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Rekordmange 
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Ombygging
12 millioner kroner er bevil-
get til rehablitering av Sør-
eide kirke. Arbeidet starter
til høsten, og vil ta nærme-
re ett år. Side 2-3

Inn i planarbeidet
Kommunen har startet en
omfattende arealplanleg-
ging for Søreide-området,
og det nyopprettede områ-
deutvalget vil bli med i pro-
sessen. Side 4

12. juni nærmer seg
Snart starter hovedmarke-
ringen av unionsoppløs-
ningen. Blant gjestene i
Fana kirke er statsminister
Kjell Magne Bondevik. Side 5

Optimisten Atle
Generalsekretær Atle Som-
merfeldt i Kirkens Nødhjelp
har sett mye elendighet.
Men han er likevel optimist  -
og har kanskje også et svar
på hvor Gud er i all nøden. 

Side 10-11

Konfirmantkullet 2005 var det største noensinne. Hele 140
ungdommer ble konfirmert i Søreide kirke i løpet av tre mai-dager.
Den ene gudstjenesten lørdag 7. mai ble tolket til tegnspråk.

side 14-15
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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 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 16
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Stoff kan leveres til menighetskontoret
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Bilder skannes inn med høy oppløsning.
Digitale bilder bør ha høy oppløsning.

Sentralredaksjon:
Red. (konst.): Jan Hanchen Michelsen
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien,
Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode
Høyte, Dag Vaula og Sigmund Austrheim.

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: 31. august
Stoffdeadline: 15. august

Poenget har da vært at Jesus bryr
seg om de som er små også. Han
bryr seg ikke bare om de store. Og
det er helt rett. Men det er nok ikke
hovedpoenget i det som skjer i Je-
riko. Tidligere i Lukasevangeliet
(Fortellingen finner du i Luk 19.1-
10) ble det stilt spørsmål om hvem
som kan bli frelst. Den rike unge
mannen ble det ikke, selv om han
var en rettferdig og snill mann.
For, da Jesus utfordret ham, ville
han ikke gi slipp på rikdommen sin.
Den var viktigere for ham enn frel-
sen, viste det seg. Disiplene syntes
nok Jesus var hard mot ham. Derfor
spurte de; hvem kan da bli frelst?
Jesus fikk snart anledning til å sva-
re. Han møtte en blind mann uten-
for Jeriko gav ham synet tilbake,
og sa at hans tro hadde frelst ham.
Så går han inn i byen, og møter
Sakkeus.

Hvem var egentlig Sakkeus? Han
var en rik mann, men ikke særlig
godt likt. Han var en mann som sik-
kert tjente sine penger på lovlig
vis, men det er ikke alt som er lov,
som er etisk akseptabelt. Og det å
være toller var noe av det verste
man kunne være. De var den tids
profitører. Medløpere som tjener
penger i okkupantenes tjeneste,
slik vi hadde dem i Norge under kri-
gen. Sakkeus var en slik.

Det fantes sikkert mange rettfer-
dige i Jeriko. Mange som mente at
de ikke syndet, og at de fortjente
at Gud var glad i dem. Disse stilte
seg opp da Jesus kom. De ville
gjerne se ham, og få anerkjennelse
fra ham. Klapp på skulderen som
forteller at man er på rett vei. De
fikk det ikke.

Derimot fikk Sakkeus et møte
med Jesus. Han klatret opp i et tre,

delvis for å se, delvis for å skjule
seg, men opplevde at Jesus tok
kontakt nettopp med ham. Og ikke
bare det; Han beæret Sakkeus ved å
bli med ham hjem. De andre, de
som var så flinke og gode, blir stå-
ende utenfor. Der er en viktig
grunn for det: De ville gjerne ta
imot Jesus - men ikke som frelser,
for på det området mente de at de
klarte seg selv. De gjorde jo ikke
noe galt - aldri - derfor mente de at
Gud måtte gi dem del i frelsen -
Gud Rike - fordi de fortjente det.

Tollerne, og Sakkeus er intet
unntak, var derfor klar over at de
gjorde mye galt. De visste at de
ikke hadde krav på noe av Gud, og
at de derfor måtte stole på Jesus.
At de ikke hadde noen annen sjan-
se, i alle fall ifølge folk flest.

De måtte bare håpe at Gud tenk-
te annerledes enn alle de fromme
og rettferdige menneskene. Jesus
gjorde det. Det er ikke de friske
som trenger lege, men de som er
syke, sier han et annet sted.

Her ligger poenget i historien.
Hvem var det som ble frelst? Hvem
var det som tok imot Jesus? Paulus
sier det på denne måten: Det som
går for å være uforstandig, eller
svakt, det utvalgte Gud seg for å
gjøre de kloke og sterke til skam-
me. Hvorfor? Fordi ingen skal rose
seg av seg selv, men bare av Gud.

Gud er faktisk ikke spesielt opp-
tatt av de sterke og flinke. Ikke av
de fromme og rettferdige heller.
Gud er mest opptatt av de som
ikke har så mye å fare med. De som
ikke tror de er så mye verd. De som
ikke kan briske seg - hverken for
Gud eller andre mennesker. Sak-
keus var en av dem. Kanskje er du
også det? ●

N
y
tt

Le
d
e
r

G
je

ste
sk

rib
e
n
te

n

M
itt v

a
lg

A
k
tu

e
lt

R
e
sp

o
n
s

K
o
m
m
e
n
ta

r

R
e
p
lik

k

O
rie

n
te

rin
g

Til e
tte

rta
n
k
e

In
n
sp

ill

K
ro

n
ik

k

O
m
ta

le

M
in

n
e
o
rd

AV HANS JØRGEN MORVIK

Den siste gudstjenesten i
kirken før den stenges
blir konfirmantpresen-
tasjonen 4. september.
Når den blir åpnet igjen
er ennå uklart, men vi er
lovet at det skal skje sei-
nest til konfirmasjonene,
som neste år blir holdt
25., 27. og 28. mai.

Hva skal gjøres?
Hva skal man bruke 12
millioner til? Grunnen til
hele prosjektet er at kir-
ken har vært plaget med
lekkasjer helt fra innviel-
sen for 31 år siden. 

Hoveddelen av pro-
sjektet vil derfor bestå i
utvendig arbeid:

■ Det skal bygges nytt 
tak utenpå det gamle.

■ Det skal lages fall i 
der taket nå er flatt.

■ Alt glass skal skiftes ut 
og legges i karm.

■ Sokkelen kirken står 
på skal utbedres.

■ Tårnet skal avstives.

■ Kirken skal 
bygges noe 
ut ved kjøk-
kenet for å 
få plass til 
toalett i ho-
vedetasjen.

■ Inngangs-
partiet får 
trappefri 
ad komst.

Det skal også brukes en
god del penger på inn-
vendig arbeid:

■ Lyddemping ved inn-
settelse av nye folde-
vegger i menighets-
salen.

■ Kontorene bygges om 
og lyddempes.

■ Peisestuen bygges om
og lyddempes.

■ Kjøkkenet utvides og 
innredning fornyes.

■ Nytt lydanlegg 
installeres i kirken.

■ Nytt varme- og 
ventilasjonssystem 
(datastyrt) installeres.

■ El-anlegget oppgra-
deres og fornyes.

■ Nye stoler til kirke-
rommet.

Sakkeus
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Hans Jørgen Morvik

Fortellingen om Sakkeus er
en av de mest kjente fra
Bibelen. Helst fordi den er
fortalt så ofte til barn.

