrelisten. Avgjørelse om
plass i bydelsstyre blir tatt etter valget. 48 år.

Respekt for enkeltmennesket

Verdier er det som betyr noe for 
meg, som gir innhold i tilværelsen:
Trygghet, respekt, rettferdighet, 
godt nettverk (famile og venner). 

Respekt for enkeltmennesket, 
handlingsfrihet, medbestemmelse.

Jeg vil prioritere kommunens kjerne-
oppgaver; helse, skole og eldreomsorg,
og sikre trygghet for de svakeste.

Ved å sikre ovennevnte. Byen må 
i økonomisk balanse, og da må vi

prioritere kjernevirksomheten. Andre
tjenester kan med fordel gjøres av
private. Byen og bydelene må ha gode
handlingsplaner for å bekjempe rus og
kriminalitet, det forebyggende arbeid
er utrolig viktig. Jeg ønsker også å gi
mer ansvar til den enkelte innbygger.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rett til å ha egne meninger

Respekt for mennesket, dets eien- 
dom og meninger. Lov til å ha egne

meninger og frihet til å sette idéer ut i
livet.

Mulighet og rett til å velge alt fra 
transportmiddel til sykehjems-

plass når den tid kommer.

Bedre infrastruktur dvs. veier. Uten 
veier ingen verdiskapning, uten

verdiskapning intet arbeid, intet arbeid,
ingen Bergen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Toleranse er det viktigste

Mennesket må leve i frihet, utvise 
ansvar, ha høy toleranseevne og

ikke akseptere noen form for diskrimi-
nering. Alle mennesker har samme
verdi. Rasisme må bekjempes og ikke
ties i hjelp. Å være inkluderende. 

Som lokalpolitiker er jeg mest 
opp-tatt av at alle mennesker skal

få hjelp når de trenger det. Derfor
mener jeg det er viktig å styrke
fellesskapet gjennom fellesskaps-
løsninger. Å sette bestemor ut på
anbudsrunde annethvert år er ikke i
tråd med mine verdibegrep. 

Legge forholdene til rette for gode
oppvekstvilkår for barn og unge,

funksjonshemmede og eldre. Ellers
må bydelenes miljø forbedres bl.a.
ved at bybanen blir bygget snarest
mulig og at bussene får sine kollektiv-
felt.

VALG -03: Fanapolitikern
Hvilke verdier er viktigst for Fana-
politikerne? Vi har utfordret en del av
dem som har vært, og skal være med på 
å styre Fana og Ytrebygda. Med andre 
ord de menneskene som skal ta mange
verdivalg på vegne av oss. Blir lokal-
valget 15. september et verdivalg?

AV DAG KVARSTEIN VERDIER: Trygve Birkeland (Ytrebygda) og Hilde Onarheim (Fana) har vært bydelsstyreledere de fire siste å

KNUT HOLME SULEN (FRP) 
BYDELSSTYRET FANA
Fortsetter ikke i bydelstyret, er
uplassert på listen til FrP. 42 år.

KNUT JOHAN LARSEN (SV)
BYDELSSTYRET YTREBYGDA,
PROD. ARBEIDER.
2. kandidat for Bergen SV, fort-
setter ikke i bydelsstyret, 58 år. 

Våre spørsmål til politikerene:

Hva legger du i ordet «verdi»og hvilke 
verdier er viktigst for deg personlig?
Hvilke verdier er det viktigst for deg å 
kjempe for i lokalpolitikken?

Hvordan kan Ytrebygda og Fana bli et 
bedre sted å leve?
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Verdier gjelder grunnfjellet

Verdier gjelder grunnfjellet. 
Liv og død – glede og sorg. 

Hva styrer våre liv? Hva blir igjen
når vi forlater våre liv? Hvorfor 
tror mange at det finnes et liv
etter døden? Og hvilke kon-
sekvenser har det når vi ennå 
har tid? Den lysende tråd for 
meg personlig er kjærlighet og
menneskeverd; vi behøver 
hverandre. Samtidig en grunn-
leggende tvil på etablerte «sann-
heter», og en tro på at det nytter 
å strekke seg mot – Gud.

De svakeste. Gamle – som 
ikke lenger kan klare seg

selv. Barn og ungdom – som
trenger oss, som vi trenger.
Hvordan kan vi gradvis tilby
solidaritet og kjærlighet – i
stedet for grådighet og
konspirativ likegyldighet.

Fana og Bergen er verdens 
beste sted å leve. Samtidig er

det en stor utfordring når vi har det
godt. Det kan fort bli en sovepute.

Like muligheter for alle

Et samfunn der vi gir alle 
barn de samme muligheter 

og rettigheter uavhengig av hvem
som har født dem inn i denne
verden. Et samfunn tuftet på 
gode fellesskapsløsninger med
demokrati, trygghet, respekt,
toleranse og åpenhet. For meg 
er det viktigst at barna får vokse
opp i trygge omgivelser med
forutsigbarhet i hverdagen, og 
at alle små hverdagsgleder får
blomstre.

Barn og unges oppvekst-
vilkår. Fortsatt satse aktivt på

støtte til frivillige lag og
organisasjoner slik at frivillig
arbeid og dugnadsinnsats får den
drahjelp de fortjener. Skape
forutsigbarhet for barnefamilier
ved å ha full trøkk på etablering
av nok barnehageplasser.

Fana er et godt sted å leve. Vi 
må satse på fellesskapet og

bygge opp under frivillig arbeid.
Det er limet i hverdagen. ●

rnes verdier
Verdiskapning
Verdiskapning, verdi-skapning,  
verdi, skapning. Smak på ordene. 

