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refleksrefleks

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

20. 22. og 23. mai konfirmeres hundre ungdommer i Søreide
kirke. Navnene finner du i menighetsbladet, på side 14-15

Svarer på spørsmål
Kolbjørn Gunnarson gir deg
svar på spørsmålene du måt-
te ha om kateket-innsam-
lingen menigheten har star-
tet. Side 2-3

Sprelsk komedie 
Tre skuespillere fremstiller
over tredve karakterer i Hol-
bergs univers, når komedien
«Holberg, hekseri og maske-
rade» gjester Fana i mai. 

Side 6-7

Vet hva pinse er
- På pinsedag, det var da Den
Hellige Ånd kom! Barna i
Søreide Menighetsbarneha-
ge vet å svare når barneha-
getantene har kristendoms-
undervisning. Side 10-11

Kjenner du en 
konfirmant?

Sykkeldagen
På sykkeldagen i ytrebygda ble det samlet inn
brukte sykler til et barnehjem i Latvia. Liland
skole var så heldige å vinne en flunkende ny
sykkel. Side 4 FO
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Refleks 3/04

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

med BKF og de andre me-
nighetene i Fana, og sendes til

alle hjem i menigheten. Vi tar med gle-
de i mot artikler av ulike slag og gjerne
også tips til reportasjer. 

Lokalredaksjon: 
Staben i menigheten 

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskontoret
eller e-post: soreide.menighet@bkf.no 
Bilder skannes inn med høy oppløs-
ning.Digitalkamerabrukere bør velge
høyest mulige oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red. råd: Hans J. Morvik, Bjørn Moe, 
Therese Mokkelbost, Frode Høyte, 
Dag Vaula, Sigmund Austrheim, 
Sverre Trætteberg. 
Telefon: 55 27 04 07
Mobil: 412 16 644 
Epost: amyland@online.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
Epost: post@dragefjellet.no
www.dragefjellet.no

Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 24. august

Se på Jesus
Jødenes gudsforhold var i
hovedsak knyttet til en
historiske hendelse; ut-
ferden fra Egypt. De
mange historiene som var
knyttet til utferden og
den påfølgende ørkenvan-
dring var viktige for deres
religiøse liv.

AV SOKNEPREST HANS JØRGEN MORVIK 

En av historiene handlet om noe så
underlig som en kobberorm. Folket
hadde vært ulydige mot Gud, og ga
uttrykk for at de ønsket seg tilbake
til kjøttgrytene i Egypt. Som straff,
står det i 4. mosebok, sendte Gud
slanger inn i leiren. Mange av jøde-
ne ble bitt og døde. Folket skjønte
at dette var en straff, og vendte seg
til Gud med bønn om frelse.

Da ga Gud et underlig påbud til
Moses. Han skulle lage en kobber-
orm, og sette denne på en stang -
spikre den på et tre - slik at den var
synlig over hele leiren. De som ble
bitt skulle kaste et blikk på denne
slangen - se på slangen - og så skul-
le vedkommende bli frelst. De første
gjorde det nok uten særlig mye håp.
Men noe annet håp hadde de ikke.
Derfor gjorde de som Moses hadde
sagt. De så på slangen. Våget å gjø-
re det. Og ble reddet. 

Jesus henviser en gang til denne
historien. Han sa: «For dette er min
Fars vilje, at den som ser Sønnen og
tror på ham, skal ha evig liv, og jeg
skal reise ham opp på den siste
dag.» (Joh. 6.40)

Ingen forstod hva han snakket
om. Ikke da. Men påskens hendelser
viser oss, både at han tenkte på
kobberormen, og at han så seg selv
som den nye kobberormen. For da
reises det en stang, et kors. Midt i
leiren, midt i Jerusalem. Jesus blir

hengt på det. Det var ikke mange
som så hvilken betydning det had-
de. Ikke da. Men det var en som så
det. Det var en av de som ble kors-
festet sammen med ham.

Hva gjorde han? Jo, han så på Je-
sus. Han våget å kaste et blikk på
ham, og så at midt i det vanvittige i
situasjonen, så var der et siste håp.
Ikke om å slippe unna døden, men
et håp om at han ikke skulle møte
den aleine. 

«Jesus, husk på meg når du kom-
mer i ditt rike», sa han ifølge evan-
gelisten Lukas.

Hva svarte Jesus? Svarte han; Nei,
ta ikke den, det er for billig! Nei. Je-
sus kom hverken med krav om tros-
bekjennelser eller etisk fullverdig
liv. Han sa: «Sannelig, i dag skal du
være med meg til Paradis».

Så enkelt var det, altså. Like en-
kelt som å kaste blikket på kobber-
ormen. Det var det Jesus ville vise.
Det krevdes ikke noe mer av røveren
på korset. Det kreves ikke noe mer
av oss heller. Jesus krever ingen
ting. Han nøyer seg med å gi. Gi oss
fred med Gud. Gi oss tilgivelse. Sone
vår synd. Han krever ikke noe til
gjengjeld av oss. 

Våger vi å tro at det er så enkelt?
Så enkelt at alle kan klare det, nem-
lig å se på ham slik røveren på kor-
set gjorde? Våger vi å si: Ja, jeg tror
på Jesus, for noe annet håp har jeg
ikke? Våger vi det, ja, så er også det
alt vi trenger. ●

AV JANNICKE JÆGER AMUNDSEN

Kateketen har utdan-
nelse i kristendom og
pedagogikk, og har an-
svar for undervisning-
en i menigheten, som
dåpsopplæring, konfir-
masjon, voksenunder-
visning. 

-Hvorfor trenger
Søreide menighet ka-
teket?

-Søreide menighet
ligger i et stort utbyg-
gingsområde, og det er
en ekstrem vekst i an-
tallet barne- og konfir-
mantfamilier. 

Sterk økning
-De tre siste årene har vi
hatt et snitt på 110 kon-
firmanter, og progno-
sene tilsier at vi om få år
kan komme opp i 140
konfirmanter. Søreide
menighet har også en
av de største søndags-
skolene i Fana prosti. I
tillegg drives det famili-
ekor og barnehage. 

Menigheten har søkt
det offentlige om til-

skudd, men har ikke
fått støtte.

150 000 kroner 
-Hva skal kateketen
drive med?

- Vi ønsker å få i gang
flere møtepunkt for
barn - for ett- og to-
åringer, og dåpsskole
for 6-åringer. For ung-
dom ønsker vi å starte
et lavterskel idrettstil-
bud og klubb. Dessuten
ønsker vi å satse mer på
Ten Sing-koret med le-
dertrening. Vi opplever
et veldig engasjement
fra de frivillige, men
med en kateket kan vi
ivareta og skape et mil-
jø for de frivillige leder-
ne. 

-Hvorfor trenger vi
givertjeneste til dette?