PROSJEKTGRUPPE   N
VVS-konsulent Anders 

Til høsten starter arbeidene med å
rehabilitere Søreide kirke. Det er
store arbeider som skal utføres. 12
millioner kroner er bevilget til
formålet, og kirken blir stengt for
all aktivitet mesteparten av
kommende skoleår. 

Rehabiliter
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Det er Bergen Kirkelige Fellesråd som
er ansvarlige for bygget, og som har fått
midlene til disposisjon gjennom be-
vilgninger fra Bergen kommune. 

Fellesrådet har ansatt en prosjektle-
der, som har med innleide fagfolk og
representanter for brukerne i en egen
prosjektgruppe.

Det arbeides fremdeles med detaljer i
prosjektet, men det meste må være på
plass i løpet av mai. Anbudsrunde føl-
ger i løpet av sommeren. Går alt som
planlagt blir det startet opp med utven-
dige arbeider allerede i slutten av au-
gust.

Hvilke konsekvenser får dette for
aktivitetene i menigheten?
Å holde kirken stengt så lenge vil selv-
sagt medføre vanskeligheter for menig-
hetslivet. 

Alle aktiviteter må foregå andre ste-
der, og omfanget må kanskje reduseres

noe. Her arbeides det fremdeles med å
finne løsninger. 

Det som synes rimelig klart er følgen-
de:

■ Gudstjenestene avholdes på 
kulturhuset på Skranevatnet skole.

■ En kontorbrakke blir satt opp på 
parkeringsplassen ved kirken.

■ Til aktivitetene vil vi bruke både 
klubblokalet/førskolen ved kirken, 
Søreidtunet, Søreide skole og 
kulturhuset på Skranevatnet. 

Rehabiliteringen av kirken blir en stor
utfordring for hele menigheten. Vi hå-
per alle vil gå inn i denne tiden med et
positivt og velvillig utgangspunkt. Det
kommer helt sikkert til å oppstå vanske-
lige situasjoner underveis, men vi er
sikre på at resultatet av arbeidene vil
være et bedre og mer tjenelig kirkebygg,
både for nåtid og fremtid. ●

Helgen 16.– 9. september samler vi menigheten og
drar på tur til Radøytun. Det blir en helg for alle,
med gode aktiviteter for både voksne, barn og unge,
og mange uteaktiviteter. Vi har bare plass til ca. 80
personer, så vær rask! Eksakt pris er ennå ikke klar,
men vi skal klare en pris som ikke ruinerer noen. 

For mer informasjon og påmelding, 
se www.brandstadmoen.net/radoy, eller
kontakt Erik Brandstadmoen på
tlf. 55 99 03 01/mob. 93 22 05 81

Dette blir veldig bra, så meld dere på!

Menighetsweekend 16. – 19. september

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:...........……………………………… 

✃

PE   N I ARBEID. F.v.: Lisbeth Thorsheim (BKF), prosjektleder Magnar Tysseland, El-konsulent Magnus Hagesæther,
nders Bjørkaas og brukerrepresentant Atle Sylvarnes.

ering av kirken
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HANS JØRGEN MORVIK

Gjennom en prosess over et drøyt
halvår legges rammer for boligbyg-
ging, evt. omlegging av veier, forde-
ling av arealer for grøntområder og
fellesbruk for øvrig. Områdeutval-
get vil prøve å være talerør for be-
boerne og institusjonene som er
plassert her i denne prosessen.

Overmoden for endring
- Det er lett å fokusere på proble-
mene dette medfører, sier Jan-Jør-
gen Garmann. Men foreliggende
kommunedelplan er fra 1984, og er
overmoden for endring. Følges den
foreliggende planen fullt ut blir det
fryktelig. Det er derfor svært viktig
at vi får en ny. Og her er arealanaly-
sen en viktig mellomstasjon mens
vi venter på kommunedelplanen.

- Det er viktig å se muligheten vi
får til å være med å påvirke det som
skjer, legger Kåre Hansen til. Områ-
deutvalget har fått status som hø-
ringsinstans. Men også for oss er
det viktig at flest mulig av oss som
bor her engasjerer oss og viser at vi
følger med på det som skjer.

Områdeutvalget vil særlig legge
vekt på følgende i sitt arbeid;
■ At Plan- og Bygningsloven 

følges.
■ At man følger vedtatte retnings-

linjer og plankrav i kommune
planen som inneholder pålegg 
om bl.a. status til tekniske 
anlegg og samfunnstjenester, 
om omfang og utførelse av 
grøntanlegg, fellesanlegg og 
lekearealer.

■ At handlingsplan for universell 
utforming følges opp. 
(Tilgjengelighet for personer 
med bevegelses- og andre 
hemminger)

■ At det blir sikret minst til-
strekkelige arealer for gang-
veier, grøntområder og plasser 
for lek og idrett.

■ Trafikksituasjonen
■ Adgang til sjø for almenheten
■ Oppfølging av lovverkets krav 

til barnehagedekning/skole.
■ Hensynet til kulturminner. ●

4  juni 2005                  

Områdeutvalget for Søreide har som formål
å arbeide for et trygt og godt bomiljø for
alle aldersgrupper på Søreide. Dette betyr å
fremme det sosiale og fysiske miljø for å gi
trivsel, sikkerhet og tilhørighet for alle be-
boere. 
Områdeutvalget kan ta opp alle saker som
kan fremme disse formål. Dette vil vi oppnå
ved å stimulere til samarbeid mellom vel-
foreninger, lokale institusjoner, skole, fri-
villige organisasjoner, Bergen kommune,
politikere og næringsliv. 

Dette betyr at vi vil:
■ Være et forum der beboere og frivillige 

organisasjoner kan henvende seg med 
konkrete saker.

■ Være et talerør overfor lokale
myndigheter

■ Bidra selv - ikke forvente at bare det 
offentlige tar ansvar.

Siden forrige utgave av menighetsbladet
refleks har styret i Områdeutvalget arbeidet
videre med flere saker. Vi vil spesielt trekke
frem to saker: 

www.soreide.info
Vi arbeider med å etablert en elektronisk
oppslagstavle for beboerne på Søreide. Sty-
ret har engasjert en webutvikler til å utfor-
me siden og vi regner med å kunne presen-
tere mer detaljer om siden i form av et ny-
hetsoppslag i neste nummer av Refleks.

Generalforsamling
Den 11. mai avholdt Områdeutvalget for
Søreide sin første generalforsamling. Det
ble orientert om arbeidet og vedtatt ved-
tekter for områdeutvalget.

Det ble også valgt et nytt styre bestående
av følgende personer: 

• Tor Gjuland, Ruskeneshaugen Vel
• Anna Fjelstad Carlsen, Knappen Vel
• Kåre Hansen, Nordeidåsen Vel
• Hans Fevang Jr, 
 Samarbeidsutvalget ved Søreide Skole 

Styret vil bli supplert med et nytt medlem
og styreleder vil bli valgt på første styremø-
te. Styret i Områdeutvalget tar gjerne imot
innspill fra beboerne på Søreide. Dette kan
gjøres ved å kontakte Kåre Hansen på tlf
93043779 eller via mail kaa-ha@online.no.

Informasjon fra
områdeutvalget 

for Søreide

Nå skapes frem-
tiden for Søreide
Kommunen er i gang med arealplanlegging av Søreide-
området. Dette er første skritt på veien mot store og
betydningsfulle endringer for hele «bygda». 

Kåre Hansen og Jan-Jørgen Garmann.
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Fana, fredag 29. juli

Kl. 18.00: FANA KYRKJE
Olsokmesse v/prost Per Barsnes
Song av Olsokkoret.