Hvilke assosiasjoner gir de? For oss som
ikke har vært blåruss går vel tankene i
retning av ting som er viktig i livet: trygg-
het, vennskap og tro. Evnen til å glede
seg over skaperverket og de underlige
medskapningene våre. Ordet «verdi-
skapning» sier også noe om at det vikti-
ge i livet ikke kommer av seg selv. Som
skapninger må vi selv bidra til at verden
blir et verdifullt sted å leve. Og som reli-
giøse mennesker tror vi også at det lig-

ger en høyere kraft bak verdiene, en skaper. 
I dagens medie-og politikerspråk er det

pengeflytternes definisjon av begrepet som rå-
der. I partiprogrammene er verdiskapning ofte
synonymt med å få pengene til å kaste av seg,
en aktivitet (eller hobby for enkelte) som i og
for seg ikke er forkastelig om pengene brukes
til ting som gir oss ekte verdier. Det jeg ikke li-
ker er at ordene «verdier» og «penger» ofte be-
tyr det samme i den norske offentligheten. Det
sier litt om vårt hule verdisyn. Samtidig vet vi at
det som det nye testamentes hovedperson ad-
varte aller mest mot, var nettopp pengene,
Mammon. Jesu budskap er fullt av advarsler
mot at pengekjærlighet fører galt av sted. 

Det er visstnok dårlige økonomiske tider her i
landet. Det hevder i alle fall finansminister og
sentralbanksjef. Budskapet forkynnes på et
tidspunkt i historien da nordmenn aldri har
brukt så mye av inntekten på ting vi ikke treng-
er. Og nylig fikk vi høre at oljefondet nå rommer
800 milliarder kroner. Et tall bare Onkel Skrue
kan fatte.

Folk flest er ikke flinke nok til å bruke peng-
er, heter det fra børsen og regjeringskvartalet.
Vi må kjøpe mer for at seddelpressen skal få
fart på seg og for at fabrikkpipene atter kan
spy ut «lukten av penger». Gros 80-tallsman-
tra om «bærekraftig» utvikling er glemt. 

Det vi trenger er opinionsdannere som om-
definerer ordet «verdi». Politikere, lærere,
prester, småbarnsfedre, journalister og bank-
sjefer (!) må begynne å snakke om at vi alle har
et ansvar for å skape verdier omkring oss, og
ikke bare på kontoen.

Dag Kvarstein

siste årene. Anne Gine Hestetun (t.h.) er byråd i Bergen. Hva mener de om verdier? FOTO: DAG KVARSTEIN/AP

STEIN B. HUSEBØ (PENSJO-
NISTPARTIET) FANA, LEGE
OG FOREDRAGSHOLDER
2.kandidat – regner med
plass i bystyret. 59 år.

ANNE GINE HESTETUN (AP), FANA,
BYRÅD FOR BARNEHAGE, SKOLE OG
IDRETT
3. kandidat – regner med plass i 
bystyret. 41 år.
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8 august 2003                

AV HANS JØRGEN MORVIK (TEKST OG FOTO)

Med 44 deltakere, var sannsynligvis
Fana det området i hele landet som
hadde flest folk på årets treff. 

Med egne leirer for barn og ung-
dom, og gode tilbud også for voksne,
er dette sommerens høydepunkt for
mange. Det spesielle med dette som-
mertreffet er at her samles det folk i
alle aldre, og fra hele landet. Hoved-
tyngden består av familier med barn
og ungdommer. Men der er også en
del enslige voksne, og ungdommer
som kommer på egen hånd. 

Årets sommertreff var på mange
måter preget av ungdom. På to ung-
domsleirene, U1 og U2, der alle del-
takerne bodde i telt inne på øya, var
det 120 deltakere. Disse leirene lever
i stor grad sitt eget liv. De arbeider
med forskjellige prosjekter, men
bruker mesteparten av tiden og
energien på å ha det moro sammen.

Romslig og avslappende
Tone Totland og Svein-Arne Store-
sund fra Birkeland er 2. gangs-delta-
kere, Anniken og Birger Huun fra
Slettebakken er med for 5. gang. 

- Hva er det som gjør at dere kom-
mer tilbake etter å ha vært her før?

Svein-Arne Storesund: -Sørlands-
ferie, det jo noe eget ved det, men det
er nok ungene som er mest oppsatt
på å dra hit. 

Birger Huun: -For all del, vi vil gjer-
ne vi også, men ungene er nok mest
bestemte på å dra. De har venner
her, og finner nye stadig vekk. Vi ser
dem ikke så mye gjennom uken. De
er her i glimt, når de trenger rene
klær, eller mer penger til is…

- Ikke påtrengende
Tone Totland: -Her er romslig. Her er
en fin og sunn måte å formidle kris-
tendom på. Ikke påtrengende på

noen måte. Dessuten er det flott å se
at barn og unge får være med og bi-
dra så mye. Du kan være med på
mange aktiviteter, eller du kan være
for deg selv. Men her er først og
fremst rikelig anledning til å sette seg
ned og snakke med andre, og til å re-
flektere over livet. Det går an å kom-
me hit både som familie, som singel
og som singel med barn. 

Fjellkirken
Inne i skogen like ved leirstedet, med
steile berg som kirkevegger og den
blå himmelen som tak, ligger natu-
rens egen katedral, «Fjellkirken». Her
samles alle som vil til friluftsgudstje-
neste og kveldsandakt. Roen og
stemningen i Fjellkirken var for
mange av dem vi snakket med det
som gjorde mest inntrykk under
oppholdet på Risøya.