-Nedskjæringene i
kommunen rammer
kirken hvert år. Det blir
vanskeligere å få øko-
nomiske bevilgninger.
Vi har prøvd i flere år å
få lønnsmidler. Derfor
må menigheten selv
prøve å få til en ord-
ning, og vi satser på gi-
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Hans Jørgen
Morvik 

Hvordan 50 
måneden ka
til en kateke
Søreide menighet har opprettet giver-
tjeneste for å dekke lønn til kateket. Vi
stiller spørsmålene du kanskje bærer på,
og kapellan Kolbjørn Lystad Gunnarson
gir svar.
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BLI MED PÅ GIVERTJENESTEN
I SØREIDE MENIGHET!
Søreide menighet har etablert en Givertje-
neste for å dekke lønn til kateket i 50 pro-
sent stilling. Kateketen skal være ansvarlig
for barne- og ungdomsarbeidet, i tillegg til
å være en støttespiller og inspirator for våre
frivillige medarbeidere. Din støtte gir:

■ Møtepunkt for 1- og 2-åringer
■ Dåpsskole for 6-åringer
■ Ungdomsklubb
■ Lavterskel idrettstilbud for ungdom
■ Flere frivillige og bedre ivaretakelse 

av dem

I Givertjenesten binder du deg til å gi en
viss sum et visst antall ganger i året. Du
binder deg for ett år av gangen. Husk at ga-
ver opp til kr 6.000,- er fradragsberettiget!

HVORDAN GIVERTJENESTEN 
FUNGERER:
1. Skriv navn, adresse, fødselsdato og 

personnummer på kupongen(for 
skattefradraget).

2. Skriv på hvilket beløp du ønsker å gi
3. Kryss av for hvor ofte du vil gi.
4. Kryss av for autogiro (NB! Husk 

kontonummer!) eller kontant.
5. Send eller lever kupongen til Søreide 

menighet.
6. Når vi mottar din kupong, vil du få et 

brev i posten med informasjon om den 
betalingsmåten du har valgt.

Et par ganger i året vil du også få et 
informasjonsbrev der du får høre nærmere
om menighetsarbeidet.

TUSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE MED Å
BYGGE MENIGHET!

JA, JEG VIL VÆRE MED I GIVERTJENESTEN

Navn: ………………………….........…….

Adresse: ……………………......…..…….

Postnr: …………………………….....…...

Fødsels-og personnummer: 
……...........................………………….

Telefon: ......……………………………….

Jeg vil gi kr ….....…………………………

Jeg vil gi (sett kryss)

Kontant ❏ Autogiro ❏

Hver måned ❏ Hvert kvartal ❏
Halvårlig ❏ Årlig ❏

Kontonummer:……………....…………….

Jeg er klar over at jeg binder meg 
for ett år om gangen.

Sign:...........……………………………… 

vertjeneste for å få inn
det vi trenger til å dekke
50 prosent stilling,
150.000 kroner per år. Vi
håper å få ansatt kateket
allerede i løpet av 2004.●
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0 kr i
kan bli
ket

-Dere står på listen! var det en
som ropte etter meg i slutten av
april. -Hvilken liste? svarte jeg.
-Rivingslisten!

AV HANS JØRGEN MORVIK

Jo, vi har fått mange kommentarer etter
oppslaget i Bergens Tidende i april om
at flere av byens kirker står i fare for å bli
lagt ned. Men vær trygg. Søreide kirke
blir nok stående. 

Hva handler saken egentlig om? Øko-
nomi, selvsagt. Det finnes utvilsomt
mange kirker i dette landet som er lite
brukt, men som krever mye penger til
drift og vedlikehold. I Bergen sentrum
har vi flere slike. Akkurat som vi har
skoler og andre institusjoner som i dag
står på «feilt sted» fordi befolkningen
har flyttet seg. Fra bysentra og utkant-
støk, til bynære områder rundt de store
byene. 

Søreide og Sandsli er et tilflyttings-
område. Stort sett hele Fana prosti er
det. Her står hverken skoler eller kirker
tomme. Riving blir derfor lite aktuelt.

Dermed kommer dilemmaet frem:
De kirkene det ville vært aktuelt å rive

på grunn av manglende aktivitet eller
befolkningsgrunnlag er stort sett fredet
alle sammen. Kirkene som foreløpig
ikke er verneverdige, har stort sett så
stor aktivitet at riving eller omdispone-
ring er uaktuelt. Det egentlige spørs-
målet er derfor ikke om kirker skal ri-
ves. Men om Den norske kirke skal stå
alene med ansvaret for den norske byg-
ningsmessige kulturarv. 

Her tror jeg de fleste forstår at statlige
myndigheter må inn på banen. «Men
har vi ikke en statskirke da?» Nei, vi har
egentlig ikke det. Det er kommunene
som skal sørge for penger til kirkebyg-
gene, og i en tid der skole og helse slåss
om de store summene på altfor trange
budsjetter, er det dessverre lett for at
kirken blir en salderingspost. 

Her i Bergen er det likevel mye bedre
enn mange andre steder. Kirken får
mye penger fra kommunen. Men mer
og mer av pengene må brukes til vedli-
kehold. Dermed blir det mindre til å
drive kirkelig aktivitet.  

Søreide kirke skal rett nok stenges for
en periode i nær fremtid. Men ikke for å
rives. Tvert imot skal den rehabiliteres
for et tosifret millionbeløp…og åpnes
igjen. 

Da vil den være enda mer tjenelig for
alle som skal bruke den i årene som
kommer... ●

SVARER: Kolbjørn Gunnarson.
FOTO: HANS JØRGEN MORVIK

Skal kirken rives?
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AV STIG MAGNE HEITMANN

Likevel var det godt over tre hundre
små og store sykkelentusiaster som
var med på sykkeltur og sykkelritt. 

I forbindelse med sykkeldagen var
det familiegudstjeneste på Kulturhu-
set. Søreide Menighet, Menigheten
Sion, bedehuset Karmel i Blomster-
dalen og Sandsli Menighet var arran-
gører. Slik får folk fra de ulike kristne
forsamlingene i Ytrebygda mulighet
til å møte hverandre og skape en
gudstjeneste sammen. 

Latvia
I år var lederen for et barnehjem i Lat-
via med på gudstjenesten og sykkelar-
rangementet. Han fikk med en penge-
gave og et stort antall sykler, som ble
samlet inn. Blomsterdals-kollektivet
er samarbeidspartner for barnehjem-
met i Latvia, og i år gikk offeret til kol-
lektivet.

Sikker sykling
I dagene før sykkeldagen, blir skolene i
Ytrebygda besøkt av representanter

for menighetene. Elever - og noen
ganger lærere - får prøvesykle en mini-
sykkel. Det er fantastisk moro. Spesielt
de yngste elevene er veldig opptatt av
sykling, trafikksikkerhet, at sykkelen
er riktig utstyrt og at syklisten bruker
hjelm! Trygg Trafikk, Fana Lens-
mannskontor og sykkelreparatører er
med på å fremme sikkerhet under syk-
keldagen. Menighetene stilte med
vakter og funksjonærer, og sykkel-
gruppen i Fana Idrettslag bidro til at
arrangementet ble vellykket.

Sykkel i premie
Sykkelturen startet ved Sandsli Sports-
senter og endte i år ved Scandic Hotell
på Kokstad. De som liker å konkurrere,
deltok i sykkelrittet som sykkelgrup-
pen i Fana IL står for. På slutten av da-
gen var det trekning av gevinster. Den
aller gjeveste premien var en sykkel.
Premien gikk til den skolen som hadde
flest deltakre. I år, som de to foregåen-
de år, var det Liland skole som fikk den
flotte skolesykkelen. ●

Sykkeldagen
i Ytrebygda

NAVN: Janniche Jæger
Amundsen (33). Daglig leder
i Søreide menighet

?Arbeidskirke 
eller katedral

-Katedraler er alltid imponerende og
interessante å besøke, men arbeidskir-
ker tror jeg fungerer bedre som sam-
lingspunkt for en aktiv menighet.