Etter gudstenesta: FOLKEFEST PÅ HORDAMUSÉET:
Festtale ved dr. polit. Geir Magnus Nyborg, 
generalsekretær i Familie & Medier. Leik og 
dans på vollen. Korgafest og hyggeleg prat
OLSOKBÅL ved Fanafjorden. Arr: Fana prosti

AV ARRANGØRENE OG JAN H. MICHELSEN

Det er en stor glede og ære at statsmi-
nisteren i jubileumsåret, Kjell Magne
Bondevik, har prioritert å delta i mar-
keringen av unionsjubileet på stats-
minister Chr. Michelsens lokalarena.

Fanas rolle
Det stemmer godt med datidens kul-
turelle og politiske strømninger i
Fana-miljøet for 100 år siden at åp-
ningen av byens markering av jubile-
et skjer i nettopp i Fana. 

Her fant vi den gang  en kulturell og
politisk bevissthet som gikk langt ut-
over lokalmiljøet. Statsminister Mi-
chelsen bodde i Fana  og i Bergen, og
blant flere andre kan også nevnes
statsminister Wollert Konow fra
Stend og kjøpmann Conrad Mohr,
tysk konsul og keiserens nære venn.
Mohr var  en viktig brobygger i det
storpolitiske spillet. 

Når statsministeren anno 2005
kommer til Fana 12. juni er det en
honnør fra regjeringen i jubileumså-
ret til både den innsatsen for nasjo-
nen disse herrene sto for -  og det mil-
jøet de kom fra.

Norsk-svensk vennskapsfest 
Samtidig som Norge og Sverige er to

selvstendige nasjoner er vi nære bro-
derfolk. For å understreke vårt venn-
skap ønsker vi av hele vårt hjerte
svensk deltakelse i festmarkeringen. 

Sluttforhandlingene i 1905 ble ført i
Karlstad. Der opptrådde Christian
Michelsen som stjernediplomat, og
der ble de endelige dokumentene
undertegnet. 

Derfor er det en stor glede
at Domkören ved Dom-
kyrkan i Karlstad har
takket ja til å delta i
festlighetene. 

Med blikket festet 
på fremtiden
Tema for program-
met er FORSO-
NING, og vil samti-
dig som det er i pakt
med historien, vekke
oppmerksomheten
mot de utfordringer og
muligheter som bør
oppta oss når fremtiden
skal bygges i vårt land, i Eu-
ropa og i  den verden vi alle le-
ver.  ●

Åpning av Norge 
2005 i Bergen
Søndag 12. juni åpner Bergen kommunes markering av unions-
jubileet. Og det skjer på byens tusenårssted, Fana kirke, 
i nært samarbeid mellom Bergen kommune og Den norske kirke.

Program
Norge 2005 – 12. juni

Kl. 11.00: Fana kirke: Festgudstjeneste. Med deltakelse
av biskop Ole D Hagesæther, generalsekretær Kjell Bertel Ny-

land, prost Per Barsnes, res.kap Gunnar Nesse, kapellan Eirik Mills,
kantor Jostein Aarvik, domkantor Eneken Berglund, Fana kyrkjekor

og Karlstad domkör.

I flukt med gudstjenesten: Bespisning i Fana kulturpark
Kirkekaffe/folkefest hvor det bl.a. serveres fanasodd og bakverk 
etter lokale oppskrifter.

Kulturprogram i Fana amfi: Prolog av Trond Ytre-Arne - framført av te-
atersjef Vera Rostin Wexelsen. Musikk: Cantus, Sola Fide, Skjold og
Nesttun Janisjar og Karlstad domkör. Blåsegruppe fra Fana musikk-
lag og gruppe fra Fana kammerorkester. Taler: Ordfører Herman

Friele og statsminister Kjell Magne Bondevik. Dueslepp:
100 fredsduer slippes. Konferansier: Stein Skorpholm.

Dirigent og produsent: Tom Brevik. 
Antrekk: Alle som har bunad oppfordres

til å komme bunadskledd.

OLSOKFESTOLSOKFEST
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Men for Sommerfeldt er likevel ikke pre-
ventiver og tekniske hjelpemidler  basi-
sen i kampen mot verdens nød og fattig-
dom. Utgangspunktet tar han i Bibelens
ord om at mennesket er skapt i Guds bil-
de. I bunnen ligger det en tro på at men-
neskene hviler i Guds allmektige hånd.

- Dypest sett er min oppgave å hjelpe
mennesker til å leve i tråd med den ver-
digheten de er gitt i skapelsen. Gud opp-
reiste mennesket slik at vi skal være i
stand til å forvalte skaperverket. Han gav
oss myndighet. Og Gud har gitt oss et løf-
te om at han vil holde verden oppe.

Regnbuen
- Regnbuen er et flott symbol
på at Gud ikke har sveket ver-
den, selv om menneskene kan
ha sveket Gud. I Bibelen står
det at Gud satte regnbuen på
himmelen som et tegn på at
han ikke flere ganger ville øde-
legge verden. Gud vil ikke
overlate oss til destruksjon.
Derfor oppreiser han oss til
forvaltere av skaperverket og
et livsrom under regnbuen!

- Men hva med alle de milli-
oner som dør en meningsløs
død og den fjerdedelen av
jordens befolkning som lever
et liv i ekstrem fattigdom?

- Tragedien er at menneske-
ne ødelegger hverandres liv. Likevel tror
jeg at Gud arbeider for at menneskenes
liv ikke skal ødelegges. Og Guds instru-
ment er menneskene, skapt i Guds bilde.

Våre hender - Guds handling
- Du kjenner sikkert spørsmålet: Hvor-
dan er det mulig å tro på Gud i en ver-
den med overveldenede fattigdom, fol-
kemord, meningsløse kriger og epide-
mier som dreper millioner?

- Jeg synes det er vanskeligere å tro på
mennesket enn å tro på Gud, jeg. Det er
ikke Gud som svikter oss, det er vi som

gang på gang svik-
ter Gud. Likevel
har vi ikke annet
valg enn å fort-
sette å kjempe for
det gode. Og Gud
har heller ikke noe
annet valg enn å
bruke oss. Guds
hender er vårt liv
og vårt virke! 

-Er Gud virkelig
hjelpeløs uten
oss? Hvor er tro-
en på Guds unde-
re og suverene
inn gripen?

- Kanskje vi ikke
alltid oppdager

Guds inngripen. Vi ber om at ting må gå
bra, at ulykken ikke skal ramme. Når det
gode skjer, glemmer vi å takke.  Som hjel-
pearbeider er utgangspunktet mitt like-
vel at Gud arbeider gjennom våre hen-
der, men jeg utelukker ikke at Gud også
arbeider  på en måte jeg ikke forstår. 

Ingen dommedag
Generalsekretæren deler tross verdens
nød ikke dommedagsprofetenes diag-
nose om at alt bare blir verre. Fra sitt eget
arbeid ser han gang på gang at mennes-
ker får livsmot og verdighet tilbake. Han

never hvordan lokalsamfunn i India og
Sri Lanka mobiliserte etter tsunamien
og fredsavtalen i Sudan som kan gjøre
slutt å store menneskelige lidelser.

Og verden går jo fremover på en del
områder; diktaturene falt i Øst-Europa,
vi lever ikke lenger med overhengende
fare for atomkrig, og ikke minst apar-
theidregimet som smuldret bort på
grunn av menneskelig mot og tilgivelse.

Men på noen områder går det unekte-
lig verre. Aids er vår tids svartedau. Bak
Sommerfeldts uttalelse om kondomer
og paven, ligger det uhyggelige tall. 40
millioner mennesker bærer det død-
bringende viruset. Hvert år dør flere mil-
lioner av sykdommen som for en stor del
kunne vært hindret om folk hadde be-
skyttet seg med kondom. 