Veteranen
Tove Ask fra Fana er super-veteran,
og har 10-års jubileum på sommer-
treffet. Hennes to jenter har gått gra-
dene fra de var små, til nå å være akti-
ve deltakere på de to ungdomsleire-
ne. I år har hun også fått med seg Ma-
rianne Henne fra Birkeland, som har
med seg sine tre barn. 

- Her er mange kjernefamilier.
Hvordan er det å komme hit uten
partner?

- Det er flott det også. Vi er ganske
mange i samme situasjon, så vi er
ikke alene! Dessuten opplever vi ikke
at det er noe skille slik sett.

Alt på en gang
- Det er også veldig godt å være her
som voksen. Det er ferie og inspira-
sjon, kristent fellesskap, sosialt
treff, alt på en gang. En kan velge
selv om en vil være veldig aktiv, eller
bruke tiden til avslapping. Her er
kajakkpadling, vannski, fotball,
men også god tid for refleksjon og
stillhet. Jeg ser frem til det hvert år.
Det er sommerens høydepunkt, sier
Tove Ask.

Hvis dette høres interessant ut, kan
du spørre etter informasjon på ditt
kirkekontoret. Innbydelsene sendes
vanligvis ut i februar. ●

Fana-treff i sørlandsidyll
En uke i juli fylles den
idylliske Risøya i Sørlandets
beste skjærgård opp av barn,
unge og voksne fra hele
landet For 18. år på rad
arrangerte Norges KFUK-
KFUM i år sommertreff på 
øya ved Tvedestrand. 

OPPLEVELSE: Kveldssamlingene i Fjellkirken fremheves som en stor opplevelse av mange.

STORTRIVES: Janne og Dan Søraa med barna
Einar og Ingrid kommer ganske sikkert tilbake
neste år.

Nytt
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«Kvinne funnet hjemme i
forkommen tilstand, etter å ha
ligget hjelpeløs i en uke ...»

«Det går jo ikke an! Ligge alene i dage-
vis uten at noen bryr seg! Stakkars
menneske! Har hun ingen familie,
ingen venner?» Vi ser dem i avisene,
historiene om mennesker som ligger
skadet eller døde i dager og uker, uten
at noen vet. Jeg har tenkt at dette må
være svært ensomme mennesker.
Vært oppgitt over familie, venner og
naboer, som ikke bryr seg og tar kon-
takt. Men har jeg egentlig noen grunn
til det?

Kanskje det ikke er så enkelt likevel.
Jeg har faktisk kommet til at det sam-
me kunne ha skjedd meg selv, i alle fall
i lange perioder av livet. På tross av et
sosialt liv med venner og familie, kun-
ne det vært meg selv som lå der, uten at
noen reagerte. Hvis de ikke fikk tak i
meg ville de tro at jeg var på besøk, på
reise, på farten ett eller annet sted. Jeg
var jo så aktiv, så sosial, så travel…

Vi ønsker mange ting samtidig. Et so-
sialt liv med tette, varme, spennende
relasjoner, venner, familie og kolleger.
Men også frihet til å skjerme oss og ha
tid for oss selv. Vi er også svært ulike
når det gjelder ønsker og muligheter til
å velge hvem vi omgås. 

Det kan være svært ulike årsaker til at
så mange mennesker er ensomme.
Det å bli skikkelig kjent med og aner-
kjent av et annet menneske kan være

en lang prosess, som krever at vi klarer
å vise noe av vår egen sårbarhet. Dette
er krevende, og i noen tilfelle så van-
skelig at vi heller trekker oss tilbake.
Kanskje har vonde erfaringer tidligere
i livet bidratt til dette. 

Ofte er ensomheten der på tross av at
vi lever sammen med andre. Når det er
viktige forhold i eget liv vi ikke tør, kla-
rer eller vil dele med andre, kan følel-
sen av å være ensom bli påtrengende. 

Vi ønsker å bli sett av andre mennes-
ker, at noen kjenner og aksepterer meg
slik jeg egentlig er, med alle mine mot-
stridende tanker, følelser og egenska-
per. Samtidig ønsker jeg selv å påvirke
når, av hvem og hvordan jeg blir sett.
Denne balansen er ikke så lett, verken i
nære relasjoner som familie og venner,
eller i forhold til «de andre». Holder vi
avstand for å slippe å ta ansvar?

Det er et livsprosjekt å bli flinkere til
å se og møte mennesker på en god
måte, ikke minst ved å utvikle en føl-
somhet for andres ønsker og behov.
Klarer vi å skjelne mellom det å bry seg
om og det å bry seg med? Kan vi hjelpe
hverandre med det? ●

Karl Dag Bærug

Dialoggruppe 
for folk med 
ulike livssyn
Slettebakken menighet ønsker
velkommen mennesker med
ulike livssyn til samtaler om
vesentlige livsspørsmål. 

Gruppen er åpen for alle interesserte og
vil ha møter i Slettebakken kirke i ho-
vedsak annenhver tirsdage kl. 20 - 22. 
• Oppstart blir tirsdag 9.september.
• Øvrige samlinger blir: 23.sept, 7. og 

21.okt, 4. og 18. nov og 2. des.2003

Hovedtema for høsten 2003 blir
«Skapt i Guds bilde».

Hensikten med gruppen er å utvikle
den enkeltes evne til å lytte til andres
trosopplevelser og styrke egen forstå-
else av tros- og livsspørsmål.

Samtaleleder er Ragnvald Hemstad,
nå pensjonert prest. Med bred erfaring
som prest, som misjonær i Japan og fra
møter med mennesker med ulik tro-
serfaringer.

