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Millioner må til
Kirkevergen ber om 12 mil-
lioner for å stoppe forfallet
i Fana kirke. Men skal alle
Bergens middelalderkirker
bevares blir regningen over
ti ganger så høy. Side 6-7 

Olsok-gjest
Leiar av Den Norske Nobel-
komité, Ole Danbolt Mjøs er
gjest under Olsok-feiringa i
Fana. Side 11

Per prost fyller 60 
Fana-prost Per Barsnes fyl-
ler seksti år 25. juni - og
kan samme dag også mar-
kere at det er 30 år siden
han ble viet til prest. 

Side 12  

Kirken vår er 
åpen igjen!
Endelig! Etter lange, «hjemløse» måneder kunne
menigheten igjen ta plass i eget hus da kirken gjenåpnet
etter omfattende ombyggingsarbeider. Begivenheten ble
feiret over flere dager, med festgudstjeneste, kultur-
arrangementer - og grillfest (bildet). Side 2-4 og 9-10
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2 juni 2006                   

AV HANS JØRGEN MORVIK

Med et godt gjennomført pro-
gram og stor festivitas. «Det gikk
mye bedre enn man egentlig
kunne håpe på. Med andre ord
som forventet….» var gjennom-
gangstonen blandt de ansvarlige
etterpå.

Det var nære på. Fredag mor-
gen var fortsatt kirkerommet en
eneste stor byggeplass, og hånd-
tverkere myldret overalt både
innenfor og utenfor bygget. Fli-
sene rundt inngangen ble fuget
før lunch. Den provisoriske skil-
leveggen som var bygd opp
innenfor inngangsdøren ble re-
vet samtidig som asfalt ble lagt
inntil trappen, og deler av inn-
gangspartiet ble malt. Midt oppe
i dette ble 500 nye stoler fra en fa-
brikk i Drangedal utplassert i kir-
ken, pianostemmer kom for å se
på pianoet, og lyd og lys ble rig-
get for kveldens forestilling med
søstrene Tretteberg. Likevel ble
alt ferdig i tide.

Et skår i gleden var selvsagt at
byggearbeidene fortsatt vil pågå
i noen uker fremover. Alt glass-
og blikkenslagerarbeid var ikke
ferdig. Heller ikke flisleggingen
rundt kirken. Slutt-finishen,
klargjøringen av området rundt
kirken gjenstår også.

Velsmakende åpning
Offisiell åpning var søndag 14.

mai med festgudstjeneste. Men
allerede fredag ettermiddag tok
vi kirken i bruk til stor fest på
tvers av alle generasjoner. Barn,
unge, voksne og eldre koste seg
med grillmat fra Solheim kjøtt,
og kabaret-forestilling ved søs-
trene Tretteberg. 

- Mer enn 150 møtte frem til en
utvidet TGF, sier en strålende
fornøyd festsjef Morten Bjørn-
dal. Og alle fikk valuta for peng-
ene: Vi fikk samles igjen i kirken,
vi fikk sett i alle fall en stor del av
arbeidet som var gjort. Vi fikk
fantastisk grillmat, og et flott
show med søstrene Tretteberg.
Vi satset høyt med dette arrange-
mentet, og det var flott å se at det
ble godt mottatt!

Og regnet holdt seg unna, selv
om der var truende skyer på ho-
risonten. En perfekt start på fre-
dagskvelden og helgen for alle
som var med.

En fryd for øye og øre
Det var en øvelse i kaosmestring.
Det tekniske anlegget med pro-
sjektører, skjermer, mikrofoner
og høytalere var knapt nok kom-
met på plass på forhånd. Øvings-
tid for alle aktørene var redusert
til korte instruksjoner. Slikt en-
der ofte i kaos. Men det skjedde
ikke her. Kirken ble først høyti-
delig overrakt menigheten igjen
fra kirkevergen i Bergen til me-
nighetsrådets leder. Deretter
kunne gudstjenesten begynne.

Glede o
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Det er pinse – kanskje den mest
undervurderte av kirkens høytider.

AV INGVAR HENNE

For de fleste kommer pinsen kraftig i skyggen av jul og
påske, men uten pinse og Den Hellige Ånd hadde jul og
påske sannsynligvis blitt feiret etter hedenske tradi-
sjoner. Pinsedag er kirkens fødselsdag og danner
grunnlaget for fellesskapet mellom de troende.

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og felles-
skapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble
grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort
av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde
alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers
eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte
det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplas-
sen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen
med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste
Gud og var godt likt i hele folket. Og hver dag la Herren
til nye som lot seg frelse.» Ap.Gj. 2, 42-47.

Pinsen er også den siste høytiden i kirkeåret, og et-
ter pinse går vi inn i en sommerferie som lett blir ferie
fra kirken også. Aktivitetene gires kraftig ned, og Fana
kirke er også stengt noen søndager i løpet av somme-
ren. Vi har anledning å gjøre andre ting enn hverdagen
krever av oss, og med ferietanker i hodet blir det gjer-
ne lite plass til kirkegang og bibellesning.

Mange av oss reiser bort i ferien, og da har vi en ut-
merket anledning til å få nye impulser, også fra andre
menigheter. Prøv å besøke minst én fremmed kirke i
løpet av ferien. Det kan være en norsk kirke, hvor du
gjerne finner variasjoner i forhold til våre kjente ritua-
ler. Drar du utenfor landets grenser finnes det mange
spennende muligheter, og du vil oppdage at kirken har
en mer sentral plass i folks liv i mange andre land enn
hjemme i Norge. Sjømannskirken er også et kjært mø-
tested i utlandet.