- Epidemien  er så omfattende at det er
lett å bli dratt ned i pessimisme. Men vi
har også sett mobilisering av nye, store
menneskelige ressurser lokalt, og det har
blitt mulig å ta opp tabubelagt urett som
diskriminering av homofile, seksualisert
vold og overgrep i familiene og skolene,
sier Sommerfeldt.

Sakkeus-prinsippet
Hjelpearbeideren med det frodige skjeg-
get og den like frodige magen, er ingen
asket. Han tror ikke det nytter at alle sel-
ger alt de eier og gir det til de fattige.

- Kondomer er OK! 
Det er det viktigste 
den nye paven kan si. 
Ordene kan sikkert få mange til å
sette kirkekaffen i halsen. Mannen
bak uttalelsen er den fargerike
sjefen for kirkens internasjonale
humanitære arbeid, generalsekretær
Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp. 

AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Regnbuemann
For mye sol, for
lite vann
Darfur, Sudan 2005: 140 000
fortvilede mennesker, de fleste
kvinner og barn, på flukt fra mi-
litsgrupper og bander som terro-
riserer og dreper. Mennesker
som du og meg uten tak over ho-
det eller tilgang på rent vann,
prøver å unnslippe ørkenstormer
og 40 graders hete under en
brennende sol. For mye sol, for
lite vann. Regnbuens elementer
er i ulage. Over en milliard men-
nesker på jorden mangler rent
vann, hundretusener rammes av
tørke og ødelagte avlinger.
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

EGENTLIG?
Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

- Alt for mange vil dø før vi
klarer å innrette våre liv slik.
Da har jeg mer tro på Sakkeus-
prinsippet. Sakkeus fulgte Je-
sus ved å gjøre opp for seg.
Han ga tilbake det han grab-
bet til seg som toller. 

Men kva kan vi så gjøre, vi
som er fanget inn av et forbru-
kersamfunn, og der vi daglig
bruker nesten like mye penger
på oss selv som en afrikaner
bruker på et år. Blir ikke våre
handlinger, almisser og velde-
dighet, bare et slag i luften?

- Alt henger sammen. Vi bor i
en global landsby. Valg vi gjør
lokalt, har betydning for våre
brødre i Mosambik, handleva-
nene våre, bilkjøringen vår,
hvordan vi prioriterer penge-
ne. Atle Sommerfeldt nevner
fire konkrete måter å bidra på:

■ Gi til bistandsarbeid
■ Delta i kampanjer for 

menneskeretter og rett-
ferdig handel

■ Inkludere flyktninger og 
innvandrere i lokalmiljøet

■ Be for land og lidende 
mennesker på en plan-
messig måte

Nødbekjempelsens gene-
ralsekretær gir ikke opp kam-
pen, men han har forsonet seg
med at vi som mennesker ikke
kommer utenom lidelsen.

- Menneskets kår er å leve i
kampen mellom hat og kjær-
lighet, mellom det onde og
det gode. Det finnes ikke noe
annet liv for mennesket. Min
oppgave som nødhjelpsar-
beider er å lete fram de krefte-
ne som bidrar til å skape en
fremtid, sier Sommerfeldt. ●

- Jeg synes det er  vanskelige-

re å tro  på mennesket enn 

å tro på Gud, jeg.

ATLE SOMMERFELDT

Nei til subsidiert
dansk sukker 
Atle Sommerfeldt liker Sakkeus,
og han er faktisk ganske glad i tol-

lerne. For mangel på toll innenfor EU
stenger ute fattige land fra verdens mest kjøpekraf-
tige markeder. Fra Danmark derimot, der EU subsidi-
erer 60 prosent av kostnadene med sukkerproduk-
sjonen, flommer sukkeret til Norge.  
Atle Sommerfeldt er for tiden en reisende i sukker.
Han står i spissen for den såkalte sukkerkampanjen
som krever at Norge innfører straffetoll på det dan-
ske sukkeret. Kirkens Nødhjelp har kjøpt inn 60 000
små sukkerposter med påskriften «Dumpet sukker –
hindrer utvikling». Disse posene er aktivister nå i
ferd med å smugle inn på kaféer og restauranter
over hele landet. ●

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt, holdt ny-
lig et engasjert foredrag for Bjørgvin Kirkeakademi i Bergen. 

Barndom til salgs
Albania 2004: Elena er 14 år
og vakker. Uimotståelig vak-
ker. Den spinkle, kantete jen-
tekroppen er i ferd med å få
kvinnelige former. Brutale
mannshender griper etter hen-
ne. Ingen er der for å beskytte.
For en 10-er fallbys hennes
barndom og uskyld på begjæ-
rets og grådighetens marked.
For noen 100-lapper er også
hennes selvrespekt til salgs, i
en skitten bakgate ikke langt
fra Karl Johan i Oslo. Fire milli-
oner mennesker verden over
utsettes årlig for menneske-
handel, vår tids slavehandel.

nnen
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Dag Møller gründet
klubbarbeidet i Store-
tveit menighet for femti
år siden. Nå har han
igjen vært en viktig
person i etableringen 
av stiftelsen STORM,
som skal spre måten å
drive klubb på til 
andre menigheter.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Det er flott at klubben lever femti år et-
ter at jeg startet klubbarbeidet i Store-
tveit, men det er et skår i gleden at vi ikke
har formådd å utvikle klubber i andre
menigheter, sier Dag Møller. 

Etter at klubben fikk prisen for beste
dåpsopplæring i 2001, begynte flere av
medlemmene å reflektere over klub-
ben sin: Hva er det som gjør at den
fremdeles lever? Hvorfor er det så po-
pulært å være med? Hvorfor har ikke
andre menigheter etablert en lignende
klubb? 

Stiftelsen STORM
Sammen med Dag Møller begynte
et utvalg å arbeide med å etablere
en stiftelse – STORM – som net-
topp skal arbeide for å spre må-
ten å drive klubb på til andre
kommuner. 

Eidsvåg menighet skal
allerede ha gitt signaler
om at de ønsker å starte
klubb etter Storetveit-
modellen. Det foregår
dessuten samtaler med
Fana og Søreide menighe-
ter.

Speiderarbeid

Dag Møller kom flyt-
tende fra Ris menig-
het i Oslo til Storetveit
som 28-åring. 
I Ris hadde han vært
med i speiderbeve-
gelsen KFUM, men
reagerte på at spei-

deren var et rent guttearbeid. 
- Jeg fant det unaturlig at kjønnene

skulle være adskilt. Jeg syntes jenter og
gutter burde omgås hverandre. Dessu-
ten likte jeg ikke helt dette med unifor-
men, sier han. 

Dag Møller bar på et kall om å starte
ungdomsarbeid for jenter og gutter
samlet, og da sogneprest Otto Irgens ga
uttrykk for at det sårt trengtes en ung-
domsarbeider i menigheten, startet
Dag Møller med å reorganisere hele
klubbarbeidet i Storetveit – bygget på
speidernes grunnmodell.

- Den gang var det bare en ti ung-
dommer med, så jeg startet i

grunnen på bar bakke. Det var et trøkk
for min familie. Jeg var gift og hadde et
lite barn. Men min hustru var veldig for-
ståelsesfull. Hun forstod betydningen
av det jeg gjorde og etter hvert begynte
også en del ungdommer å vanke hjem-
me hos oss, sier Dag og presiserer: - For
meg var dette et kall. Det er veldig hyg-
gelig at arbeidet har gått videre i de fot-
sporene jeg tråkket opp, men jeg synes
samtidig det er veldig dumt at tanke-
gangen ikke har hatt evne til å spre seg. 