Påmelding er ikke nødvendig. Har du
spørsmål ta kontakt med Ragnvald
Hemstad på telefon 55 27 05 26 eller
med en av prestene på menighetskon-
toret telefon 55 28 06 12. ●

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Mitt liv, ditt liv og «de andre»
Artikkelforfatter 
Karl Dag Bærug 
arbeider hos 
Kirkens SOS 
i Bergen.

Nytt
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Vestlandet fikk tidlig
forseggjorte stavkir-
ker som i Røldal og
på Urnes, og noen
store steinkirker som
i Rosendal, Kinsarvik,
Voss og Aurland. Men kirken på Kirke-
birkeland var et enkelt byggverk, reist
etter et felles grunnmønster med stor-
parten av de ca 1300 kirkene i Norge på
1300-tallet, med våpenhus, skip uten
benker, kor et trinn eller to høyere, alter
med alterring og en døpefont. Veggene
hadde små lysglugger, altertavle, krusi-
fiks, prekestol, kirkebenker, galleri,
klokker, kirkeskip, vinduer, oppvarming
og orgel kom til etter hvert. 

Gikk helt fra Loddefjord
Kirken skulle tjene en menighet som
strakte seg til Unneland, Langedalen
og Stadsporten i nord, til Loddefjord,
Mathopen og Grimstad i vest, til Sør-
eide og Skjold i sør, og endelig til Hen-
ne og Frotveit mot øst. Veien kunne bli
ganske lang for mange, men plikten
kalte, samtidig som kirkebakken ble
det sosiale treffsted for ung og gam-
mel. De langveisfarende hadde kles-
bytte i bylt på ryggen, og nær kirken
skiftet de til besteklærne. 

Ny tømmerkirke
Vel hundre år etter reformasjonen, på

1660-tallet, ble en ny tømmerkirke
reist. Denne ble utstyrt med en klokke
støpt i Nederland i 1637 og en annen
støpt i København i 1665. Begge henger
i dag i den nye Birkeland kirke på Midt-
tun. Skip og kor i den nye tømmerkir-
ken var 140 kv.m., og noen år senere ble
den påbygd et våpenhus på 22 kv.m.
Kirken ble godt vedlikeholdt, den var
tjærebredd og delvis malt innvendig, og
hadde både utskjæringer og bilder av
apostlene malt direkte på veggen. 

I 1724 solgte kong Fredrik IV kirken,
og den fikk lokale eiere inntil W.H.
Christie på Hop kjøpte den i 1795. Han
bygde en stor kirke på Hop («pappkir-
ken») og var inne på tanken å gjøre
denne til sognekirke for Birkeland.
Dette skjedde imidlertid ikke, og hans
etterfølger på Hop, Michael Krohn, gav
i 1839 Birkeland kirke til menigheten
sammen med flere hundre speciedaler
til reparasjon av kirken. Arbeidet ble
ganske omfattende, men det var det
siste som ble gjort med gamle Birke-
land kirke før den ble revet vinteren
1878-79 etter at den nye kirken på

Midttun var innviet 21. november
1878. 

Kirkematerialer auksjonert
Tredje påskedag, 5. april 1879, var det
stor auksjon på Kirkebirkeland, der
materialer fra den nedrevne kirken
var sortert og klargjort for inspeksjon
og kjøp. Alterskapet havnet til slutt i
Historisk Museum, noen dører kom til
Brattland, et døpefat oppbevares i da-
gens kirke, en lysestake henger på kir-
keveggen, en kirkebenk er tatt vare på,
og enda et fat oppbevares på Nesttun
Eldresenter. Flere enkeltdeler fra kir-
ken kan sikkert oppspores, og bør sna-
rest registreres og fotograferes.

Kirken er borte, men fundamentet lig-
ger der fortsatt. Og innenfor kirkegår-
dens gamle murer har fanabuer i alle al-
dre sitt siste hvilested. Det hersker fred
og ro på den århundregamle gravplas-
sen. En enkel minneplate forteller ste-
dets historie. Burde dagens generasjo-
ner sørge for en verdigere ramme om-
kring de synlige minnene etter Birke-
land menighets første kirkested? ●

Birkeland kirke er den nest eldste
kirken i Fana, og i høst markeres
125-årsjubiléet. Det har vært kirke i
Birkeland-området i alle fall siden

1300-tallet, og dagens kirke er den
tredje i rekken. I artikkelen på denne
siden tar Martin A. E. Andersen for
seg kirkestedets historie. 

• Jubileumsperiode: 7. september-
19. oktober 2003

• Søndag 19.oktober kl.11.00: 
Jubileumsgudstjeneste.

Birkeland kirke fyller 125 år

Kirkested siden 1300-tallet
Vi vet ikke når den første
kirken på Kirkebirkeland ble
bygd, men biskop Audfinn i
Bjørgvin skrev 8. juni 1329
et brev til presten Erling på
Birkeland, og det er første
gang denne kirken blir 
nevnt i noe dokument. 

TØMMERKIRKE: En tømmerkirke ble reist på Kir-
kebirkeland på 1660-tallet til erstatning for den
gamle kirken som hadde stått på stedet i alle fall
siden 1300-tallet. TEGNING: AUD S. MYKLEBUST

Nytt
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Gunnar Danbolt er kjent som en glim-
rende formidler. Han er en av våre
fremste kjennere av kirkekunst og kir-
kesymboler. I tillegg vil organist Jostein
Aarvik fremføre musikalske bilder. 