Besøk i en fremmed kirke kan være en utmerket an-
ledning for kulturelle opplevelser. Kirkebygget i seg
selv fortjener en nærmere titt, og ganske ofte holdes
det spennende sommerkonserter og andre kulturar-
rangementer i kirkene. Etter en dag på stranden eller
en varm byvandring er det godt å lytte til flott musikk
i en sval kirke med dempet belysning.

Derfor vil jeg absolutt anbefale å spandere noen ti-
mer i fremmede kirker denne sommeren. Det kan gi
verdifulle sommerminner, og kanskje skaffe deg nye
kontakter. Da kan fellesskapet mellom troende utvides
til felles glede og inspirasjon. Det er verdt å prøve.�

Sommer og 
tørketid?

«Her må det skje et under» var det mange som sa
uken før åpningen av kirken. «Dette kan da aldri
bli ferdig i tide». Nå ble ikke kirken helt ferdig,
men underet skjedde likevel; kirken ble åpnet. 

Gjenåpning av
Søreide kirke

søreide 3-06.qxp  31-05-06  13:24  Side 2



Først med menighetens blomster, el-
ler frukter om man vil. Alle grupper og
lag som tilhører menigheten strømmet
inn fra alle døråpninger og fylte rommet
med farger, smil og bevegelse. Deretter
en liten liturgisk prosesjon der dåps- og

nattverdsutstyr ble båret inn i kirken
igjen, og plassert der det hører hjemme. 

Og så gikk gudstjenesten sin gang
med representanter fra grupper og lag i
menigheten i fokus; som tekstlesere og
med liturgiske oppgaver. To barn ble

døpt, og flere hundrede
mottok nattverden. 

Og til slutt: En stor kir-
kekaffe.

Bare vellyd
En flott konsert fikk av-
runde åpningsdagen.
Kantor Jan Egil Vågsholm
hadde fått med seg trom-
petisten Per Lennart
Knudsen og sopranen
Ingeborg Trones Faye. Og
Sola Fide stod for en
egen avdeling i konser-
ten. Programmet var va-
riert; Fra Secret Gardens
«You raise me up» til Cia-
cona i e-moll av Diederik
Buxtehude. Fra folketo-
nen og salmen «Kven kan
seia ut den gleda» til
Stings «Fragile». 

De vel 50 fremmøtte
fikk en flott opplevelse
denne kvelden. En de-
but-opplevelse, kan vi si.
For det lød da virkelig an-
nerledes enn før?

- Det er de nye stolene, sier en opp-
glødd Jan Egil Vågsholm. 

-De har mye mindre tekstil i seg enn
de gamle, og har gitt rommet en helt ny
klang. Jeg hadde ikke ventet at effekten
skulle bli så stor! �

3                 juni 2006

Glede og lettelse

Musiserende gester. To søstre Trætteberg.

Store og små er med under gjenåpningen av kirken.
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Etter meir enn eit halvt år
med stengd kyrkje, kan me
gled oss over at kyrkje-
huset vårt er ope att.

AV GERHARD BERGE, SOKNERÅDSLEIAR

Eg trur dei fleste tykte opningshelga
med «Grillfest» fredag den 12. mai,
opningsgudsteneste den 14. mai og
konsert om kvelden var ei fin opple-
ving. Fulle hus båe dagar var til stor
inspirasjon for oss alle.

Kyrkja vår, Den sjuende vakraste
kyrkja i landet, står fram i ny ytre bu-
nad og med opprusting innvendig.
Særleg er me spente på om betre lyd-
isolasjon vil gje høve til å ha fleire ak-
tivitetar samstundes. Med det aktivi-
tetsnivået me no har vil det vera kjær-
kome. 

Nytt utstyr
Elles har me fått installert videopro-
sjektørar, rett nok for eiga rekning.
Dei løyvde midlane strakk ikkje til for
dette. Prisen er om lag kr. 70.000 og
me strevar med å finansiera dette. I
ekstra nummeret av kyrkjebladet
vårt, som nyss vart delt ut, var det ein
giroblankett. Me er svært takksame
for om du finn høve til å bruka den og
hjelpa oss med dette prosjektet som
vart noko dyrare enn me venta. 

Arbeid stå att
Eg har nokre veker gått og gledd meg
på vegne av kyrkjelyden, over arbei-
det som er gjort på kyrkjehuset vårt,
men framleis står arbeid att både ute
og inne, så nett no er me spente på
konfirmasjonshelga, helgetorsdag
25. mai og sundagen etter. Me ville
svært gjerne hatt alt i orden til dette
skjer, men det er truleg for mykje å
håpa på, slik det no ser ut. Me lever
framleis på ein byggjeplass som bile-
tet frå laurdag 20.05 syner.

Berebjelken
I kyrkja vår, er «berebjelken» i den ar-
kitektoniske utforminga; «Ljoset
ovanfrå» som strålar ned mot kyrkja
sitt sentrum, der me finn altarbordet
og døypefonten som dei samlande
elementa midt i kyrkje- rommet. Kyr-
kja har no fått eit ytre vern mot ver og

vind som me vonar skal vara lenge.
Men utfordringane til å få tett hus er
store, enno dryp det inn vatn ymse
stader.

Det nye rådet har arbeidd ein del
med ein visjon, ein samlande ide for
arbeidet vårt, og har i fyrste omgang
landa på å føra vidare dei 3 M-ane frå
førre rådet. 

Medmenneskje, mangfald, moge-
legheiter og i tillegg legg me til ein M
som står for Møteplass. For å realise-
ra dei 3 første M-ane trengs det ein
møteplass. Møteplassen er først og
fremst kyrkja vår som ligg sentralt til
like ved ein møteplass for vegane: Yt-
rebygdsvegen, Grimstadvegen og
Steinsvikvegen.