Hemmeligheten
Når klubben likevel har overlevd i femti
år i Storetveit, tror Dag det har å gjøre
med at klubbarbeidet drives på gruppe-
nivå. 

- Små grupper på åtte-ni personer
møtes jevnlig i hjemmene til BBB; Bibel,
bønn og brorskap. Man samtaler om
problemer, eller tar opp et emne. I små
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Vil spre klubbarbeid tVil spre klubbarbeid t
Dag Møller.

OPP OG FRAM: Elisabeth Ulset
(f.v),Cathrine Gjellereide Wirs-
ching, Kaja Christine Graue Berg,
Paal Ø. Lohne, Rune K. Sørensen,
Christian Enger Lien.
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til andre menigheter

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Det er så utrolig godt miljø i
klubben, sier Caroline Mjeldr-
heim (17).  – Man blir så knyttet
til folk på turene og gjennom
BBB (Bibel, bønn, brorskap),
sier hun, og Gunnar Nielsen
nikker enig. – Vi får enormt mye
igjen for å være med i klubben,
mener han. 

Nå går begge lederkurset, slik
at de til høsten kan bli gruppe-
ledere for de nye konfirmante-
ne som starter i klubben. 

Klubben rekrutterer fra Bø-
nes, Paradis og Hop, foruten
Storetveitområdet.

- Vi har en god oppslutning,
de siste årene har vi tatt inn 40
nye medlemmer hver høst, sier
Kjartan Steffensen, hovedleder

i Klubben. - Dessverre hadde vi
ikke kapasitet til å ta imot alle
de hundre konfirmantene som
ønsket plass sist høst. 

- Derfor er det bra om klubb-
modellen spres til andre me-
nigheter. Nå rekrutterer jo vi
fra et stort område, sier Kjartan
Steffensen. ●

grupper får trygghet og vekst de beste vil-
kår og ungdom får mulighet til å åpne seg.
Det er en god ramme å bygge vennskap i,
mener Dag. Han fremhever dessuten at
det forpliktende medlemskapet i klubben
har hatt stor betydning for at klubben har
overlevd: - Klubben er noe ungdommene
forplikter seg til å være med i. Det er ikke
noe man kommer og går til som det passer
en. Det skal prioriteres som nummer en
etter hjem og skole. Ungdom er jo alltid så
travle. Det er viktig at man binder seg til
klubben. Nettopp det er et viktig grunnlag
for å bygge dype vennskap, sier Dag.

Lederkurs
En av kongstankene til klubben er dessu-
ten at unge skal ledes av unge. Det ett-åri-
ge lederkurset er derfor sentralt i arbeidet.

- Vi startet med lederkurs lenge før
KFUM-KFUK. Etter to år i klubben kan
man starte på lederkurs, forteller Dag. 

Der får de unge 16-17-åringene trene seg
på å holde bibeltime, andakt, de lærer før-
stehjelp, får innføring i bruk av kart og
kompass, og snø og skredlære. 

- Dette er fordi rammen vi driver i er i fri-
luft, understreker Dag. ●

PÅSKEN 2003: Fri-
luftsliv står sentralt i
klubbarbeidet i Store-
tveit. Nå skal klubb-
modellen spres til an-
dre menigheter. Her er
Mads Fredrik Heiervang
og Madeleine Mjelde på
tur med klubben. 

Populær klubb
Gunnar og Caroline har vært med i klubben i tre år og går nå
på lederkurset. – Vi kunne sluttet i klubben etter ett år, men
det var helt utelukket, sier de.

Kjartan Steffensen

til andre menigheter
Du finner flere 
bilder og info 
på hjemmesiden
www.klubbis.no 
Mer info om
STORM i menyen
øverst til høyre
(trykk direkte på
STORM-lenken,
ikke på ressurs-
kartlegging).
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2005 er friluftslivets år, og året
blir viktig for pilegrimsvegene.
Norsk Kulturarv har sammen med
Pilegrimsutvalget i Nidaros fått et
av hovedprosjektene under den
sentrale markeringen av frilufts-
livets år. 

AV KIRKEN.NO OG JAN H. MICHELSEN

Hensikten med prosjektet er å sette fo-
kus på de flotte pilegrimsvegene og in-
spirere til økt bruk av dem.

-Hva skal skje?
Spørsmålet går til pilegrimsprest i Ni-

daros, Rolf Synnes.
- Vi tar sikte på å arrangere en gjen-

nomgående vandring langs alle de offisi-
elle pilegrimsvegene mot Nidaros. Van-
dringen følger en fast etappeplan slik at
de som ikke har anledning til å følge hele
vandringen fritt kan koble seg på eller av
vandringen, der det måtte passe. Dette
blir den mest omfattende langvandring
som er arrangert i Norge i nyere tid. 

For alle
-Men er ikke pilegrimsvandring mest
for unge mennesker i god form? 

Synnes er ikke uten videre enig i det. 
– Ofte er det mennesker godt oppe i åre-

ne som bryter opp for å gå langs pilegrims-
vegene. De klarer vandringen like godt
som yngre. Vi går ikke fortere enn den som
går saktest, dette er jo ikke ekstremsport.
Og fordelen med en slik organisert van-
dring er at vi kan sørge for transport av ba-
gasjen. Dermed kan pilegrimen nøye seg
med å bære det som er nødvendig av mat
og ekstra klær til bruk underveis.

Overnatting
Hvordan skal pilegrimene overnatte un-
derveis? Her kan nok både standard og
pris variere en god del. 

-Heldigvis vil de fleste pilegrimer sove
godt selv under enkle forhold. Det sørger
vandringen for, mener Rolf Synnes.

Hva er det som skiller en pilegrimsvan-
dring fra en alminnelig spasertur? En pi-
legrimsvandring gir stillhet og ro som
enhver annen tur i skog og mark. 

Indre begevelse
Men samtidig er det en vandring som
setter oss i bevegelse også på det indre

10  juni 2005                  

Felles menighetsblad:

Prosjektet
videreføres
Alt tyder nå på at prøve-
prosjektet med «delvis
felles» menighetsblad for
Fana prosti videreføres
som fast ordning.

AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Denne løsningen, der bladpro-
duksjonen koordineres og styres
av en dels profesjonell redak-
sjon, kombinert med dugnads-
arbeid på lokalt nivå har vært ut-
prøvd i to år nå. 

Hver menighet har hatt sju si-
der pluss mesteparten av forsi-
den til disposisjon for lokalt
stoff, mens sentralredaksjonen
har utarbeidet de åtte midtside-
ne. 

Til vurdering
Denne våren har bladprosjektet
vært oppe til vurdering i menig-
hetsråd og prostiråd, og tilbake-
meldingene har vært overveien-
de positive. 

Flere menigheter føler at ar-
beidet med å få ut menighets-
bladene har blitt lettere med
prøveordningen, ved siden av at
en gunstig trykkeriavtale og
stort opplag på fellessidene har
holdt totalkostnadene nede. 

Kritiske røster
På den negative siden er det an-
ført at «terskelen» for å bidra
med stoff ikke må bli for høy rent
faglig sett, og at det har vært
uheldig at kun fellesstoffet har
kommet i farger. Dette siste skyl-
des kostandene ved å trykke alle
lokalsidene i farger, og har ikke
vært uttrykk for en nedpriorite-
ring av lokalstoffet. 