Danbolt er professor i europeisk
kunsthistorie ved Universitetet i Ber-
gen. Han har skrevet en rekke bøker og
artikler om maleri og skulptur fra an-
tikken, middelalderen og renessan-
sen, og om moderne kunst, kunstteo-
ri, kunsthåndverk og barnekultur.

Gunnar Danbolt er en ettertraktet fo-
redragsholder og foreleser i mange
sammenhenger. I år 2000 mottok han
Meltzers Høyskolefonds Forsknings-
og Formidlingspris. Danbolt vil bru-
ke lysbilder for å gi tilhørerne et visu-
elt inntrykk av kirkekunsten.

I sitt foredrag vil han trekke opp lin-
jene fra middelalderens kirkekunst til
vår moderne kirkekunst, og han vil ta
for seg de utfordringer og problemer
den moderne kunsten stiller når man

introduserer den i et kir-
kerom og i en gudstje-
nesteform som har for-

andret seg langt mindre enn kunsten.
Kirkens kunst, arkitektur og symbo-

ler har inspirert komponister til
mange musikkstykker, ikke minst for
orgel. Organist Jostein Aarvik vil den-
ne kvelden framføre «musikalske bil-
der» av Johann Sebastian Bach, Louis
Vierne, Henri Mulet og Knut Nystedt. 

Samlingen bli i Menighetssenteret.
Enkel servering. Inngangsbillett: Kr.
100,- Arr: Kulturutvalget i Fana kirke
og Fana Folkeakademi med støtte av
kulturavd. i Fana bydel. ●

11               august 2003

850-årsjubiléet har vore som
ei opplevingsrik festreise frå
opninga 1. søndag i advent i
fjor og til no. Mykje av det
som har hendt, vil vi ha glede
av i mange år framover. 

Stikkord i så måte kan vere
jubileumsboka, jubileumsvi-
deoen, amfiet i Fana kultur-
park og verket «Sylvkrossen».

Kongebesøk 21. september
Jubileumshøgdepunktet vert søn-

dag 21. september kl. 11.00. Då kjem
Hans Majestet Kong Harald V til kyr-
kja for å vere med på festgudstenesta.

Gudstenesta blir leia av Bjørgvin
biskop Ole D. Hagesæther. Nyskriven
musikk av komponisten Jostein Stal-

heim vil bli framført av lokale krefter.
Denne dagen vil det nye teppet i
midtgangen i kyrkja bli teke i bruk.
Teppet er handvove av Oddrun Kol-
stad Møllerup Haga i fargeval og
mønster med design godkjent av ar-

kitekt Fredrik Konow
Lund, som restaurerte
Fana kyrkje i åra 1926-
28. 

Blant dei særskilt invi-
terte til jubileumshøg-
depunktet er tidlegare
prestefolk i Fana og dei
som er ordinerte til pres-
teteneste i Fana kyrkje.
Til denne dagen vil også
Kongebrua i Kulturpar-
ken vere klar. Etter gud-
stenesta er det planlagt
ein folkefest i Kulturpar-

ken. Nærare program kjem seinare.
Denne dagen bør alle setje av til jubi-
leumsfest ! ●

NB! Fullstendig program for haust-
halvåret kjem i eige programhefte.

Kulturkveld i Fana kirke
«Fra middelalderens til vår moderne tids kirkekunst» er tittelen på
Gunnar Danbolts foredrag i menighetssalen ved Fana kirke 11. september. 

Gunnar Danbolt 

850-årsjubileet i Fana kyrkje:

Ei festreise gjennom året

BESØK: Kong Harald (t.v) kjem til jubileumsgudstenesta i Fana
kyrkje 21. september. Biskop Ole D. Hagesæther leier gudstenesta.
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I første halvdel av juni ble
stykket «Sylvkrossen»
fremført på den nye
friluftsscenen nedenfor
Fana kirke.

AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Over tusen mennesker fikk i løpet av
de fem forestillingene se en livlig fol-
kelivsskildring fra 1200-tallet da fast-
boende og pilegrimer diskuterte un-
dergjerningene som skjedde ved
sølvkorset i Fana kirke. For det var te-
maet tro og tvil som var det sentrale
innholdet i stykket. 

Forfatter Johannes Gjerdåker, og re-
gissør Vera Rostin Wexelsen fra Horda-
land Teater, lyktes med å bygge en bro
mellom virkeligheten til middelalde-
rens og dagens postmoderne men-
nesker. Nå som da stiller vi mennesker
de samme spørsmålene, og like ofte
blir vi svar skyldig. Er det nå sikkert at
dette har noe med Gud å gjøre? Er ikke
det hele myter og overtro, eller er det
en kjerne av evig sannhet i det?

Aktuelt fra Bagdad
I tillegg til den eviggyldige tematik-
ken, hadde forestillingen tilløp til
dramaturgisk spenning. Det oppstod
knuffing da den islandske skalden
Torfinn fortalte om sin reise til musli-
mene i Bagdad. Han ble beskyldt for å
gjøre seg til venns med vantro og for å
spre vrang lære. Kanskje ikke tilfeldig
at forfatteren lot Torfinn komme fra
Bagdad i tider med politisk konflikt
og krig mellom Vesten og Irak, en
konflikt som også har hatt sterke reli-
giøse undertoner. 

Litt romantikk og flørting ble det
også flettet inn i forestillingen. Skal-
den Torfinn (Eirik del Barco Soleglad)
kom som et frisk pust fra det store ut-

land og vakte selvsagt interesse blant
jentene. Helga fra Stranda (Monica
Grønvik) faller for ham og forsvarer
hans kulturåpne kristendomsforstå-
else, samtidig som hun åpenbart hå-
per på et lite eventyr. 