?Orgelbrus 
eller tensing?

-Som gammel Ten Singer synes jeg all-
tid det er kjekt med Ten Sing-kor i kir-
ken, men jeg setter stor pris på en or-
gelkonsert også. 

?Lang eller
kort preken?

-Med en travel ett-åring, er det ofte
greit med de korte. 

?Barnetro eller
omvendt i voksen alder?

-Barnetroen er viktig. Jeg prøver å ven-
de tilbake til det enkle i troen når ting
blir for kompliserte.

?Kirkekaffe eller 
fort ut på tur? 

-Det kommer an på. Begge deler har sine
attraksjoner, så været får siste ordet.

?Beste 
bibelhistorie?

-Salme nr 618: Fylt av glede over livets
under. Særlig etter at jeg fikk barn, ble
den ekstra vakker for meg.

?Liker best ved
gudstjenesten?

-Liker godt å synge, selv om sangstem-
men ikke er noe videre, særlig når det
er salmer jeg kan. Nattverden er også
viktig for meg.

?Forslag til 
forandringer?

-Skulle gjerne ønske at det var mer kor-
sang av ulike slag i gudstjenestene. 
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SYKKKELDAG: Konfirmantene i Søreide har også hatt sin egen sykkeldag. FOTO: HANS J. MORVIK
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I år var det femte gang sykkeldagen i Ytrebygda ble arrangert.
I fire år har været vært strålende. I år var det gråvær.
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Diktet er veldig vakkert. Det handler
om smerten når noen forlater deg. I
smerten må en fylle seg med gode
ting, og personen i diktet finner en
mening i å samle på urter, for å klare å
gå videre. Etter at jeg ble alene for fem
år siden, fant jeg «Songen». Jeg søkte
etter å forstå, sier Ingrid Langen Fjose. 

Et annet dikt av Aslaug Vaa, «Blå
kveld», med strofen «Å Fadervår
du som er jord, lær meg din viljes
gang!», falt hun også for. Hun ga
diktene til den pensjonerte pro-
fessoren og fiolinisten Rudolf
Zwartjes, en personlighet i kultur-
livet på Voss gjennom 30 år. 

- Kanskje du kan komponere
noe over dem, sa jeg. - Først skrev
han musikk over «Songen», men
han fortsatte og fortsatte. Tilslutt
hadde han tonesatt en syklus på
tolv dikt fra tre forskjellige dikt-
samlinger, forteller Fjose. 

De to urfremførte diktene for
sang og piano i Vangskyrkja på i
november. Søndag 13. juni holder
de konserten i Fantoft stavkirke.

Sterke, dype tekster 
I lange tider var «Skinnvengbrev» det
eneste diktet av Aslaug Vaa (1889-
1965) det var satt musikk til, tonesatt
av Sigurd Lie. Diktet er trolig Vaas ster-
keste og mest personlige kjærlighets-
dikt. Kirsten Flagstad sang det ofte og
valgte også Vaa til å skrive prologen til

åpningen av Den
norske Opera. Se-
nere fant Geir
Tveitt et tonespråk
som kledde lyrike-
ren fra Telemark -
og nå altså neder-
lenderen Rudolf
Zwartjes.

- Musikken han
har skrevet, kler de
sterke dype tekste-
ne til Vaa. Rudolf
har alltid vært
opptatt av norske
folketoner, og
noen av sangene
bærer preg av det-
te; andre er atona-
le og nyere i stil.
«Songen» har han
gitt et mildt tone-

språk, men med noen lidende sprang.
Jeg liker det veldig godt. Komponisten
kjenner meg godt, og det er som jeg fø-
ler meg ett med det jeg synger. 

Piano i stavkirken
Ingrid Langen Fjose har studert opera

i Østerrike, og var i flere år tilknyttet
operaen i Malmø. Der bodde hun
også med sin svenske mann, før de
flyttet til Grønnestølen i Storetveit
menighet. Da hun ble alene, tok hun
med seg de tre sønnene og flyttet til
Voss. Der begynte hun med undervis-
ning på kulturskolen. Nå er hun blant
annet engasjert i prosjektet «Write an
opera», hvor det faktisk er barn som
lager opera fra a til å! Barneoperaen
fremføres i Voss kino i mai, og så bærer
det til Bergen og Fantoft stavkirke. 

Etter konserten Ingrid og Rudolf
holdt på Voss i november, skrev Hor-
daland avis: «Det er tydelig at kjemi-
en mellom henne (Ingrid Langen
Fjose, red.) og akkopagnatøren er
den beste, uttrykt gjennom ei inder-
lig samkjensle i framføringa.»

- Vi ser veldig frem til å opptre i Fan-
toft stavkirke. Tenk disse tekstene
der! sier hun. 

I stavkirken er det imidlertidig bare
et lite orgel, og sangen må akkom-
pagneres av piano for at klangbildet
skal bli riktig, så nå håper sangerin-
nen at det går i orden å få inn et piano
i den gamle kirken...●

Sommerkonsert i stavkirken
Ingrid Langen Fjose (sang) og Rudolf
Zwartjes (piano) fremfører 12 sanger med
tekst av Aslaug Vaa i Fantoft Stavkirke, søn-
dag 13. juni kl 21.00. Pris kr 100,- (60,-)

Synger «Songen»
... og andre dikt av Aslaug Vaa 

Da sangerinne
Ingrid Langen Fjose
og mannen flyttet
fra hverandre, kom
Ingrid over diktet
«Songen» av Aslaug
Vaa. Det gjorde
inntrykk. 
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Songen
Ljoden av klinka

som fall då du gjekk,
banka seg inn i meg, 

hogg og skar...
du var burte.

Fotslag som fjerne
og tunge gli vekk
verkjer i hjarta
som opne sår...

Då sankar eg urter
til styrke mitt blod

at det reint og angande
renn og vil renne...

ASLAUG VAA

GLAD I DIKT: Sangerinne Ingrid Langen
Fjose er bosatt på Voss og jobber ved
kulturskolen. 

FOTO: VIDAR HERRE/ HORDALAND AVIS 

SKREV DIKT: Lyriker og
dramatiker Aslaug Vaa
(1889-1965). 
FOTO: UKJENT FOTOGRAF/ 

DET NORSKE SAMLAGET
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I forbindelse med 250
års-markeringen for
Ludvig Holbergs død
har «Holberg, hekseri
og maskerade» vært
spilt i Danmark siden 
januar. Nå gjester 
teatertruppen Fana 
amfi med komedien.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

«Holberg, hekseri og maskerade» er en
sprelsk komedie om den ungdommeli-
ge Holbergs liv og hans fantasirike og sa-
tiriske teaterunivers, med tjenestefolket
Henrik og Pernille i spissen, forteller Ire-
ne Smørdal ved Hordaland teater. 

Tirsdag 25. mai har stykket Bergens-
premiere i Fana amfi, 26. og 27. mai kan
teatertruppen Vandrefalken og kome-
dien oppleves i Stend Gamle Hoved-
gård.

Tredve karakterer
Fra skrivebordet i Holbergs arbeids-

rom, kommer det under morgen-
kaffen et festlig mylder av komis-
ke scener med de berømte figure-
ne Jeppe på Bjerget, Jean de
France, Erasmus Montanus,
Magdelone og Lucretia, Den po-
litiske Kandestøper og mange
flere. 