Selv om detaljer angående an-
svarsfordeling mellom lokalred-
aksjoner og sentralredaksjon,
samt fastsettelse av utgivelses-
datoer fortsatt diskuteres, blir
altså prøveprosjektet med all
sannsynlighet gjort om til en fast
ordning til høsten. ●

■ ■ BARNAS KATEDRAL GIR BARN i alderen
10-14 år mulighet til et forlenget skoleår!
Sommerskolen starter 22.juni, dagen etter
skoleslutt, men det blir ingen tavle eller pult!
Teater er faget og elevene skal utfolde seg som
skuespillere i en uke. Scenen er kirkerommet,
sceneteppet er talerstolen og orgelgalleri. In-

struktør er Gabrielle Barth; medlem i teater-
gruppen Dukkenikkerne og instruktør for Kir-
kenarrene. Uken avsluttes med en forestilling
29. mai. Barn fra hele Bergen er velkomne. ●

Tid: Kl. 10-14, 22.- 29.juni (fri lør-søn) 
Pris: 800 kr. For mer info kontakt Gabrielle
Barth, 97 14 60 94

En rekke ruter og organiserte turforlag er nå
tilgjengelige. Naturligvis står pilegrimsturer
til Hellig-Olavs gravkirke i Trondheim sen-
tralt, men det finnes også turer  nærmere
vårt nærområde - se spalten til høyre.

■ Oslo - Trondheim, vestlig veg
■ Oslo - Øyer, østlig veg 
■ Østerdalsvegen 
■ Romboleden
■ Jämtlandsvegen 
■ Nordvegen 
■ St.Olavsvegen 

Ruteforslag og informasjo

Pilegrimsvegene,Pilegrimsvegene,
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plan. Gjennom vandring, tidebønner og felles-
skap kommer vi på sporet av livets egentlige
sammenhenger. 

-Det blir et møte både med en selv og det hel-
lige. Gudserkjennelse og selverkjennelse heng-
er jo sammen: Den som reiser sakte nok, risike-
rer å innhente seg selv… avslutter  pilegrims-
prest i Nidaros, Rolf Synnes. ●

11                 juni 2005 

Ragnhild Nedrebø
Iversen er valgt til ny
viselandssjef i Norges
KFUK-KFUM-speidere.

På landstinget i Oslo 8.-10.
april var det valg av nytt
landsstyre, og Ragnhild
Iversen fra Hjelestad går nå
fra å lede i overkant av 800
speidere i Bjørgvin krets, til
å sjefe over mer enn 13.000
speidere. 

Ragnhild Nedrebø Iversen
(29) er speiderleder i Stein-
svik KFUK-KFUM-speidere,
som tilhører Skjold menig-
het. Hun arbeider som daglig
leder i daVinci Montessori-
skole i Bergen. ●

Nytt verv for
Ragnhild

I fjor sommer skrev vi om Kirsten Almås’
pilegrimsferd fra Edland i Telemark til Røl-
dal. Også i år arrangeres det pilgrimsferder
til Røldal, og de som har formen inne kan
jo prøve seg på følgende styrkeprøve:

Søndag 26. juni: Seljord - Morgedal. 22km.

Lett etappe. Delvis på asfalt/Søndag 26.
juni: Kviteseid - Morgedal. 21 km, sju i

båt/bil/buss. Relativt hard etappe. 

Mandag 27. juni: Morgedal - Trovassli. 22km,

seks av disse i bil. Fjell- og skogsterreng 

Tirsdag 28. juni: Trovassli - Åmot. 16km. En

del vandring på asfalt. 

Onsdag 29. juni: Etappe: Åmot - Mjonøy.

20km. Hard etappe 

Torsdag 30. juni: Mjonøy - Grungedal. 10km.

Lett etappe. Mye asfalt. En del fri på etter-

middagen. 

Fredag 1. juli: Grungedal - Edland. 12km inkl.

roing. Lett terreng. 

Lørdag 2. juli: Edland - Botn. 16 km. Hard

etappe. 

Søndag 3. juli: Botn - Haukelisæter. 23 km.

Hard etappe i variert terreng 

Mandag 4. juli: Haukelisæter - Svandalsfloe.

18 km. Rel. lett etappe i variert fjellterreng. 

Tirsdag 5. juli: Svandalsfloe - Røldal. 10km

Enkel etappe i variert terreng. 

Onsdag 6. juli: Hjemreise 

Les artikkelen fra nr 4/04 på 
www.bkf.no -se lenke fra startsiden.

a en pilegrimsa vandring

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

■ ■ OMKRING 7000 GIVERE FIKK SKATTEFRADRAG for sine gaver til
Den norske kirke i fjor. Fra og med 2004 gir gaver til Den norske kirke
rett til skattefradrag.  Det ble gitt skaffefradrag for gaver til Den nor-
ske kirke på til sammen 21 millioner kroner i 2004. Det vil si at de
7000 giverne i gjennomsnitt ga 3.000 kroner som de søkte skattefra-
drag for. 335 menigheter eller kirkelige fellesråd rapporterte inn
opplysninger om gaver og givere etter denne ordningen i fjor. ●

Nyttig informasjon på internett:
www.kulturarv.no
www.nidarosdomen.no
www.vest-telemark.museum.no
www.pilegrim.no
www.katolsk.no/artikler/pilegrim.htm

Kontakt:
Pilegrimsprest Arne Bakken (Hamar)
tlf 62 55 03 52 - 926 55 102/arne.bakken@kirken.no 
Pilegrimsprest Rolf Synnes (Nidaros)
tlf 73 53 84 87 - 975 87 758/
rolf.synnes@nidarosdomen.no

asjonskilder

, Norges turveg nr 1, Norges turveg nr 1
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Olav Fjose (1912-2005) 
in memoriam.

Høsten 1966 sluttet Fanas populære
prost Theodor Hovda etter 18 års pres-
tetjeneste ved middelalderkirken og
som alltid var det stor spenning om et-
terfølgeren. Statsråden kunne velge fra
en lang søkerliste, men de voksne var
ikke i tvil: Det måtte bli Lars Bergo i Ul-
lensvang eller Olav Fjose i Årdal. Valget
falt på Fjose, og i desember 1966 kom
den nye prestefamilien til Fana.

På nyåret 1967 hadde Rå og Hop
kristelige skolelag femårsjubileums-
fest i aulaen på Rå realskole, og Fjose
talte. Ikke bare var han en god taler,,
han var også en utmerket talentspei-
der, og senere på våren ble skolelag-
styret «innkalt» til å lede en konfir-
mantkveld. På en behendig måte (var
det hans lederegenskaper fra mot-
standskamp og det militære som lå
bak?) sørget den nye presten for at
kvelden gikk sin gang med lagsung-
dom og kretssekretær i Norges Kr.
Ungdomsforbund, Olav Alvsåker ved
roret. Om et oppfølgingsmøte for le-
dere samme høst skriver Fjose: 

«Formannen i det kristelege skulelaget var
med, og han overtok heile styringa. Dette
vart starten på eit ungdomsarbeid som
bygde seg meir og meir opp på grunn av
gode medarbeidarar, både av dei unge sjølv
og andre.»

Som kjent gikk det ikke mer enn ett
år til Alvsåker var hentet til Fana som
hjelpeprest, og så fra 1970 som
res.kap. I dette valget viste Fjose hvil-
ken god strateg han var, og et godt
prestefellesskap som skulle vare i syv
år tok til. «Eg måtte ha kollegial hjelp,
og fekk Olav Alvsåker til kapellan. Han
var spesialist, og var snart hovudleiar
for ungdomsarbeidet.»

Men allerede høsten 1967 var skole-
lagsstyret blitt konvertert til klubbsty-
re og 15.oktober hadde Fana Kr. Ung-
domsklubb presentasjonsfest. Dette
ble begynnelsen til det store og frodi-
ge kristne ungdomsarbeidet i Fana,
som i storhetstiden rundt TT i Bergen
og Jesusvekkelsen 1972 rommet 200
ungdommer.