Overbevisende Fana-bonde
Flertallet av de medvirkende var ama-
tørskuespillere, men de fikk god hjelp
av en dyktig regissør og profesjonelle
skuespillere og musikere. Sverre Træt-
teberg hadde en sentral rolle i forestil-
lingen. Han har liten teatererfaring fra
før, bortsett fra noen små opptrinn i
mindre sammenhenger. Men i rollen

som Fanabonden Trygve overbeviste
han med engasjert og troverdig spill.
Strilemålet satt også som det skulle.
Trygve var overbevist om sølvkorsets
undergjørende kraft, han hadde selv
vært vitne til at folk var blitt helbredet. 

- Det var kjempeartig å være med. Å
få delta i en slik forestilling sammen
med profesjonelle skuespillere, mu-
sikere og regissør, var veldig lærerikt
og inspirerende, forteller han. 

Nå håper Trætteberg at amatørtea-
termiljøet som har oppstått rundt
Hordaland Teater, kirken og amfiet,
kan utvikle seg. Det sysles allerede
med planer om nye forestillinger ... ●

12 august 2003                

Tro og tvil i friluftsamfiet

SKALD: Den islandske skalden Torfinn fortalte om sine opplevelser i Bagdad med både mennesker og
dyr som interesserte tilhørere. 

GODT BESØK: 2-300 mennesker fylte det nye amfiet nedenfor Fana kirke under hver av de fem fore-
stillingene i juni.Nytt

«Det er dei vise som
forvillar verda»

TRYGVE FRÅ FANA I «SYLVKROSSEN»
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Kirkekontoret 
Steinsvikveien 19, 5251 Søreidgrend
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 07 00
Telefaks . . . . . . . . . . . . .55 12 31 15
E-post  . .soereide.menighet@bkf.no

Boligtelefoner:
Daglig leder 
Cathrine Halsensen (vikar)
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 31 50 61

Sokneprest 
Hans Jørgen Morvik
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 49 62

Kapellan 
Kolbjørn Gunnarson
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 10 28 77

Organist 
Jan Egil Vågsholm
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 27 64

Kirketjener 
Ann Kristin Hovland  . . .55 26 95 38

Søreide Menighetsbarnehage
Kontortelefon  . . . . . . . .55 12 07 40
Boligtelefon  . . . . . . . . . 55 22 90 44
Styrer Berit Hop Grimen . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 22 90 44

Gave til arbeidet?

Søreide menighetskonto
 . . . . . . . . . . . . . . . .3412 30 57920

Menighetens misjonsprosjekt
 . . . . . . . . . . . . . . . .3412 66 20335

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Kirkekontoret: Tlf. 55 12 07 00 • Faks 55 12 31 15 • Epost: soreide.menighet@bkf.no
Kontortid: Man-fre 10.00-14.00 
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AV HANS JØRGEN MORVIK

- Det er ganske uforutsigbart, sier Pet-
ter Hope. Som dirigerer og inspirer et
20-talls små unger og deres foreldre i
en lett blanding av enkle barnesanger.

- Det som fungerer flott en dag, er
helt håpløst den neste.

- Men applaus får du hver gang,
skyter Atle Sylvarnes inn. Han er den
andre av korets musikalske ledere.

- Ja, vi er flinke til å gi applaus uan-
sett hvordan det går.

Synge sammen
Så har ikke Familiekoret ambisjoner
om å bli verdenskjent for flott sang
heller. Hovedideen bak koret er at
voksne og barn skal synge sammen.
På barnas premisser og med barna i
sentrum. De voksne er med som
nødvendige støtespillere og synger
med den stemmen de har.

- Hvordan foregår øvelsene deres?
- Vi samles annenhver tirsdag fra

1730-1900. Vi starter med å synge i 45
minutter. Deretter leker vi litt og spi-
ser kveldsmat sammen, sier Petter.
Og Atle legger til:

- Det sosiale er viktig. Samtidig er
dette et lavterskeltilbud i kirken. Det
er en måte å gjøre barn og voksne for-
trolige med det å være i kirken, og se
det som et naturlig sted å være i både
skjemt og alvor.

Alle slags barnesanger, 
- Hva slags sanger synger dere?

- Vi synger alle slags barnesanger,
sier Atle. Noen egner seg til gudstje-
nestelig bruk, andre passer helst i an-
dre sammenhenger.

Familiekoret opptrer ikke så ofte
utenfor kirken. De deltar på noen

gudstjenester hvert år, og ellers på
noen andre arrangementer i kirken.
Slik blir det også i tiden fremover. Nå i
høst blir det deltakelse på gudstje-
nester, og et eget arrangement der de
«synger julen inn».

- Hvordan rekrutterer dere nye
medlemmer?

- De fleste er kommet til ved at de
har hørt om koret gjennom venner.
Men noen har også blitt med etter å
ha hørt og sett oss på arrangementer
der vi har vært med. På utdelingene
av 4-års-boken i kirken for eksempel.
Vi håper flere blir med nå i høst, da
det alltid er noen som slutter i løpet
av sommeren. 

Snart tre år
Familiekoret ble startet j januar 2001.
De begynte med 14-15 familier, nå er
det oppe i 20. Det har vært utskifting-
er i flokken underveis.

- Det er helt naturlig, sier Atle, bar-
na som er fra 0-8 år, og de blir jo etter

hvert så store at dette tilbudet ikke
er utfordrende nok for dem. Men
det kommer stadig noen nye til.

- Hadde det vært en idé med en
videreføring, et kor for de barna
som etter hvert vokser ut av ko-
ret?