Ei glede
Det er ei glede for oss på Søreide å ta i
bruk kyrkja vår att etter meir enn eit
halvt år utan kyrkje. I kulturhuset på
Skranevatnet Skole hadde me ei god
nødløysing, og takkar for all velvilje
og hjelp me møtte der, men som all-
tid når ute er prøvd er heime best.

Alle glas har no fått karmar som me
vonar etter kvart vert tette og flisar
utanfor som me vonar varer noko
lengre enn dei gamle. Og sjølv om me
enno er på ein byggjeplass, har me
noko å sjå fram mot, mest beundrar
eg prestane våre som har hatt dei
største utfordringane i den tida kyr-
kja har vore stengd, men aller mest

den siste tida som har vore meir kao-
tisk enn godt er. 

Hærverk
No ser me framover og er glade. Opp-
gåva blir å fylla dette huset med liv og
innhald. Det er vert ei stor utfordring
for oss alle, ikkje minst å gje ungdomen
vår eit betre tilbod. Det trengs sårt her
på Søreide. Me får stadig påminningar
om nokon som tykkjer det er meir
spennande å riva ned enn å byggja
opp. For eit par veker sidan vart to sto-
re glas i ungdomsavdelinga knuste:

I går var det Barnehagen vår som
vart herja med eit brannsløkkjings-
apparat og i PRIX butikken på Sørei-
de vart ruter knuste:

Det er vondt å vera vitne til at slikt
skjer, og aller verst for dei som driv
med slikt herverk. Me får vona dei får
hjelp til å koma på betre tankar. �

4 juni 2006                   

Kyrkja vår er open att!

Store arbeider på taket.

Soknerådsleiar Gerhard Berge.
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AV INGVAR HENNE

På sin 30 årsdag ble Barsnes viet til
prest i Stedje kirke, og han startet
derved sin viktige prestegjerning.
Mange har gjennom disse 30 årene
kunnet glede seg over hans sterke
engasjement i kirken, og hans gode
humør og omsorg. Hans store ar-
beidskapasitet og ukuelige pågangs-
mot har stadig gitt resultater, og han
avslutter mange samtaler med or-
dene «Dette skal vi få til!».

Med sin kreativitet har Per Barsnes
bidratt til å styrke kirkens rolle både i
fest og hverdag. Han har tatt initiativ
til store jubileer og markeringer i
Fana, og fylt kirken til trengsel ved
mange anledninger de siste årene.
Barsnes var også sentral i utviklingen
av Sesam på Nesttun som et prostitil-
tak i 2004, og har slik bidratt til å
bringe kirken ut til folk i hverdagen.
Det er kanskje ikke alle som vet at han
var med i prosjektgruppen som dan-
net Kirkens bymisjon i Bergen, og vi-
dere som leder av representantskapet
fram til 2005. Barsnes er derfor indi-
rekte både kulturprest og gateprest.

I sitt daglige virke som sokneprest i
Fana møter vi Barsnes som forkynner
og sjelesørger. Han er opptatt av
gudstjenestens funksjon som menig-
hetens naturlige møtepunkt, og en
bred kontaktflate mot lokalmiljøet.
Barsnes har et stort engasjement for

Sjømannskirken som lokalmenighe-
tenes forlengede arm ut i verden.
Gjennom sine verv i Sjømannskirken
har han arbeidet både for kirkens
oppsøkende og inkluderende rolle
internasjonalt, og dens lokale fotfeste
og støtte i by og bygd hjemme i Norge.

Som prost i Fana har Barsnes initiert
og ledet utviklingen av Fanamodel-
len, en ny organisasjonsstruktur for
samarbeid på prostiplanet, på tvers
av menighetsgrenser og kirkens to ar-
beidsgiverlinjer. Han har tatt tak i de
utfordringene nye rammebetingelser
har gitt, og gjennom løsningsorien-
tert samarbeid oppnådd forbedringer
der andre så problemer.

Per Barsnes er uten tvil en dyktig
strateg og initiativtaker. Han er også
en sosial humørspreder som alltid
har en god historie på lager, og selv
om en kan ha hørt historien før, er det
umulig å ikke bli dradd med av hans
smittende latter. Hans sosiale natur er
også nyttig. Det er viktig å ha gode
kontakter i det politiske miljøet for å
sette kirken på dagsorden i politiker-
nes hverdag, og Barsnes har utrettet
mye for Fana gjennom målbevisst di-
alog med sentrale folkevalgte.

Uten hans iherdige innsats hadde
nok ikke kulturlandskapet rundt Fana
kirke blitt valgt til tusenårssted for
Bergen i år 2000. Det er derfor helt na-
turlig at Barsnes sin store dag blir fei-
ret i kulturparken. Den symboliserer

svært godt hvordan han har bidratt til
et konstruktiv samspill mellom kirke
og kultur, og hvordan han har klart å
engasjere både private og offentlige
støttespillere for å knytte bånd
mellom gammelt og nytt.

Vi ønsker til lykke med den store da-
gen, og vil samtidig ønske alle velkom-
men til høymesse i Fana kirke kl. 11 og
påfølgende fest i kulturparken. Der
blir det kirkekaffe med kulturelt tilbe-
hør ved Sola Fide og lokale krefter. Det
blir anledning å si noen ord til jubilan-
ten, og i stedet for en personlig gave
ønsker Barsnes en gave til styrking av
arbeidet blant barn i Fana. Fana sok-
neråds konto er 3411.30.76803 �

KONSERT I SKJOLD KIRKE 
SØNDAG 11. JUNI KL 19

«Come in and stay a while»

Sola Fide ønsker deg velkommen til som-
merens store høydepunkt. Vi inviterer til
musikalsk aften der vi i samarbeid med

Per Oddvar Hildre skal synge alt fra negro
spirituals via Erik Bye til Sting, så her

er noe for enhver smak!
Billett kr 150, barn kr 75

Les mer på www.solafide.no

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt 
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning 
så lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et 
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Halve livet 
som prest

Per Barsnes fyller 60 år 25. juni. Samme dag kan han feire 30
år som prest. Gjennom disse årene har han satt verdifulle spor
etter seg, ikke minst her i Fana.
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Middelalderkirken i Fana
er i forfall. Nå ber Kirke-
vergen om 12 millioner
kommunale kroner til å
ruste den opp.