Tiden med Fjose var flott. Han had-

de stor romslighet og raushet overfor
oss som fikk lov til å være unge i Fana i
hans presteår. Han maktet å være
både mild, tolerant og dannende. På
en vár måte fikk vi grunnleggende
livsholdninger.

Han var en avholdt forkynner og li-
turg som også uhøytidelig kunne spille
sketsjer av hjertens fryd på konfir-
mantleirene. Her ga han også med fri-
modig overlegg fra seg forkynneropp-
gaver til oss unge. Leirtiden demon-
strerte særlig godt ideologien i ung-
domsarbeidet til KFUK/M: «Et liv un-
der trekanten, Ånd, Sjel og Legeme».

«Konfirmantleirane på Kvamshaug var
noko for seg. No var leiarane komne så
langt i åndeleg utvikling at det var dei som
sto for det meste av forkynninga. Ein av dei
hadde bibeltimane i fem år etter einannan.
Han kunne forkynna mykje meir aktuelt
enn eg kunne for konfirmantar.»

Han var várt, men tydelig tilstede i
de ofte dramatiske følelser rundt fo-
relskelser og kjærlighet. Han rådet til
at «gutar og jenter skulle treffast som
vener» før de knyttet fastere forbin-
delser. Fjoses presteår i Fana rommet
også tiden med Jesusvekkelse og ka-
rismatisk vekkelse, som slo sterkt inn i
ungdomsarbeidet. I møte med ny spi-
ritualitet sa han forstandig: Det er jo
Jesus som står i sentrum!

Fjoses hadde et åpent hus, og var

svært gjestfrie. Vi følte vi var velkom-
men både i stue, på kjøkken og kontor.
At han orket oss!

«Eg gløymer ikkje då eg første året inviter-
te ein flokk potensielle leiarar til møte i
prestebustaden ein haustkveld…det låg
gummistøvlar og regntøy overalt i entréen.
Og inne sat ungdomane på golvet og hadde
det gildt. Flokken song så det var ei lyst.»

Vi synes det er stort at vi 30-40 år se-
nere kan kjenne takknemlighet til
prest, prestefrue og familie, og samti-
dig kjenne på god kontakt med hver-
andre.

Vi lyser Herrens Fred over Olav Fjo-
ses gode minne!

OTTAR ARNESTAD, INGUNN AADLAND, GERD DØSKELAND,

RUNE KYSNES, SVENN MARTINSEN, TORHILD MARTINSEN

GRETHE ELISABETH HANSEN, HARALD HOVDA, SOLVEIG

LILAND, PÅ VEGNE AV FLERE

Sitatene er fra «Dagar me aldri gløymer»
Innlegget er noe forkortet. Red.

«Dagar me aldri gløymer»

GJENFORENING: Fana prestegård november
1996: Fra v. Olav Fjose, Bergfrid Fjose, Hildur
Alvsåker, og sokneprest Olav Alvsåker, hjelpe-
prest/res.kap. i Fana 1968-1975. FOTO: SM
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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

Til Søreide

Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

Eposttjeneste
www kirkens-sos no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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www.fanatorget.no

5. mai kl 11.00
Marie Therese Birkhaug
Andre Wilhelmsen Dahle
Ørjan Ertkjern
Amalie Olsnes Fredriksen
Kim Andre Frøland
Torstein Fossberg Guttormsen
Denise Fredricka Hole
Jennifer Lisell Hadland Hopen
Eivind Tomte Knutsen
Henrik Krey
Linn Helen Haugen Lien
Magnus Pettersen Mehl
Martin Andrè Berger Moss
Cecilie Nordeide
Martin Vikøren Otteraaen
Kristian Agledal Rauboti
Espen Hammer Skråmestø
Kim-Andreas Skulstad
Birgitte Størdal Søreide
Benjamin Oma Trigler
Erlend Vindenes
Joakim Vonen

Therese Veland Wergeland
Tor-Erik Wiesener

5. mai kl 13.00
Elise Arnheim 
Karina Helene Sandvik Birkeland 
Iselin Bogstrand 
Ina Sofie Schjelderup Brun 
Arild Bøe 
Christian Dahl 
Preben Frederich 
Silje Glesnes 
Espen Grimstad 
Fredrik Torkilson Hansen 
Svein-Erik Hauger 
Martin Aarland Holm 
Jørgen Gregoriussen Holthe 
Charlotte Louise Hoshovde 
Anders Hovden 
Wenche K. Ingebrigtsen 
Stian Jakobsen 
Mads Fredrik Johnsen 
Andreas R. Kronheim 

Over 140 ungdommer entret
kirken på presentasjonsguds-
tjeneste. Vi som har vært med
på å gjennomføre opplegget
frem til mai synes det har vært
et flott år med mange gode
opplevelser.

Det hele med kronet med 6
konfirmasjonsgudstjenester i
begynnelsen av mai. Vi håper
konfirmasjonsdagen ble en
god og minnerik dag for dere!

Selv om konfirmasjonsti-
den er over, så er dere vel-

kommen til å delta i ung-
domsarbeidet i Søreide me-
nighet, enten det er i tensing
eller i idrettstilbudet KRIK. I
en menighet er det rom for
alle, slik Gud har rom for alle
mennesker. 

Dette kan dere med trygg-
het ta med dere videre i livet:
Gud har rom for hver enkelt
av dere, og han vil aldri glem-
me dere!

TAKK FOR ET FINT ÅR!

140 Søreide-konfir
I september startet vi opp med det største
konfirmantkullet noen gang i Søreide menighet. 

Konfirmantene 5.mai 2005
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Daniel Skaflestad Liset 
Preben Aardal Løtvedt 
Helene G. Martinsen 
Endre Mikaelsen 
Christine Nesse 
Eirik Runningen 
Erik Stokken Samuelsson 
Kristine Lønning Stien 
Jørgen Bakke Søreide 
Heidi Heggholmen Tellevik 
Christina Ketzia Tonning 

7. mai kl 11.00
Hege Lill Andersen
Kristian Aune
Marthe Kvamsøy Bjørke
Petter Blom
Anne Marit Aarekol Dahle
Emil Andre Eggen
Karianne Godøy
Mari Grimstad
Thomas Høie Haugland
Ola Mosebø Haukeland

Daniel Hæggernes
Julia Mary Iversen
Stine Johannessen
Cathrine Kvalheim
Steffen Albrigtsen Larsen
Synnøve Linløkken
Kine Nielsen
Trygve Nordtveit
Karianne Jensen Pedersen
Ørjan Reisæter
Jørgen Raaheim
Andreas Vågenes Sekse
Rikke Simonsen
Trude Søreide 

7. mai kl 13.00
Rolf Erik I. Abbedissen
Katinka Veddeng Edvardsen
Hans Jacob Fevang
Synne Pedersen Fresvik
Marius Grimstad
Ole-Fredrik Lynum
Carl Chr. Mengkrogen

Anne Marit Morvik
Maria Nilsen
Ida Solholm
Daniel Merchant Steffens
Jane Charlotte Stenersen
Ida Karin Tylleskär
Pernille Marie Våge
Linn Aarland

8. mai kl 11.00
Birgitte Rim Askim
Maren Romslo Blålid
Hanne Helen Lohne Dahle
Astrid Kahrs Dykesteen
Kristoffer Helming
Christiane Johnstad
Øyvind Iversen Kalvø
Andreas G. Kongsgården
Mina Kristiansen
Jørgen Lygre
Julianne Markussen
Thomas Nilsen
Henriette Pedersen