- Jo, vi tror menigheten bør se på
om det er mulig å få til noe for al-
dersgruppen mellom oss og Ten
Sing. Men der trengs det ledere…

De tekniske mulighetene for å
drive kor begynner i alle fall å komme
på plass. Familiekoret har vært driv-
kraft  for å skaffe et nytt transporta-
belt sang-anlegg til kirken, med for-
sterkere, mikrofoner og høytalere. 

Fikk legat
- Det var markedsdagene i vinter som
la grunnlaget sammen med et legat vi
fikk fra Bergen Riksmålsforening,
forteller Atle. Det vi nå har skaffet oss,
er greit nok til vårt bruk, og til de ar-
rangementer vi har i kirken. Men skal
dette utvikle seg til noe mer, flere kor
som bruker det f.eks., bør det nok
bygges ut. 

- Vi mener det er mulighet for flere
kor her i kirken, og at det er mulig å
gjøre ting som gjør både gospel-
nights, konserter og gudstjenester
til en opplevelse for både øye og øre.
Kanskje vi også kan få tak i noen
ungdommer og voksne med interes-
se for teknikk og lyd til å drive med
dette? ●

Familiekoret
Yrende liv. Barn som synger,
løper, leker og koser seg.
Det er tirsdag ettermiddag 
i Søreide kirke, og Familie-
koret øver. 

Nytt

KOR: Familiekoret i Søreide kirke. FOTO: HANS JØRGEN MORVIK
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1999 2001                    2002
Vanlige søndagsgudstjenester 61 59 57
Andre gudstjenester 19 25 32
Gudstjenestedeltakere totalt 10.235 11.340 13.674
Gj.snitt delt. vanlige gudstj. 128 141 167
Nattverdgjester totalt 1.356 2.081 1857
Medlemmer totalt 7990 8404 -
Døpte i Søreide kirke 75 86 89
Døpte bosatt i Søreide menighet 115 146 138
Konfirmerte 55 62 109
Vielser i Søreide kirke 2 2 4
Vielser  totalt tilhørende Søreide 11 26 23
Begravelser 44 40 45
Begr. /bisett. fra Søreide kirke 6 5 6
Kollekt i kirken totalt 148.263 146.753 151.809
Kollekt til eget arbeid 65.608 84.544 75.244
Innsamlinger/basar til eget arbeid 46.000 42.000 41.006

Tall fra 2000 er ikke tatt med da kirken var stengt mesteparten av året. Statistikken viser
en gledelig økning i gudstjenestefremmøtet.  Den viser også god oppslutning om de kirke-
lige handlinger Så viser da også tallene fra kirkens medlemsregister at vi har fått over 400
flere medlemmer i menigheten i løpet av 2002. Medlemstallet var  8404 pr. 1/11-2002. 

Den vil sannsynligvis være på plass
når dette leses. Lysgloben vil ha sin
funksjon både i gudstjenestelig sam-
menheng og ved forskjellige arrange-
menter i kirken. Den vil også gi mu-
lighet for dem som besøker kirken til
å få en ramme rundt en stille stund i
kirkerommet.

Vi håper den vil bli satt pris på og
brukt av mange! 

Hva er en lysglobe?
En lysglobe er en modell av jordklo-
den med et Kristus-lys i midten.
Langs kanten vil det i vår Lysglobe
være plass til 30 små lys. Disse er
ment å være bønnelys som kan ten-
nes til ulike anledninger.

Globen bærer i seg mange budskap.
Naturlig å nevne er kristuslyset i sen-
trum som et symbol på at Jesus Kris-

tus er verdens lys og  hele verdens
herre. I Lysgloben blir vi invitert til å
se våre egne liv i en større sammen-
heng og vi minnes om vårt  ansvar for
andre mennesker. 

Både de som står oss nær, og de
som vi ikke kjenner. Men som likevel
er vår neste, våre medmennesker,
uansett hvor de befinner seg i ver-
den. ●

Lysglobe i Søreide kirke
Menighetsrådet har vedtatt
å gå til innkjøp av en
lysglobe til kirken.

NyttNytt

LYSGLOBE: Søreide vil kjøpe en lysglobe til kirkerommet. På bildet ser vi lysgloben i Nygård kirke. 
FOTO: DAG KVARSTEIN

Hovedtall fra kirkens årsstatistikk
HEI ALLE BARN 

MELLOM  0 OG 8 ÅR!

Har du lyst til å:

• Synge i kor • Leke
• Spise kveldsmat sammen med

mange andre barn og voksne

Ta med en voksen og bli med i  
FAMILIEKORET – SØREIDE

Vi starter opp igjen 
Tirsdag 02.09.03 kl. 17.30 

Vi øver annenhver tirsdag i 
Søreide Kirke

Du kan også ringe 
Fam Sylvarnes:
Tlf. 55 98 12 90
eller fam. Hope:
Tlf. 55 22 86 77
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Søndag 31. august 
1100 12. søndag etter pinse.  Høymesse v/ 

sokneprest Hans  Jørgen Morvik. 
Dåp. Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 7. september 
1100 13. søndag etter pinse. Konfirmant-

presentasjon v/kapellan Kolbjørn 
Gunnarson. Dåp. Offer til Menighets- 
arbeidet. Kirkekaffe

Søndag 14. september 
1100 14. søndag etter pinse. Høymesse 

v/sokneprest Hans Jørgen Morvik.
Dåp. Nattverd. Offer til Kirkens 
Bymisjon i Bergen. Kirkekaffe. 