AV KJETIL GILLESVIK

- Det er veldig viktig at vi nå får midler
til å ruste opp bygget, sier Lisbeth
Thorsheim, prosjektleder for Kirke-
vergens byggavdeling. Hun har nå
sendt brev til byrådsleder der hun ber
om 12 millioner kroner til å ruste opp
Fana kirke. 

- Bygget er en kulturskatt vi må ta
vare på. Jo lenger en venter med å ta
tak i problemet, jo dyrere blir det. 

Rasfare
Sammenlignet med de tre andre mid-
delalderkirkene, Mariakirken, Dom-
kirken og Korskirken, er Fana i relativt
god stand. Problemet er at taket snart
kan begynne å falle fra hverandre. Ski-
feren ligger utrygt, noe som skyldes at
lektene og sløyfene under steinen er
råtnet og vridd. For å forhindre ulyk-
ker om en stein skulle løsne, er det
plassert en lang tunnel langs kirkens
ene langside. 

Ikke holdbart
- En ikke holdbar løsning, mener Lis-
beth Thorsheim hos kirkevergen. Hun
synes det er uverdig at pårørende ved
begravelser skal måtte bære en kiste
gjennom en lang trang ståltunnel ved
begravelser. 

- Ikke bare er det til hinder ved be-
gravelse. Det er også visuelt skjem-
mende. Denne tunnelen må vi få fjer-
net, sier Thorsheim. 

Ustelte graver
Mens det på den ene langsiden av kir-
ken er plassert en beskyttelsestunnel,

Ber om 12 mill.

RASFARE: Av frykt for at skiferstein skal falle
ned har en satt opp tunnel for at de besøkende
skal kunne passere trygt. Det går kanskje greit å
passere gjennom tunnelen med en barnevogn.
Langt mer komplisert blir det med et helt grav-
følge. ALLE FOTO: KJETIL GILLESVIK
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er den andre siden stengt. Det be-
tyr at ingen kommer til og får stelt
gravstedene som ligger på den si-
den. I stedet gror gress og busker
til. 

- Det synes vi selvsagt er trist,
forteller Thorsheim.

Kirkevergen i Bergen, Gunnar
Wik, går enda lenger. I sitt brev til
Bergen kommune uttrykker han
krast at tiden er kommet for å be-
vilge de tiltrengte midlene til opp-
rustningen av Fana kirke. 

- Kostnadsoverslaget for total ut-
bedring av Fana kirke er i denne
sammenheng ikke uoverkomme-
lig. Dette anslås til ca. 12 millioner
kroner... Vi ber om at byrådet be-
vilger ekstra midler til rehabilite-
ring av kirken slik at den uverdige
situasjonen i Fana tar slutt og kul-
turarven som Fana kirke represen-
terer blir ivaretatt, skriver Wik.

Flere behov 
Behovskravene Kirkevergen stil-

ler er basert på en analyse fir-
maet Opticonsult gjorde i 2005.
Foruten utskiftning av taket,
trenger bygget følgende oppgra-
deringer. 

� Fana kirke er bygget med 
kleberstein. En del av denne 
steinen må repareres og skiftes.

� Det er behov for utbedring av 
skadet puss på de innvendige 
veggene. I tillegg må veggene 
kalkes. 

� Mye av inventaret i kirken har 
behov for vedlikehold. En stor
del av blyglassvinduene med 
glassmalerier trenger repara-
sjoner.

� Dreneringen rundt bygget 
blir beskrevet som meget 
dårlig, og det er tegn til fukt-
inntrenging i muren. Det er 
derfor nødvendig med ny 
drenering rundt kirken.

� Det elektriske anlegget er av 
eldre type og bør skiftes ut. �
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mill. ... men vil trenge 140 millioner
Kirkevergen i Bergen kommune ber i første omgang om 
12 millioner kroner til å ruste opp Fana Kirke.

På litt lengre sikt er derimot behovene langt større. Lisbeth Thorsheim anslår de
samlede kostnadsbehovene for å ruste opp Bergens fire middelalderkirker til 140
millioner kroner. Foruten Fanas tolv millioner, trenger Mariakirken 33 millioner,
Domkirken 53 millioner og Korskirken 41 millioner. – Vi mener dette er et of-
fentlig anliggende, men vi har vanskelig å tro at Bergen kommune ser seg i stand
til å betale alle disse utgiftene, sier Thorsheim. Hun mener staten må på banen
skal en klare å få rustet opp det hun karakteriserer som kulturskatter. �

NEDSLITT: Murpussen på veggen er begynt å falle ned inne i kirkerommet. 

Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn

Boligbyggelag er den perfekte gaven til 

konfirmanten. Også ypperlig som dåps- 

eller bursdagsgave.

Innmelding kroner 300 per medlemskap.

Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.

Sørg for at den du er glad i får ansiennitet 

på boligmarkedet! 

Se www.bob.no, ring oss på 55 54 74 00 eller

kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.

w
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Alle vil komme 
til å oppleve 

sorg i livet. Sorg 
er ingen sykdom.

AV KJARTAN ALVESTAD

Lene Merete Gunnarson, soknediakon
i Skjold menighet, Tone Totland, sokne-
diakon i Birkeland menighet og Gerd
Dale, frivillig, arbeider i et felles prosti-
prosjekt om sorgarbeid. Hvert halvår
arrangerer de seminar. Målet er å nå ut
til så mange som mulig i Fana prosti. 