Remi-Marcel H. Rekdal
Jostein Soldal
Marie Søviknes
Chris-Remi Leknes Torsvik
Kim Andrè Vågenes 
Henrik Wilhelm Wilhelmsen
Line Årvik

8. mai kl 13.00
Elena Marie W. Davanger
Scott Maclean Eide
Marit Borge Enga 
Jørgen Nordgulen Eriksen
Isabel Sandtorv Fredriksen
Sander Guldahl
Jan-Petter Mehl Gundersen
Katrine Higraff
Stian Sondre Kandal
Louise Knoph
Tina Høvik Knudsen
Monica Ludvigsen
Freddy Lundekvam
Bjørn Tore Magnussen

Nanette Ekremsvik Nartey
Lisett Nordnes 
Marielle Skjerlie Nydal
Nina Beate Ohnstad
Preben Brudvik Olsen
Alexander Pihl
Bjørn Olav Rainer
Fredrich Schjelderup
Lene Riple Smørdal
Martine Svendsen
Magnus Ritland Taule
Kristine Titlestad
Erik van der Linden
Tim Robert Aarseth

Konfirmert i
andre kirker:
Audun Klokkersund 
Djupevåg, Borgund
Andre Fonnes, 
Austrheim
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firmanter!
Til kommende
konfirmanter
I september starter et nytt
kull med konfirmanter. I løpet
av mai vil alle som står i kir-
kens medlemsregister få in-
formasjon med påmeldingspa-
pirer i posten. Også dette året
satser vi på et variert tilbud. 

Følg med i posten. Hvis du
ikke har fått informasjon in-
nen utgangen av mai, ring kir-
kekontoret og få det tilsendt. 

Velkommen som konfirmant!

Konfirmantene 8.mai 2005

Konfirmantene 7.mai 2005
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Døpte i Søreide
06.03 Julia Hesthamar Hauge

Julie Molvik Müller
20.03 Leander Bjerk Skreien
16.04 Martin Vikøren 

Otteraaen
Karianne Godøy
Katinka Veddeng 
Edvardsen

17.04 Thomas Hovland
24.04 Ørjan Ertkjern

Nomi Helen Kronheim
15.05 Ulrik Clausen Bolstad

Kjetil Espeland
Lisetta Benjaminsen 
Gallefoss

Døpte andre steder
06.03 Lea Therkelsen Venø, 

Storetveit
20.03 Roksana Hanger 

Nazarian, Bakklandet
Eirik Skage, Fana

24.04 Kristin Strønen Riise, 
Storetveit

01.05 Lydia Andersen Sletten, 
Fana

15.05 Marie Clausen 
Hjartåker, Birkeland

06.01 Bjørn Hafstad
22.01 Sverre Leon Pedersen
02.02 Kåre Hope
06.02 Marie Spångberg
25.02 Frits Terje Svendsen
05.03 Olaf Rune Olsen
06.03 Thorbjørn Hansen
22.03 Ellen Sofie Manum
06.04 Elin Brun
22.04 Wenche Slettan
27.04 Randi Alice Berentsen

Søndag 22. mai kl 1100
Treenighetssøndag
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik
Offer til Menighetsarbeidet
Søndagsskole. Kirkekaffe

Søndag 29. mai kl 1100
2. søndag etter pinse
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik
Offer til Normisjon
Søndagsskole. Kirkekaffe

Søndag 5. juni kl 1100
3.søndag etter pinse
Familiegudstjeneste v/ sogne-
prest Hans Jørgen Morvik
Offer til Menighetsarbeidet.
Sang av Jubilate og søndagssko-
len.
Kirkekaffe

Søndag 12. juni kl 11.00
4.søndag etter pinse
Høymesse v/seniorprest
Ragnar Waagbø
Offer til Menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 19. juni kl 11.00
5.søndag etter pinse
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik 
Offer til NMS
Kirkekaffe

Søndag 26. juni kl 11.00
6.søndag etter pinse
Høymesse v/prestevikar Karl
Yngve Bergkaasa
Offer til Menighetsarbeidet
Kirkekaffe

NB! Søndag 3. juli
Messefall. Vi viser til gudstje-
nester i Skjold, Birkeland, Slet-
tebakken og Bønes

Søndag 10. juli kl 11.00
8.søndag etter pinse
Høymesse v/kapellan Kolbjørn
Lystad Gunnarson. Offer til Me-
nighetsarbeidet. Kirkekaffe

NB! Søndag 17. juli
Messefall. Vi viser til gudstje-
nester i Skjold, Birkeland, Slet-
tebakken, Bønes

Søndag 24. juli kl 11.00
10.søndag etter pinse
Høymesse v/ kapellan Kolbjørn
Lystad Gunnarson. Offer til Me-
nighetsarbeidet. Kirkekaffe

NB! Fredag 29. juli kl 18.00.
Olsok
Felles prostigudstjeneste i Fana
Kirke, v/prestene i prostiet

NB! Søndag 31. juli 
Messefall. Vi viser til gudstje-
nester i Skjold, Birkeland, Slet-
tebakken og Bønes

Søndag 7. august kl 11.00
12.søndag etter pinse
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik
Offer til Menighetsarbeidet
Kirkekaffe

NB! Søndag 14. august
Messefall. Vi viser til gudstje-
neste i Skjold, Birkeland, Slette-
bakken og Bønes

Søndag 21. august kl 11.00
14.søndag etter pinse
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik
Offer til Menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 28. august kl 11.00
15.søndag etter pinse
Høymesse v/sogneprest Hans
Jørgen Morvik
Offer til Menighetsarbeidet
Kirkekaffe

Søndag 4. september kl 11.00
16.søndag etter pinse
Høymesse v/kapellan Kolbjørn
Lystad Gunnarson.
Konfirmantpresentasjon. 
Offer til KRIK
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Etter denne gudstjenesten
stenges kirken for rehabilite-
ring/ombygging. Fra og med
11. september holdes menig-
hetens gudstjenester på Kul-
turhuset i Skranevatnet skole.

Jubilate
I år er det 30 år siden Jubilate
ble startet i Søreide kirke.
Dette feirer vi med jubileums-
fest i kirken lørdag 4.juni kl
19.00. Alle som i sin tid har vært
med i koret er hjertelig velkom-
men til festen. Mange har vi
klart å spore opp, men ennå er
det  noen vi ikke har fått tak i.
Ta gjerne kontakt med Per på E-
mail: p-erl@online.no om du
har lyst å være med.

Hilsen festkomitèen.

Odland tilbake 
etter permisjon
Fra og med neste nummer er
Anne Myklebust Odland igjen
på plass som redaktør for de
felles menighetsbladene i Fana
prosti etter sin fødselspermi-
sjon, mens Jan Hanchen Mi-
chelsen går tilbake til å  kun fyl-
le de vanlige arbeidsoppgavene
som datamaskinkusk. Bidrags-
ytere og redaksjonsmedlem-
mer bør derfor notere seg den
oppdaterte kontaktinformasjo-
nen på side to. - red.

          gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

B
FULLDISTRIBUSJON

Kirkekontoret 
Steinsvikveien 19, 5251 Søreidgrend
Telefon  . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 00
Telefaks . . . . . . . . . . . . . .55 12 31 15
E-post . . .soereide.menighet@bkf.no

Boligtelefoner:
Sokneprest 
Hans Jørgen Morvik  . . . . 55 12 49 62
Daglig leder 
Janniche J. Amundsen  . .55 27 09 88

Kapellan 
Kolbjørn Gunnarson  . . . . 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  . 55 22 90 44
Gave til arbeidet?
Menighetskonto  . . . . 3412 30 57920

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Kirkekontorets kontortid: tirs, tors, fre 10-14, ons 11-14, mandag stengt
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