Søndag 21. september 
1100 15.søndag etter pinse. Høymesse 

v/kapellan Kolbjørn Gunnarson. Dåp.
Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet. 
Kirkekaffe. Besøk fra Misjons-
alliansen ved Hans Tore Leite.

Søndag 28. september 
1100 16.søndag etter pinse. Familieguds-

tjeneste v/ sokneprest Hans Jørgen 
Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til KRIK.
Kirkekaffe. 

Søndag 5. oktober 
1100 17. søndag etter pinse. Høymesse 

v/kapellan Kolbjørn Gunnarson.
Dåp. Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 12. oktober 
1100 18. søndag etter pinse. Familieguds-

tjeneste v/ sokneprest Hans Jørgen 
Morvik. Dåp. Offer til  Sjømanns-
misjonen. Kirkekaffe

Søndag 19. oktober 
1100 19. søndag etter pinse. Familieguds-

tjeneste v/kapellan Kolbjørn 
Gunnarson. Nattverd. Offer til  
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 26. oktober 
1100 Bots og bededag. Høymesse v/sokne-

prest Hans Jørgen Morvik. Nattverd. 
Offer til Menighetsarb. Kirkekaffe

Søndag 2. november
1100 Allehelgensdag. Høymesse v/

kapellan Kolbjørn Gunnarson
Dåp. Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe

Søndag 9. november
1100 22.søndag etter pinse. Familieguds-

tjeneste v/sokneprest Hans J. Morvik. 
Dåp. Offer til KFUK/M. Kirkekaffe

Søndag 16. november 
1100 23. søndag etter pinse. Høymesse 

v/kapellan Kolbjørn Gunnarson
Offer til Menighetsarb. Kirkekaffe.
Utdeling av bøker til fireåringer.

Søndag 23. november 
1100 Siste søndag i kirkeåret. Høymesse 

v/sokneprest Hans Jørgen Morvik.
Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe. Sangkoret 
Hjerteklang deltar.

Se hva som skjer
Faste aktiviteter:

Søndagsskole
hver søndag under gudstjenesten  når det
ikke er familiegudstjeneste

Kirkekaffe
til vanlig hver søndag umiddelbart etter 
gudstjenesten

Eldretrim
hver tirsdag 11.00 til 1300. Kontaktperson:
Henriette Bøe Johansen tlf. 55990948 

Åpen kirke
annenhver mandag 11.00 til 13.00

Familiekoret
annenhver tirsdag 17.30 til 19.00. Kontakt-
pers.: Petter og Birgitte Hope tlf. 55228677

Diakonatets møter
andre tirsdag i måneden kl 19.00

Lokalhistorisk forum
neste møte: 24.sept. kl. 20.00

Speider – ulvunger
mandager kl 18.00

Sola Fide 
tordag kl. 20.00

Nytt

Døpte i Søreide kirke:
Storm Anders Sangolt
Berent-Johan Larsen Gjerdevik
Kristian Pettersen Hosseiny
Henriette Warncke Skeide
Oliver Andreas Mengkrogen Madsen
Caspar Johan Dale Haaland
Simon Benjaminsen Ulvedal
Markus Helgø Wathle
Ida Ødven Knutsen
Kristian Syslak Fardal
Marie Jordan
Maren Berglund Haga
Valentin Kristian Berg
Kristina Solli
Joakim Madsen
Julie Anfinsen
Døpte i andre kirker:
Benedicte Nilsen, Fana 
Celine Hanøy Alisøy, Birkeland 

Daniel Kalkan Andersen, Birkeland
Ina Kalkan Andersen, Birkeland 
Silje Helene Hop, Storetveit 
Ken A.Takahashi Brudvik, Loddefjord
Lea Schei Ramstad, Lysekloster
Una Haukanes, Skjold 
Oda Ulvestad, Fana 
Mathilde Nordtvedt Hodne, Fana 
Mathias Larsen, Storetveit 
Didrik August Brekken Daae, Fana 
Nathalie Mathisen, Fana 
Victoria Louise Johannessen, Fana 
Marcus Rossi Raudeberg, Fana 
Amalie Alvestad, Fana 
Kristina Sæle, Skjold 
Louise Lorgen Tandberg, Langevåg 
Elina Solene Iversen Dyrstad, Fana
Niklas Såtendal-Fredriksen, Fana 
Renate Saltvik Lyngvær, Fitjar 

Lena Værøy og Ronny Lohiniva, København
Unni Svendal og Jan M. Grimstad, Fyllingsd.
Lydia Bosanquet og Per Ulvedal, Storetveit
Bergitte Ingebregtsen og Øystein Hope,
Storetveit

Charlotte Løvfald og Klaus J. Vigdal, Fyl-
lingsd.
Yvonne Elisabeth Skailand og Arne Ludvig
Kvamsdal, Flekkefjord
Linn Sigvathsen og Knut Schrøder, Fana
Mary Ann Isaksen og Trond Ueland, N. Eiker
Tone Carlsen-Morten Sanne, Laksevåg
Aud Merethe Alme og Tore L. Jensen, Fana
Weronica Drews og Birger Matthiessen,
Birkeland
Trude Haugen og Robert Eide, Johanneskrk.
Brit-Helen Langeland og Terje Simmenes,
Kaupanger
Hege Håvardstun og Bjørn Solberg, Fana 

Begravelser/bisettelser
06.05 Irene Askeland
07.05 Kaare Johan Hansen
08.05 Sigvart Haakon Tharaldsen
13.05 Paal Hage Petersen
16.05 Svein Aksel Steinsvik
27.05 Odd Monsen
05.06 Karen Leikvoll
10.06 Kåre Palmar Otterlei

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Søreide Menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

B

Nytt
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