- Dette er rett og slett et fyrverkeri av
en forestilling, der tre dyktige skuespil-
lere fremstiller over 30 karakterer!
Denne forestillingen har også fått
glimrende kritikker i dansk media, sier
Irene Smørdal. 

Kalundborg folkeblad skriver blant
annet:  «Erfarent blender Niels Dams-
kjær (forfatteren, red. anm) figurer og
stilarter i et skønt virvar.  I fem kvarter i

Fra neste år får kirkene i Fana
prosti en kirketjener som for
det meste er vaktmester. En fast
«vikar-kirketjener» vil være
tilstede ved gudstjenester,
begravelser og bryllup.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

- Jeg er positiv til endringene i kirketje-

ner-rollen. Kirketjeneren blir ikke lenger
hovmesteren i kirken, som er tilstede
ved alle arrangement, kvelder som hel-
ger, men skal fungere mer som en vakt-
mester. Jeg håper likevel det blir mulig-
het for fleksible løsninger, sier Knut Ytre-
Hauge. Han er kirketjener i Skjold me-
nighet og har deltatt i arbeidsgruppen
for kirketjenerprosjektet, som i vår ble
vedtatt med 15 mot 9 stemmer. I løpet av
2005 trår det i kraft i Fana prosti.

Samarbeid i team
- Kirketjeneryrket kan være et ensomt
yrke, spesielt i oppgaver som renhold og
rydding. Derfor skal kirketjenerne orga-

niseres i team, for å oppnå mer felles-
skap i arbeidet. Hver kirketjener skal
være tilknyttet sin menighet, men ved
større vedlikeholdsoppgaver skal de
kunne dra nytte av hverandre, sier
Ove-Christian Fredriksen, økonomi-
sjef i Bergen kirkelige fellesråd og til-
føyer: 

- Kirketjeneren rives ikke ut av me-
nigheten sin, men møter til stabsmø-
ter der menigheten kan ytre ønsker
om oppsetting av utstyr og enkel opp-
ussing, hvorhen kirketjeneren «boo-
ker» inn de andre i teamet til å være
med å utføre jobben.

For å frigjøre tid til mer vaktmester-

Kirketjenerprosjektet: -Kirketjeneren skal ikke l
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Dansk teatergjestespill 

i toppklasse
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KOMEDIE: «Holberg, hekseri og maskerade» har vært spilt

i Danmark i vinter. I mai kan du oppleve komedien i Fana.

KOSTYMER: Gammeldags gjøgl, Ionesco-absurditeter,totalteater, klassisk komdie, Dario Fo-vanvid ogitaliensk commedia dell`arte, kan oppleves nårteatertruppen Vandrefalken (under) opptrer i FanaAmfi og på Stend Gamle Hovedgård.
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arbeid skal kirketjenerne bare ha vakt
i kirken en helg i måneden. Faste vika-
rer i 10-20 prosent stillinger vil betje-
ne kirkene ved resten av de kirkelige
handlingene – gudstjenester, begra-
velser, bryllup. 

Mer attraktivt 
I lengre tid skal det ha vist seg vanske-
lig å få ansatt kirketjenere i faste stil-
linger. Stillinegn i Bønes stod for ek-
sempel lenge ubesatt. 

- Vi håper at det med en ny arbeids-
dag og et nytt arbeidsfellesskap ska-
pes muligheter for faglig og sosial ut-
vikling, og at det vil bli lettere å rekrut-

tere i stillingene. Vi håper også å tiltrekke
oss vaktmestertyper og å heve kompe-
tansen på renhold og vedlikehold, sier
Fredriksen.

Bergen kirkelige fellesråd har ved an-
ledninger leid inn folk til renhold og
oppussingsarbeid i kirkene. Dersom
«morgendagens» kirketjenere lykkes
med å ta seg mer av den biten, vil pro-
sjektet ha et innsparingspotensial på 1,3
millioner kroner. ●

POSITIV: Knut Ytre-Hauge, kirketjener i Skjold me-
nighet er positiv til endringane i kirketjenerrollen.

FOTO: BJØRN MOE 

e lenger være hovmester

selskab med Holberg
og hans komedianter,
præsenteres publi-
kum for en veltilberedt
teater-stuvning med
gammeldags gøgl, Io-
nesco-absurditeter,
totalteater, klassisk
komdie, Dario Fo-van-
vid og italiensk com-
media dell`arte». ●

NILLE OG JEPPE: De tre skuespillerne i teatertruppen Vandrefalken spiller hele tredve figurer i Holbergs univers. Her opptrer
Ragnhild Kaasgaars og Niels Andersen som Nille og Jeppe. ALLE FOTO: VANDREFALKEN/HORDALAND TEATER

JEPPE. Den danske 
skuespilleren Niels 

Andersen spiller blant
annet rollen som

«Jeppe paa bierget».

«Holberg, hekseri og maskerade»
• Fana amfi 25.mai kl. 20.00
• I hesteskoen på Stend Gamle Hovedgård 26.mai 

og 27. mai kl.20
• Pris kr 150,- / Grupper min.10 pers. kr 100

Billettsalg hos Hordaland Teater tlf: 55 22 20 20
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Baptistkirken og Slettebakken
kirke er nære naboer og driver
økumenisk arbeid i praksis: I
vår har de blant annet hatt
felles Alpha-kurs. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Baptistkriken og Slettebakken kirke lig-
ger på hver sin side av Wilhelm Bjerk-
nesvei – med ikke stort mer enn to hun-
dre meters avstand. Hver torsdagskveld
møtes de to nabomenighetene på halv-
veien til «kirkefotball» i gymsalen på
Slettebakken skole. Pastor Atle Eidem
og kapellan Lars Petter Eide spaserer
også ofte til hverandre for lunsj. Hvert år
holder de to kirkene en felles gudstje-
neste på Såmannssøndagen i januar, og
i fjor startet de felles Alpha-kurs, der 40-
60 personer deltok. Det var så vellykket
at pastoren og presten ønsket å samar-
beide om et kurs også i vår. 

- Vi har et vanvittig flott samarbeid,
det er fint å vise utad at vi som kristne

kan stå sammen, selv om det teologisk
er uenigheter mellom oss, sier kapellan
Lars Petter Eide i Slettebakken: 

- Som nære naboer må vi huske på at
vi står sammen om det viktigste – på-
skebudskapet!

Helbreder Gud?
Denne våren har 10-15 stykker møtt opp
til Alpha-samling ti tirsdagskvelder, og
det har vært en god blanding av folk
både fra Slettebakken og Baptistkirken. 

- Jeg var litt spent på forhånd, de teolo-
giske forskjeller på enkelte områder er jo
ganske stor, men dette har vist seg å være
en fin måte å drive økumenisk arbeid på,
sier Alpha-deltager Ole Øystese. – Vi i

menighetene får et forhold til hverandre
og en følelse av at vi som kristne spiller
på lag. Selv sitter jeg igjen med mange
varme opplevelser. Jeg er blitt glad i
menneskene Baptistkirken, sier han.

Deltagerne har møttes til kveldsmat, til
et tankevekkende innlegg om tro, og til
samtale i grupper: Hvem er Jesus? Hvor-
dan kan jeg vite at jeg tror? Hvordan kan
jeg be? Hvordan lese Bibelen? Denne
kvelden er temaet «Helbreder Gud i
dag?» Tanker og opplevelser deles, delta-
gerne kommer hverandre nær. I en bøn-
nering av knyttede hender bes Fadervår.