De som melder seg på sorgseminaret
kan melde seg på sorggrupper. Grup-
pene settes sammen på bakgrunn av
hva den enkelte har opplevd, alder og
situasjon.

Samtalen i gruppen blir til etter hva
gruppemedlemmene er opptatt av, og
dette kan variere fra gang til gang og fra
gruppe til gruppe. Temaer som går
igjen er det å bli alene, det å føle på sor-
gen lenger enn omgivelsene og det å bli
oversett.

Kirkelig tilbud
Det er en klar profil på at dette er et kir-

kelig tilbud. På sorgseminaret er prest,
diakon og gruppeledere til stede. Grup-
pelederne har sin tilhørighet til kirken.
Det er viktig å få frem at man ikke spør
de som kommer om de har en kristen
tro. Skal dette bli et tema i gruppen, så
er det deltagerne selv som bringer det
på banen. 

Gruppelederne tar ikke dette initiati-
vet. Hvis dette kommer opp er grup-
pelederne klare til å svare så godt de
kan. Gruppelederne er ingen terapeu-

ter, men helt vanlige mennesker som
stiller seg til disposisjon. Alle i grup-
pen har taushetsplikt. Dette skaper en
trygg ramme som gjør at man kan dele
sine erfaringer. 

-Kjenner meg igjen
Gerd Dale mistet sin mann for seks år
siden. Hun sier dette om sin rolle som
gruppeleder:

- Jeg vet hvordan det er å miste en ek-
tefelle. Jeg kjenner meg igjen i de situ-

asjonene som de er i, og kan kanskje
være til hjelp for de som er med i sorg-
gruppen. Det er de som er i gruppen
som bestemmer hva samtalen skal
dreie seg om, sier Dale.

- Vi begynner med å spise rundstyk-
ker og drikke kaffe og te. I begynnelsen
må man bli kjent med hverandre og bli
trygge på hverandre.

Forskjellige reaksjoner
- Etter hvert spør gruppelederne om

Sorggrupper: –Kan være e

Sorggruppeleder Gerd Dale, diakon i Skjold 
menighet Lene Merete Gunnarson og diakon i

Birkeland menighet Tone T. Totland.
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Det er seks frivillige sorggruppeledere
med i prostiprosjektet. Disse rekrutte-
res fra de ulike menighetene. 

Også diakoner er med som gruppele-
dere. Gruppens størrelse ligger mellom
3 – 6 personer, og de møtes ca. hver 14.
dag i 10 – 12 uker. Hvert samvær varer
i ca. 1,5 time, og kan være både på for-
middagstid og ettermiddag/kveld. 

Hvert halvår arrangeres det sorgsemi-
nar i prostiet. Samarbeid er en fordel i
og med at enkelte menigheter er for
små til at de ville klart å få i gang sorg-
grupper på egen hånd. 

Det er en klar profil på at dette er et
kirkelig tilbud. På sorgseminaret er
prest, diakon og gruppeledere til stede.
Gruppelederne har sin tilhørighet til

kirken. Det er likevel viktig å få frem at
man ikke spør de som kommer om de
har en kristen tro. 

Til høsten er det nytt sorgseminar, og
anledning til å melde seg på grupper
der men det er selvsagt mulig å melde
seg til en gruppe uten å ha vært på se-
minaret.

Ønsker du å vite mer, 
kan du kontakte:
� Diakon Tone Totland, 

Birkeland menighet 55 36 22 85 
� Diakon Lene M. Gunnarson, 

Skjold menighet 55 59 71 15
� Diakon Linda Bårdsen, 

Bønes menighet 55 30 81 17

hvordan den siste tiden har vært, og
om de har noen planer de kan se frem
til. Det er mange som tenker at de kan
ha unormale tanker og følelser. Det er
mange forskjellige måter å reagere på.
En del ting er ganske likt.

Det fine med sorggrupper er at vi ser
hvor stor hjelp deltakerne har av hver-
andre. Erfaringen er at de er svært ær-
lige ovenfor hverandre, og terskelen
for å våge å ta opp ømtålige ting blir
lav. Gruppelederne sørger for at alle

får komme til ordet og at alle får sin
plass. 

Styrke i troen
Gerd Dale sier om det å selv ha opplevd
sorg:

- Når man får et dødsfall nært innpå
er man i sorgen. Det er også en styrke
i det å ha troen. Det er og en styrke i
det å føle at noen ber for en. Det er
utrolig viktig å bli sett. Man må våge å
kunne ta kontakt med en som er i sorg.

En klapp på skulderen betyr mye. Det
kan være tøft å bli oversett, understre-
ker Gerd Dale.

Dale mener også det er viktig å ta
frem de gode minnene. Det er mange
som kommer frem til at det er godt å
tenke på det som var. Det er ikke så lett
til å begynne med å tenke slik, men et-
ter hvert blir det lettere.

En nabo sa til meg: Du har din av-
døde ektemann inni deg. Dette var
godt å høre. �

n være en god hjelp

Et kinesisk visdomsord som er mye brukt i 
gruppene beskriver sorg på en fin måte: 

Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet

med spisser som risper. Det gjør vondt, forferdelig vondt

til trekantenes spisser er avslitt og det bare

er en kule igjen, som glir rundt uten smerte.

Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt.

Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet,

hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte

vi mottar fra omgivelsene våre.