Positiv pastor 
- Alpha-kursene får en ekstra dimen-

Variert kirkelig lan
Innen Fana prosti holder flere for-
skjellige kristne trossamfunn til, i
tillegg til de syv menighetene i Den
norske kirke. 

- Vi i statskirken konkurrerer for så vidt
med frimenighetene om de som bor i om-
rådet, men det er ikke noe vi skal bekymre
oss over. Andre kristne trossamfunn tett
inn på oss, gjør oss bevisste på hva vi er,
hva slags menighet vi skal være, sier sok-
neprest i Søreide, Hans-Jørgen Morvik.

Det er frimenigheten Sandsli Menighet
Søreide kirke har tettest inn på seg. Ellers i
prostiet finnes pinsemenigheten Sion i
Blomsterdalen, Baptistkirken på Sletten,
Kristkirken på Minde, Levende Ord på

Knytter bånd på tvers 
av kirkesamfunnene
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POSITIV: - Fint med et godt for-
hold til «de over veien», mener
Alpha-deltager Ole Øystese fra
Slettebakken menighet.

KVELDSMAT: Sonja Nilsen og Marit Saltnes har i vår laget i stand kvelds-
mat, når alphasamlingene har vært i Baptiskirken. 

NABOER: Baptistkirken (t.v) og Slettebakken kirke ligger like ved hverandre i Wilhelm Bjerknesvei ved
Tveitevannet.

felles  3-04.qxp  12.05.04  16:29  Page 8



sjon, når vi møtes til samtale om tro på
tvers av kirketilhørighet, sier Sonja Nil-
sen og Marit Saltnes, som i vår har laget
i stand kveldsmat når samlingene har
vært i Baptiskirken. 

For også i Baptistkirken er det stor gle-
de over det nære samarbeidet. 

- Vi prøver å koordinere barne- og ung-
domsarbeidet, tenke at vi kan utfylle
hverandre i stedet for å konkurrere. Teo-
logisk og åndelig står vi i hver vår tradi-
sjon, men kan likevel ha mye å lære av
hverandre, sier pastor Atle Eidem. 

Stor bevegelse
Den baptistiske bevegelse er stor på
verdensbasis, større enn den lutherske,

med omlag 110 millioner medlemmer.
En baptist legger stor vekt på sitt per-
sonlige forhold til Gud, der en har plikt
til å lese sin Bibel, møte sin Gud.

- Dette gir seg utslag i at Baptistkirken
ikke døper små barn, men forkynner de
troendes dåp, og dessuten legger stor
vekt på tros- og religionsfrihet. Vi avvi-
ker dessuten fra statskirken ved at vi
mener nattverden er en ren symbol-
handling, forteller Eidem og legger til: -
Vi har ingen skrevne doktriner, som
Confessio Augustana. Hver generasjon
må på ny tolke Guds ord inn i sin hver-
dag og virkelighet. 

- Har forskjellene vært en utfordring
på Alpha-kursene?

- Bevisst har vi ikke diskutert syn på
dåp og nattverd, og vi har valgt ikke å fo-
kusere på det som skiller oss, men det
som forener, sier han. 

Alle Guds barn
- Vi er alle Guds barn, enten vi går i Le-
vende ord eller i statskirken! sier Hanne
Kolås og Kari Aasen fra Baptiskirken. De
synes det er fint ikke bare å ha økume-
nikk-snakket i hodet, men sette det ut i
dagliglivet. 

Det eneste de har savnet på Alpha-
kurset, er de kirkefremmede. 

- Vi har delt ut massevis av løpesedler.
Det var skuffende at det ikke kom noen
som vanligvis ikke går i kirkene! ●

9

                 mai 2004TEGNING: LARS SLETTEBØ.

Kråkenes. Jehovas Vitner, som
ikke er en kristen menighet, har
tre treffsteder; på Bønes, Nesttun
og i Fana. Adventistene har syke-
hjem og eldresenter på Nordås.

- En utfordring har det vært at
Sandsli Menighet bruker et geo-
grafisk navn, noe som vanligvis er
forbeholdt statskirken. Det kan
skape problemer med tilhørig-
hetsfølelsen hos folk. Men de i
området som oppsøker menig-
heten, oppdager vel at det er noe
annet enn statskirken.

Fredelige naboer 
Bønes kirke lever med Levende
Ord tett inn på seg. Jehovas Vit-

ner, som er kjent for å oppsøke og
verve nye medlemmer, er rett
over veien. 

- Vi lever fredelig side om side,
noe organisert samarbeid har vi
ikke med de andre enn så lenge,
sier Bjarte Holme, sokneprest i
Storetveit og Bønes menigheter. 

-Vi merker liten overgang til fri-
menighetene. Utfordringen ligger
mer i nabolaget på Bønes. Her har
Levende Ord skole og to barneha-
ger, og mange av medlemmene i
menigheten er tilflyttet, er det
tendenser til polarisering blant
barna. Det er ikke så kjekt når det
blir snakket og slengt ut kjedelige
bemerkninger, sier han. ●

landskap i Fana 

SAMMEN I BØNN: Alpha-kvelden avsluttes med Fadervår. Bånd knyttes når tanker og trosopplevelser deles. - Kurset får en ekstra dimensjon når man møtes på kryss
av kirketilhørighet, mener deltagerne. ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND
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Tyve armer går i været: 
I Søreide menighetsbarnehage
vil alle svare på hva pinse er.
Selv synes styrer Berit Hop
Grimen at pinsen er den
vanskeligste kristne høytiden
å fortelle barna om. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

- Det er lettere å snakke om det lille Je-
susbarnet i krybben. Å forklare barna
om Den Hellige Ånd, det synes jeg er
vanskelig. Vi voksne forstår det jo ikke
alltid selv, sier Berit Hop Grimen mildt.
Men når det er «undervisning» kan be-
styreren og de andre «tantene»få hjelp
av bilder og historier fra de kristne bø-
kene og barnebiblene som fyller tre
hyller i barnehagens eget bibliotek.
- Før påske laget vi palmegrener, en
gang vasket vi hverandres føtter da vi
snakket om skjærtorsdag. Når pinse er
temaet, blir det helst til at vi tegner, sier
Berit.

Det bobler
Barna har allerede illustrert påskee-
vangeliet; en plansje henger på veggen
– her er Jesus og to tyver. Kunstverket
«Jesus stiller stormen» henger på avde-
lingen Blåklokken, og innimellom
hverdagslig informasjon på oppslags-
tavlen er det bibelvers og små opp-
muntrende bønner. Gjennom digre
vindusglass sees korset på taket av Sør-
eide kirke, hvor barna en gang i måne-
den besøker presten. 

- Barna blir godt kjent med Jesus i
denne barnehagen, sier Berit varmt og
ber ungene med på samlingsstund: 

«Det bobler, bobler inni meg...for Je-
sus er glad i meg...» Laila Søviknes spil-
ler gitar og ungene bobler over av sang
glede og armene går rundt og rundt i
boblebevegelser. Så er det «repetisjon»
om pinsen. Tyve ivrige armer løftes, for
her har de lært både å rekke hånden i
været og å svare på hva pinse er.

- Jeg vet det! Jeg vet det! sier alle, men
Sander får svare:

- Den Hellige Ånd kom på pinsedag,
sier han stolt.

- Og så snakket disiplene på engelsk
og dansk og alle sorter
språk, så alle kunne høre
om Jesus, sier assistent
Laila Søviknes og spør: 

- Hen er Jesus i dag,da? 
- I HIMMELEN! roper

alle. Mer eller mindre i
kor. 

- Men også her i blant oss, tilføyer en
annen.

Et kall 
Laila spiller og Berit smiler til barna og

-Jeg vet hva pi

KUNNSKAPSRIKE: I Søreide menighetsbarnehage lærer barna bibelhistorie. I dag handler det om pinse og Den Hell
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I BIBLIOTEKET: - Det er greit å
få litt hjelp av barnebøkene når
vi skal fortelle om Jesus, sier be-
styrer i Søreide menighetsbarne-
hage, Berit Hop Grimen. 
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synger med. I 24 år har hun jobbet i me-
nighetsbarnehagen på Søreide.

- Mitt menighetsarbeid, mitt kall, er å
få være i barnehagen. Det er fabelaktig
å få jobbe her, være med å så det gode.

Hvem blir opplært i dag, annet
enn de som har kristne i nær
slekt? Hvordan kan du ha en
valgmulighet og komme til tro
hvis du ikke lærer om Gud? sier
Berit. Hennes foreldre var ikke
kristne, men som 3-åring ble
hun likevel sendt til søndags-
skole. Det er hun glad for. Der
ble noe sådd i henne. 

- Her ser jeg hvordan barn lyt-
ter, de suger fortellingene om Je-
sus til seg. De synger ute på dis-
sene, og forteller hjemme. En
dag fortalte en bestemor oss at
barnebarnet hadde sagt: «Vi må
be til Jesus før vi skal kjøre, beste-
mor, for han passer på oss».

Trygge barn
- Når folk kommer inn
i barnehagen hører vi
dem ofte si at det er så
god atmosfære her, at
barna er så rolige og
leker fint. Vi snakker jo
mye om at vi skal hjel-
pe hverandre, ta vare
på hverandre, være
som Den Barmhjerti-
ge Samaritan. ̈

-Og barna, de oppfø-
rer seg veldig greit, de
er blide, trygge og gla-
de, sier Berit og legger
til: 

-Slikt ønsker vi i
samfunnet, også de
som ikke er troende. 

Noen av familiene
med barn i barneha-
gen ser hun regelmessig i kirken, men
slett ikke alle.

- Uansett om foreldrene går i kirken
eller ikke, opplever jeg at de er veldig

positive til opplegget. Flere og flere tror
jeg søker barna hit, nettopp fordi det er
en kristen barnehage, sier Berit Hop
Grimen. ●

Det skjer i pinsen: 
■ Morgensang i Fantoft stavkirke 

Første pinsedag blir det morgensang kl.0900 i

Fantoft stavkirke ved vikarprest Inge Høyland.

Vi ønsker alle velkommen til denne flotte måten

å starte pinsedagen på. Etter morgensangen in-

viterer vi store og små til en hyggelig fellesfro-

kost i menighetshuset kl.1000. Ta med brød og

pålegg.

■ Korgafest og korsang 

Andre pinsedag er det fellesgudstjeneste kl. 11

i Fana kirke for alle menighetene i Fana prosti.

Gudstjenesten ledes av prosten, med assistanse

fra prester fra prostiet. Kapellan Bjørn Moe fra

Skjold holder prekenen og SOLA FIDE deltar med

korsang. Etter gudstjenesten samles vi til kor-

gafest i Fana kulturpark. Korgafest vil si at hver

familie tar med seg sitteunderlag og korg med

mat og drikke. Men vi kan gjerne smake hos

hverandre! ●

pinse er!

«Det var femti dager etter påske. Mange
jøder var kommet til Jerusalem for å feire
pinse. Disiplene var samlet.

Da hørtes plutselig et drønn, som en sterk
storm som fylte huset. Da så de noe som lig-
net på flammer av ild. Ilden delte seg og sat-
te seg som flammer på hodet til hver enkelt,
og hver av dem begynte å tale på forskjellige
språk. Det var Guds Hellige Ånd som var kom-
met til dem, slik Jesus hadde lovet. Drønnet

kunne høres over hele Jerusalem og mange
samlet seg utenfor huset der apostlene og
Maria var. Da stod Peter frem og talte: -Gud
har gitt oss Den Hellige Ånd som et tegn på
at han er med oss. Hvis dere angrer alt det
gale dere har gjort og tror på Jesus, da kan
dere også bli venner med Gud. 
Den dagen ble 3000 mennesker døpt. De del-
te med hverandre alt de eide og kom sammen
for å be og takke Gud. De gikk hjem til hver-
andre og spiste. Mange syke ble friske, og de

gode nyhetene om Jesus ble spredt til andre
land.» FRA BIBEL FOR BARN (VERBUM/BIBELSELSKAPET)

Pinse kommer av gresk pentekostè og be-
tyr «den femtiende dag». 
I gammeltestamentlig tid var pinse en fest
for fornyelse av pakten og minnet om motta-
gelsen av de ti bud. På 300-tallet ble pinse
festen for kirkens grunnleggelse og Den Hel-
lige Ånds komme. Les om pinsen i Ap.gj. 2. 

KILDE: WWW.KATOLSK.NO

n Hellige Ånd. ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Barnebibelen om pinse ... 

UTELEK: Alt burde ligge til rette for at barna i Søreide menighetsbarneha-
ge en dag finner på å leke «Jesus stiller stormen» i båten på lekeplassen...
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Tilbud om sorggrupper 

I Fana prosti har det i lengre tid vært
arbeidet for å etablere sorggrupper på
tvers av menighetsgrensene. Vi vil nå
starte opp tilbud om grupper til høs-
ten.

Prestene og diakonene er faglig an-
svarlige for tilbudet. Gruppene vil bli
ledet av personer som er egnet for sorg-
arbeid. I vår var det kurs for sorggrup-
peledere, og åtte av disse har sagt seg
villig til å være ledere. De ansvarlige for
gruppene vil få kyndig veiledning.

Sorgen arter seg forskjellig fra men-
neske til menneske, og behovet for
noen å dele opplevelsen av sorg sam-
men med, kan variere. For noen er en
slik gruppe en hjelp til å komme videre,
det har erfaringer i andre menigheter
og sammenhenger vist.

Gruppene vil bestå av to gruppelede-
re, og med 4- 6 personer i hver gruppe,
og vi vil vurdere sammensetningen av
gruppene ut fra den enkeltes behov og
situasjon. 
Henvendelser om tilbudet kan ret-
tes til diakon Tone Totland tlf 55 36
22 80 eller sokneprest Jorunn John-
sen, tlf 55280612. ●

Det får konsekvens for
gudstenestetilbodet den-
ne sommaren. Det er ikkje
høve til å ta inn sommar-
vikarar som kan utføre ar-
beidsoppgåvene til dei
som er ute på ferie. Med
respekt for dei tronge
budsjettrammene som er
vedtekne, har vi laga ein
gudstenesteplan for som-
maren, der det vil vere
gudsteneste annankvar
søndag i kvar kyrkje i Fana

prosti. To og to kyrkjer vil
så samarbeide om gud-
stenestetilbodet. Alle
gudstenestene vil vere fel-
lesgudstenester for dei
samarbeidande kyrkjely-
dane. Sjølv om gudste-
nestestaden såleis vil
veksle frå søndag til søn-
dag, så vil alle likevel få eit
gudsteneste-tilbod kvar
søndag.