Men når gleden over det du har hatt,

overskygger savnet av det du har mistet, når du vet

at du aldri ville unnvært det du har tapt,

selv om du var klar over at du en gang

kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser

avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

Fakta om sorgseminar
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AV KJETIL GILLESVIK 

Det har vært en lang ferd frem mot
målet. I 1999 vedtok politikerne å
ruste opp kirkene på Søreide og i Fyl-
lingsdalen. Da trodde alle at det skulle
gå fort, men pengeproblemer i kom-
munal sektor tvang de folkevalgte til å
prioritere det ene av gudshusene.
Først i dag, seks år etter, står Søreide
kirke ferdig. Sogneprest Hans Jørgen
Morvik synes det har tatt lang tid, men
nå er alt glemt. 

- Det er veldig mye positivt å si om
det bygget som nå står ferdig. Kirken
er betydelig mer tjenelig nå enn hva
den var. 

OMVELTNING
Søreide kirke har lekket siden det stod
ferdig i 1973. Bygget har vært dårlig
bygd – og mye måtte gjøres når rehabi-
literingen nå stod for tur. 
� Utbedring av tak. 
� Fasade. Utskiftning av vinduer. 

Nye plater på veggene. 
� Flislegging utendørs.
� Rullestolrampe.
� Endringer i inngangspartiet.
� Nytt ventilasjonsanlegg.
� Nye stoler i kirkerommet.
� Kontor er ombygd. Lydisolert. 
� Skapt to lydtette rom i kirken. 

Godt egnet for sjelesorgssamtaler.
� Opprustning av toalettene. 
� Forbedret belysning i menighetssal

og peisestue. 
� Nytt kjøkken.
� Nytt lydanlegg. 

15 MILLIONER
Utbedringene har kostet 15 millioner
kroner. To millioner over opprinnelig
budsjettert. 

- Det som har kostet mest er nok tak
og fasade, forteller Lisbeth Thorsen,
byggansvarlig hos kirkevergen i Ber-
gen. Hun er fornøyd med resultatet,
men vedgår at det har vært et litt uvan-
lig prosjekt. 

- Det er ikke ofte at en må rehabili-
tere en kirke etter 30 år. 

Sogneprest Hans Jørgen Morvik er

forundret over hvor dårlig Søreide
kirke ble bygget på begynnelsen av 70-
tallet. 

Like kritisk er han ikke til sluttresul-
tatet nå. 

- Nå får vi helt andre arbeidsmulig-
heter i kirken. Bygget er langt mer eg-
net til aktivitet, sier han, og legger til.

- Dette har vi ventet på. �

-Et veldig godt by
Søreide menighet feiret
søndag 15. mai rehabilite-
ringen av kirken med en
festgudstjeneste. Opp-
rustningen har kostet 
15 millioner kroner. 
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godt bygg
Ole Danbolt Mjøs kjem 
til Olsok-festen i Fana
Leiar av Den Norske Nobelkomité, Ole Danbolt Mjøs, er til
dagleg professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Mjøs
har hatt ei rekke store verv i kyrkje og samfunn. Han leia
m.a. utvalet som i 2000 la fram innstillinga «Frihet med
ansvar – om høgre utdanning og forskning i Norge», som
Kvalitetsreformen er bygd på. 

Mjøs er kommandør av Den Kongelege St. Olavs Orden for
mangeårig samfunnsgagnleg innsats, m.a. som rektor ved
Universtetet i Tromsø frå 1989 til 1996. Ole Danbolt Mjøs
har ei eineståande evne til å kombinere stor fagleg kompe-
tanse med alminnelig folkeleg nærver, der den gode og
smittande humor er ein del av hans kjennemerke. 
Vi gler oss til å høyre han på Olsokfesten i år.�

Program:
Olsokdag, laurdag 29.07. kl. 18.00 i Fana kyrkje.
Olsokmesse v/prost Per Barsnes. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta: Folkefest på Hordamuseet:
• Festtale v/leiar av Nobelkomiteen, dr. med. Ole D. Mjøs 
• Leik og dans på vollen
• Korgafest og hyggeleg prat
(På korgafest tek alle med ei korg med mat og 
drikke til seg og sine + litt ekstra så ein kan dele 
med andre,om nokon har gløymt seg)
• Olsokbål ved Fanafjorden. Arr: Fana prosti

I MÅL: Sogneprest
Hans Jørgen Morvik

(t.h) kan puste lettet
ut etter en lang peri-
ode med ombygging.
15. mai ble Søreide

kirke gjenåpnet
(over).

felles  3-06.qxp  30-05-06  20:56  Side 11



12 juni 2006                  

VVeellkkoommmmeenn  tt ii ll

ttllff..  5555  9911  9988  0000
wwwwww..ffaannaassppaarreebbaannkk..nnoo

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Åpnet gjen-
bruksbutikk
Biskop Ole D. Hagesæther klippet
snoren da Det Norske Misjonssel-
skap (NMS) 15. mai åpnet Gjen-
bruksstasjon i Hollendergaten. 

Inntektene går til misjonsarbeid, ho-
vedsakelig i u-land. I tillegg ønsker
NMS også å være en motvekt til den
kast- og bruksmentaliteten som ek-
sisterer her hjemme. Butikken blir li-
kevel ikke noen konkurrent til Fretex. 

– Vi blir vel heller et supplement. Vi
har ikke klær, bøker eller store mø-
bler. Det er ikke plass til store ting,
mest «duppeditter» og alt som er
smått, forteller Sylvelin Samnøy, ut-
stillingsansvarlig for den nye butik-
ken til Bergens Tidende. 

Det Norske Misjonsselskap eier fra
før 23 butikker og et lysstøperi. Den
første ble startet på Solakrossen i Ro-
galand i 1998.