Unntakstilstand
Skilnaden frå tidlegare år
ligg i at gudsteneste-tilbo-
det i deira eiga kyrkje vil

vere berre annakvar helg.
Ferieplanen er lagt i sam-
arbeid med Kirkevergen i
Bergen og Bjørgvin bis-
kop. Ferietid er på mange
vis unntakstilstand i lan-
det, og som unntakstil-
stand kan vi forsvare dette
opplegget i ferietida, sjølv
om vi sjølvsagt primært
ville føretrekke at det som
alltid tidlegare hadde vore
gudstenester i alle kyrkje-
ne kvar søndag. ●

INGER DAHL (PROSTILEIAR) 

OG PER BARSNES (PROST)
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Gudstenestene i sommarferien
Til liks med mange andre viktige samfunnsområde, er kyrkja i
Bergen ramma av bystyret sine økonomiske krisetiltak. 

«Show it, don’t tell» er et prinsipp innen jour-
nalistikken. Mandag 6. september fra kl. 17
holder Anne Myklebust Odland og Jan Hanchen
Michelsen lynkurs i journalistikk i Skjold me-
nighetshus. Kurset er tilpasset de som jevnlig
skriver for menighetsbladene. Vi tar opp em-
ner som vinkling, intervjuteknikk, artikkel-
skriving, sjangere, bildebruk, rettskrivnings-

regler, filformater med mer. Det blir enkel mid-
dagsservering, så påmelding ønskes. Ta gjerne
kontakt (se side 2) om du har særlige spørsmål
eller ideer til emner som bør belyses.

Anne Myklebust Odland er frilansjournalist og re-
daktør for menighetsbladene i Fana. Jan Hanc-
hen Michelsen er frilansjournalist og grafiker, og
er layoutmedarbeider for bladene. ●

Journalistseminar for amatører
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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:
Sokneprest 
Hans Jørgen Morvik
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 49 62

Daglig leder 
Janniche Jæger Amundsen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 27 09 88

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

Organist 
Jan Egil Vågsholm  . . . . . 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?
Menighetskonto  . . . . 3412 30 57920

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 

970 78 787

TERJES MAT A/S
5251 Søreidgrend

Tlf.  55 52 69 90

Post i butikken:

55 52 03 74

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

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

ICA Express 
Sandsliveien 11 - tlf.: 55 12 64 50
Selvvask/Maskinvask - Propan
Dagligvarer - Tilhengerutleie 

Åpen 06-24 (08-24)

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

DØGNVAKT
HURTIG SERVICE
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Over hundre
ungdommer skal
konfirmeres i
Søreide kirke i mai.
Menigheten kan
glede seg over en
konfirmasjons-
prosent på over 80.

Dette er over gjennomsnit-
tet for landet. 

- Vi opplever stor interesse
for konfirmasjon her hos
oss, sier kapellan Kolbjørn
Gunnarson. Neste år er kul-
let enda større, så vi regner
med at tallet stiger til over
120 neste år. Vi håper vi kan
klare å lage et godt opplegg
for alle disse også. Innbydel-
sene til konfirmantoppleg-
get vil gå ut i god tid før som-
merferien. ●

Konfirmanter i
Søreide 2004
Torsdag 20.mai kl 11.00
Alvestad, Sindre
Bråten, Katrine Engevik
Christiansen Ida
Grimstad, Lars
Grunnevåg, Erlend 
Johnstad
Guttormsen, Vegard
Hareide, Heidi Storhaug
Horne, Morten 
Karlsen, Ørjan
Knudsen, Kjersti Malene
Linderstrøm, Christina 
Victoria Jansdotter
Lund, Erik Brudvik
Martinussen, Magnus Rødal
Nedreli, Anette Cathrine
Nygård, Marita
Næsgaard, Silje
Petersen, Mathias N. Hella
Persbraaten, Betina Mele
Haveland
Røttingen, Beate Marie
Seim, Merete
Sletten, Cathrine

Søviknes, Karoline 
Vestgård, Robert
Williams, Richard Dennis
Soltvedt
Waage, Marius Ask

Lørdag 22. mai kl 11.00
Amundsen, Robin
Andersen, Morten Torheim
Bergesen, Veronika Lygre
Bjørsvik, Endre Rørlien
Bødtker, Thomas
Elgaaen, Andrea Broch
Endresen, Karen Nicole
Frisk, Ferdrik
Hellenes, Daniel Adler
Hope, Kim
Horn, Helge
Janson, Kristoffer 
Grindedal
Kolaas, Ole Andreas
Korten, Erlend
Kvamme, Sverre
Misje, Therese
Michelsen, Sandra

Vårens vak

www.fanatorget.no

KONFIRMASJON: De fire konfirmasjonsgudstj
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Mohn, Elisabeth
Nygaard, Kristina Andrea
Næss, Jarle
Pedersen, Henriette 
Svendsen
Skillingstad Mathias
Sleire, Robert S.
Smaamo, Fredrik
Svendsen, Siv Grung
Syrstad, Andreas
Søhoel, Håkon
Sørvik, Eivind Øvrum
Vågenes, Rebecca Knudsen
Øien, Marie Marthinussen 

Søndag 23. mai kl 11.00
Borge, Maiken Aurora
Glazebrook, Lisa Legreid
Grimstad, Thomas
Halland, Vivian
Hauge, Fredrik Thunes
Kløve, Anders
Kolltveit, Øystein Neteland
Magnussen, Kine Dahle
Marås, Camilla

Nordahl, Tine Marie
Riisnes, Kristian
Seime, Bjørn Christian
Skulstad, Jan Marius B.
Solem, Andreas Lillebø
Søgnesand, Sigmund An-
ders Isaac
Toftum, Anette Midttveit
Ulvøen, Andreas
Gorgis, Joliana Yousuf
Riisnes, Kim
Mikkelsen, Kristine

Søndag 23. mai kl 13.00
Bjerregaard, Nina Rebecca
Brynildsen, Marcus 
Rieber-Mohn
Bøkan, Katrine Matilde
Eide, Charlotte Nyhaug
Espevik, Lene
Gjerdevik, Aleksander 
Dalebø 
Kloven, Øyvind Dale
Kvamme, Carina
Larsen, Daniel Andreas

Løtvedt, Ole Petter 
Hjortland
Madsen, Rita Sofie 
Frotjold
Nøttveit, Ingrid Holm
Olsen, Mariell
Orrego, Karina Yvania
Lundmark Alfaro
Persson, Malin Tyssøy
Reigstad, Tomas
Riple, Stian Monsen
Sele, Jaran
Skulstad, Raymond
Spångberg, Christian 
Martin Sandal
Svanevik, Lars Trygve
Tjørve, Eirin
Toften, Karoline Marie
Ulvedal, Christer Renè 
Benjaminsen
Vindenes, Hanne Skagen
Vågenes, Remy-Andrè 
Henriksen
Økland, Pål
Aase, Stefan Andrew

akreste eventyr

sgudstjenestene i Søreide kirke holdes 20., 22. og 23. mai. Her fra et tidligere kull. FOTO: HANS JØRGEN MORVIK

Se hva som 
skjer av faste
aktiviteter:

Søndagsskole
Søndager under gudstje-
nesten når det ikke er fa-
miliegudstjeneste

Kirkekaffe
Søndager etter gudstje-
nesten, men ikke i tiden
27.06 til 22.08.

Speider 
Mandag kl 18.00

Eldretrim
Tirsdag 11 til 13.Kontakt-
person Henriette Bøe Jo-
hansen tlf. 55990948 

Familiekoret
Annenhver tirsdag 17.30
til 19.00. Kontaktperso-
ner, Petter og Birgitte
Hope tlf. 55228677 

Søreide Ten Sing
Onsdag kl. 18.00 til 20.00

Sola Fide 
Torsdag kl.20.00

Diakonatets møter
Andre tirsdag i måneden
kl 19.00

Lokalhistorisk forum
Onsdag kl. 1930. 
Inger flere møter i vår

BETA-samlinger
Tirsdag kl. 1930. Siste
gang dette semester:
25/5: Død – hvor er din
brodd? Innledning ved
Hans Jørgen Morvik

Takk Gud, det er fredag
Siste fredag hver måned
kl.17-19. Samlinger for
hele familien. Siste gang
før sommeren 28. mai.

Andre arrangement
6. juni: Menighetens års-
møte etter gudstjenesten.
Årsmelding fås i kirken et-
ter 24.mai. Fra i år vil det
bare være nøkkeltall i
regnskapet som legges
frem på årsmøtet. Kom-
plett regnskap fås derfor
kun ved henvendelse til
menighetskontoret. ●
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Gudstjenester

Torsdag 20. mai 
1100 Kristi himmelfartsdag.

Konfirmasjonsgudstjeneste
v kapellan Kolbjørn L. Gunnarson.
Offer til Menighetsarbeidet

Lørdag 22. mai 
1100 Konfirmasjonsgudstjeneste

v/kapellan Kolbjørn L. Gunnar-
son. Offer til Menighetsarbeidet

Søndag 23. mai 
1100 6. søndag etter påske

Konfirmasjonsgudstjeneste v/
sokneprest Hans Jørgen Morvik.
Dåp. Offer til Menighetsarbeidet.

Søndag 23. mai 
1300 6. søndag etter påske

Konfirmasjonsgudstjeneste v/
sokneprest Hans Jørgen Morvik.
Offer til Menighetsarbeidet.

Søndag 30.mai 
1100 1. pinsedag. Høymesse v/

kapellan Kolbjørn L. Gunnarson. 
Dåp. Nattverd. Offer til Menig-
hetsarbeidet. Kirkekaffe

Søndag 6. juni 
1100 Treenighetssøndag. Familieguds-

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

Søndag 13. juni 
1100 2. søndag etter pinse. Høymesse 

v/vikarprest. Nattverd. Offer til 
Menighetsarbeidet.

Søndag 20. juni 
1100 3. søndag etter pinse. Høymesse 

v/vikarprest. Dåp. Nattverd. 
Offer til Misjonsalliansen.

Søndag 27. juni 
1100 4. søndag etter pinse. Høymesse 

v/ kap Kolbjørn L. Gunnarson.
Dåp. Nattverd. Offer til 
Menighetsarbeidet.

NB! Søndag 4. juli 
Ingen gudstjeneste i Søreide 
kirke. Vi viser til gudstjenester i 
Fana, Bønes, Birkeland og 
Slettebakken.

Søndag 11. juli 
1100 6. søndag etter pinse

Høymesse v/ kapellan Kolbjørn 
L. Gunnarson. Dåp. Nattverd. 
Offer til KRIK-Hordaland 

NB! Søndag 18. juli 
1100 Ingen gudstjeneste i Søreide 

kirke. Vi viser til gudstjenester i 
Fana, Bønes, Birkeland og 
Slettebakken.

Søndag 25. juli 
1100 8. søndag etter pinse. Høymesse 

v/vikarprest. Dåp. Nattverd. Offer 
til Menighetsarbeidet

NB! Søndag 1. august 
1100 Ingen gudstjeneste i Søreide

kirke. Vi viser til gudstjenester i 
Fana, Bønes, Birkeland og 
Slettebakken.

Søndag 8. august 
1100 10. søndag etter pinse. Høymesse 

v/sokneprest Hans J. Morvik. 
Dåp. Nattverd. Offer til NKSS

NB! Søndag 15. august 
1100 Ingen gudstjeneste i Søreide 

kirke. Vi viser til gudstjenester i 
Fana, Bønes, Birkeland og 
Slettebakken.

Søndag 22. august 
1100 12. søndag etter pinse

Høymesse v/sokneprest Hans 
Jørgen Morvik. Dåp. Nattverd. 
Offer til Menighetsarbeidet.

Søndag 29. august 
1100 13. søndag etter pinse

Høymesse v/sokneprest Hans 
Jørgen Morvik. Dåp. Nattverd. 
Offer til Misjonsprosjektet.
Kirkekaffe

Bergen Kirkelige Fellesråds økonomiske
situasjon medfører at det blir redusert
gudstjenestetilbud i alle kirker i som-
mer. Hos oss utgår fire gudstjenester. På
disse søndagene samarbeider vi i stedet
med de andre kirkene i prostiet. Når vi
ikke har gudstjeneste her i Søreide, hen-
viser vi derfor til gudstjenester i Fana,
Bønes, Birkeland og Slettebakken kirker.
Vi vil arrangere fellestransport til en av
de andre kirkene på disse søndagene.
Fremmøte ved Søreide kirke 
1030. Se ellers kommentar s12.

Fellesgudstjenester for 
Fana prosti i sommer:

2. Pinsedag – 31. mai 
1100 Felles pinsegudstjeneste i Fana 

kyrkje. Korgfest i kulturparken 
etterpå.

Olsok – 29. juli 
Fellesgudstjeneste i Fana kyrkje

Se hva som skjer, side 15
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Døpte i Søreide
14.03 Henrik Taranger

Henrik Hetland Lygre
Andrè Isaksen
Christoffer Arildsen Borge
Maria Sande Koppen
Sander Olsen Furnes

21.03 Emil Moe
Lars Sollesnes

04.04 Emilie Sofie Svendsen Alayee
Eleonor Katarina Barth 
Jonas Tysnes Nielsen

11.04 Joakim Sætre Breivik

18.04 Lillian Eide
Arne Andreas Rasmussen
Steffen Jektvik

24.04 Tomas Reigstad
Sverre Kvamme
Håvard Kvamme
Maiken Aurora Borge

01.05 Daniel Fintland

Døpte andre steder
29.02 Halldor Fosse, Vik i Sogn
07.03 Filip Bergesen Vatle, Stord
14.03 Celine Lund Næsgaard, Storetveit
21.03 Louise Magnus Smøraas, Storetveit

Sara Lidal, Domkirken
04.04 Frøya Nese Waldron, Nesheim

Linnea Skadal Kyrkjeeide, Nedstryn
Elias Myhre Johansen, Fana

18.04 Angelica Hatland Johansen, Nygård
25.04 Emilie Hestad

27.03 Ellen Kristine Stokkeland og 
Geir Møller, Søgne Gamle Kirke

17.04 Eli Håversen og Jørn Svabø 
Knudsen, Korskirken

01.05 Christine Børnes og Brian Andrew 
Wilkins, Søreide

02.02 Øystein Hjertholm
04.02 Ole Sande
10.02 Ebba Gunnestad
13.02 Solveig Maryon Gandrud
26.02 Knut Thorleif Steineger
29.02 Magnar Håvåg
04.03 Ingse Merete Rønnestad
11.04 Lajla Therese Engen
20.04 Elna Ese 

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend
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