Den nye butikken i Bergen er basert
på dugnad. Alle jobber gratis. I tillegg
kommer Gjenbruksstasjon til å motta
gavene sine vederlagsfritt. �

Det er ledig stilling som 

journalist 
i de felles menighets-
bladene for Fana prosti

Arbeidsoppgaver:
- Produsere bilder og stoff til fellesdelen 
i samarbeid med redaktør
- Delta på fellesredaksjonens møter

Bladet kommer ut med seks nummer i
året. Arbeidstid er beregnet til 35% av en
total arbeidstid på tre uker pr. nummer. 

Lønn etter avtale.

Det er ønskelig at den nye journalisten
kan tiltre i forbindelse med utgivelse av
nummer fire, like etter sommerferien. 
For å få vite mer om stillingen kan du ta
kontakt med redaktør Jan Hanchen 
Michelsen tlf. 55 23 25 47 eller styreleder
Magnhild Bøyum Aase tlf. 55 28 92 36
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

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

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

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

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

AV JENS Z. MEYER

– Det er flere som har spurt
meg om å starte opp et nytt
kor, og jeg synes selv det er
meningsfullt å bruke tid og
krefter på dette. Derfor for-
søker vi å få i gang et nytt
kor, sier Eriksen. 

Han drev ungdomskoret
Jubilate i Søreide kirke så
lenge det eksisterte, fra
1974-1990. 

Etter hvert startet han
opp Sola fide for eldre Jubi-
late-medlemmer, et kor av
høy kvalitet som nå drives
videre av andre. 

Gamle og nye sangere
Per Eriksen regner med at
en del tidligere Jubilate-
medlemmer blir med i det
nye koret, men koret blir

åpent for alle som ønsker å
være med. Sangere fra Ju-
bilate har i den senere tid
hatt noen opptredener, og
har fått forespørsel om å
synge også i høst. 

– Det betyr at vi har noe å
øve til med det nye koret,
sier Eriksen. Han ser for
seg at koret skal øve en
gang annenhver uke. 

For gledens skyld
– Blir det stemmeprøver
eller andre opptakskrav?

– Nei, vi synger for gleden
sin skyld, sier Per Erling
Eriksen.

Det er ennå ikke helt klart
når det blir oppstart for det
nye koret. Følg med på
www.soreide-
menighet.no eller se etter
oppslag i kirken. �

Planlegger nytt kor: 

-Synger for 
gledens skyld
Til høsten kan alle sangglade voksne få bli med i
et nytt kor knyttet til Søreide menighet.  Dirigent
for koret blir Per Erling Eriksen, mannen bak de
tidligere kor-suksessene Jubilate og Sola Fide.

Per Eriksen ønsker å samle gamle Jubilate-sangere (som på bildet) og alle
andre som ønsker å bli med i nytt voksen-kor i Søreide.
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i
Områdeutvalget for Søreide har
som formål å arbeide for et trygt
og godt bomiljø for alle alders-
grupper på Søreide. 
Dette betyr å fremme det sosiale
og fysiske miljø for å gi trivsel,
sikkerhet og tilhørighet for alle
beboere. Områdeutvalget kan ta
opp alle saker som kan fremme
disse formål. 

Dette vil vi oppnå ved å stimu-
lere til samarbeid mellom velfor-
eninger, lokale institusjoner,
skole, frivillige 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.

www.soreide.info 
Områdeutvalget for Søreide har
etablert en egen nettportal. Fra
starten av vil den fungere som
informasjonskanal for områdeut-
valget. Men håpet er at andre ak-
tører i området - blant annet lag
og organisasjoner - vil henge seg
på etter hvert. 

Nettportalen vil da kunne fun-
gere som en elektronisk opp-
slagstavle for alle som bor her,
og man vil kunne orientere seg
om alt fra viktige lokalpolitiske
saker til de forskjellige organisa-
sjoners møtekalendre.

Håpet er at soreide.info kan bli
en samlende nettportal for så
mye som mulig av den virksom-
het som drives i vårt område.

Har du spørsmål eller innspill
til oss, kan du ta kontakt via
vår hjemmeside eller direkte
til Områdeutvalgets leder Kåre
Hansen på tlf. 93043779 

Informasjon fra
områdeutvalget 

for Søreide 

AV BJØRG THARALDSEN

- Jeg ble døpt i Fana kirke, var eldst av
fire søsken og gikk på Kirkevoll skole.
Det var en trygg, fri og god oppvekst.
Hjemme lekte vi med dukker og hørte
på barnetimen. Vi gikk på fjellet hver
søndag. Min bror var flink idretts-
mann, og jeg ble med i løp, hopp og
spydkast, sier jubilanten.

Flyttet til lånt hytte
- Når flyttet du til Søreide?

- Etter å ha bodd noen år i byen som
voksen, giftet jeg meg i 1944. Da det
var vanskelig å skaffe hus, fikk vi låne
en hytte på Søreide av en onkel, og se-
nere kjøpte vi huset jeg nå bor i; det lå
i nærheten.

- Du har vært mange år i arbeidsli-
vet. Hva jobbet du med?

- Jeg var kasserer hos Hans H. Iver-
sen i over 25 år, og der trivdes jeg vel-
dig godt.

Misjonsarbeid
- Hva betyr kirken og kristentroen for
deg?

- Jeg har gått i kirken hver søndag fra
jeg var barn. Jeg likte å synge, så sal-
mene er viktige for meg. Dessuten ble
jeg tidlig med i misjonsarbeid. Jeg har
forsøkt å få en generalsekretær i Mi-
sjonsalliansen til å sende misjonærer
til Sri Lanka.

- Jeg har besøkt dette landet med 19
mill. mennesker og skulle ønske Nor-
ge kunne drive misjon der i tillegg til
fredsarbeidet.

- Du er trofast medlem av Diakona-
tet. Hvordan trives du der?

- Jeg synes det er kjekt på møtene og
opplever et godt samhold. Dessuten
liker jeg å besøke syke.

Aktivitet er viktig
- Du er en usedvanlig sprek 90-åring
som spaserer til kirken og jobber i

hagen. Hvordan holder du deg så
godt?

- Min mor som ble over 93, pleide å
svare når hun fikk det spørsmålet:
«Jeg sparte meg aldri». Jeg er enig med
henne, det er bra å være i aktivitet.
Dessuten tror jeg en blir sterk av
idrett.

- Vi vet at du har vært flittig med
håndarbeid.Driver du med det frem-
deles?

- Nei, synet mitt er nok noe svekket,
men heldigvis kan jeg fremdeles lese.
Jeg har nylig lest om igjen alle Ham-
suns verker. Dessuten er jeg så heldig
å ha god hørsel.

- Er det noen spesielle opplevelser
du vil fortelle om?

- Jeg har reist over nesten hele ver-
den, har vært i Afrika, Asia, Amerika
og rundt i Europa. En gang bodde jeg
en måned hos en venninne hvis
mann var butler hos Rockefeller juni-
or, på et fantastisk landsted utenfor
New York. Jeg har sett så mye som jeg
husker tilbake på med glede, avslutter
Margit.�

Møte med en
sprek 90 åring
Nylig fylte menighets-
veteranen Margit
Brakstad 90 år

Jubilant: Margit Brakstad
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19.03 Malind Dahle
Stine M.Isaksen, Skjold 

26.03 Julie Fredriksen, Skjold 
Kine Ulrikke Melingen

02.04 Thea-Marie Fjell, 
Storetve

09.04 Julian Hamre, Fana 
Kristian H.Utstrand
Mari Kristine Steinestø
Erik Ø. Aarvik, Bardu 
Filip Leonard Vetås, 
Håkonsvern 

21.04 Mats A. Halvorsen, 
Haukeland sykehus

23.04 Helene H. Sunnset
30.04 Kaja Bustnes 

Martinsen
Alexander B. Lie, 
Storetveit
Vegard Oppedal Rinde
Magnus Stenevik, Ask 

06.05 Elise J. Antoniussen 
Rønning, Skjold 

07.05 Robert A. U. Larsen
14.05 Tobias Lilleheie Styve

Adrian O. Borge, Skjold
Kasper Holm Andersen
Lise Lønning Garen, 
Mariakirken

16.03 Bertin Jordan
21.03 Sølvi Phillips
31.03 Ingeborg B. Sundøy
05.04  Margit Ottesen
12.05  Anne-Lise Myrmell

11.juni – Treenighetssøndag
11.00 Familiegudstjeneste. 

Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet.  
v/Kolbjørn Gunnarson

18. juni – 2. søndag 
etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til  
menighetens misjons-
prosjekt. v/Hans
Jørgen Morvik.

25. juni – 3.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste i 
Søreide. Vi viser til 
andre kirker i prostiet.

2. juli -  4. søndag etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til  
Bjørgvin Bispe-
dømmeråd. 
v/Kolbjørn Gunnarson

9. juli – 5.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste i 
Søreide. Vi viser til 
andre kirker i prostiet.

16. juli – 6.søndag etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet. 
v/Hans Jørgen Morvik

23.juli – 7.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste i 
Søreide. Vi viser til 
andre kirker i prostiet.

29.juli – Olsok
18.00 Olsokgudstjeneste i 

Fana kirke med på-
følgende korgafest på 
Hordamuseet. Felles-
gudstjeneste for Fana 
prosti. Se også side 12.

30.juli – 8.søndag etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet.  
v/vikarprest.

6.august – 9 søndag 
etter pinse

Ingen gudstjeneste i 
Søreide. Vi viser til 
andre kirker i prostiet.

13. august – 10.søndag 
etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer: Felles-
oppgaver i prostiet. 
v/Kolbjørn Gunnarson

20.august – 11.søndag
etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 

nattverd. Offer til 
menighetsarbeidet. 
v/Hans Jørgen Morvik.

27.august – 12.søndag 
etter pinse
11.00 Konfirmant-

presentasjonsguds-
tjeneste. Dåp.  Offer 
til menighetsarbeidet.

15.00 Konfirmant-
presentasjonsguds-
tjeneste.  Offer til 
menighetsarbeidet.

          gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

Menighetskontoret
Tlf/faks  . . . 55 59 71 00/55 59 71 09
Kirkeskyss  . . . . . . . . . . 55 59 71 05

Direktetelefoner
Sokneprest Hans Jørgen Morvik 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 02
mobiltelefon . . . . . . . . . 924 53 773

Kapellan Kolbjørn Gunnarson
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 03
mobiltelefon . . . . . . . . . 970 68 403

Organist Jan Egil Vågsholm
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 01
boligtelefon  . . . . . . . . . 55 59 27 64

Kirketjener Ann Kristin Hovland
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . 454 16 158

Menighetsrådsleder Gerhard Berge
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 14 34
mobiltelefon . . . . . . . . . 901 46 788

Søreide Menighetsbarnehage
kontortelefon  . . . . . . . . 55 12 07 40

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

Gave til Menighetsarbeidet?
menighetskonto  . . . . 3412 30 57920

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: mandag-fredag 0800-1530
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Fra «gjenåpningen»av Søreide 
kirke i mai. SolaFide synger.

Sommerkonserter
«Folketoner i Fantoft» 
Søndag 25. juni kl 21.00 og
Søndag 16. juli kl 21.00: 
Ragnhild E. Akslen - sang 
Ingvill Morlandstø - sakso-
fon, Ruth Bakke - orgel mm.  
Bill v/inngangen, kr 100.- 
NB! Kle deg godt, stavkir-
ken er ikke oppvarmet.
Konserten er støttet av 
Bergen kommune

søreide 3-06.qxp  31-05-06  13:24  Side 16
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