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Konfirmasjon! 
Mektige toner fra orgel og sologitar fylte Søreide kirke og satte et verdig
punktum for årets konfirmasjoner. Lørdag 12. mai ble en stor festdag for
konfirmantene og deres familier. Og - en dag for å puste lettet ut for
kirketjener, organist og prester: Alt gikk bra denne gangen også! Side 14-15

Den frivillige
medarbeidaren 
Even Aarvik er ein av dei
mange frivillige med-
arbeidarene som held
kyrkjelyden i gong.

Side 2-3

Politikerne svarer  
Til høsten er det valg. Vi
har spurt samtlige lokal-
partier om deres syn på
sentrale spørsmål for
kirken i Bergen. Side 6-7

Kirkens sommer 
Det er ikke mange
ukene til landet sakte
finner sommerferie-
stemingen. Men kirken
stenger ikke dørene. 

Side 14 og 16
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– Even er alltid med.
Attesten kjem frå sokne-
presten og gjeld Even
Aarvik (42), ein av dei mest
aktive medarbeidarane i
Søreide menighet.

AV JENS Z. MEYER (TEKST OG FOTO)

Mottoet til Even kunne godt vera «Det
må gå bra.» I alle fall var det svaret me
fekk då me ba om eit intervju til Re-
fleks.

– Det er nok av folk som seier nei, eg
svarer ja så sant eg kan, forklarer Even
då me nemner at han let til å vera så te-
nestevillig. Det er vel knapt nokon av
dei som besøker Søreide kyrkje som
ikkje har møtt Even, anten ved inn-
gangsdøra, som frivillig medhjelpar
ved dåp eller nattverd, eller som ei eks-
tra hand ved kyrkjekaffien. Men dette
er dei mest synlege tenestene hans.
Even er ofte den som opnar kyrkja sun-
dag morgon. Då skrur  han på lyset, op-
nar dører og startar førebuingane til
kyrkjekaffien. Fredag tek han også
gjerne ein tur til kyrkja for å høyra om
kyrkjetenaren treng hjelp til reingje-
ring eller andre oppgåver. Og då har
me enno ikkje nemnt at Even er med i
sokneråd og gudstenesteutval, at han
er ein av dei som distribuerer Refleks
og at han er ansvarleg for at alt er i or-
den på det nye kjøkenet i kyrkja. 

Ordensmann?
– Er du ein ordensmann?

– Ja, eg veit vel korleis eg vil ha det,
men dersom eg finn at det er uorden på
kjøkenet, ordnar eg berre opp utan å
bruka krefter på å finna «den skuldi-
ge», i alle fall så lenge det ikkje er heilt
kaos, seier «kjøkensjefen» som har god
erfaring med praktisk arbeid frå job-
ben som vaktmesterassistent ved ein
skule i Åsane. 

Inkluderande
Even er eigentleg frå Øvre Ervik i
Åsane. Han flytta til Søreidneset for sju
år sidan, og har gått i Søreide kyrkje frå
første jula han budde her. 
– Søreide menighet er inkluderande,
mi oppleving er at ein blir godt tatt
imot med ein gong, seier Even som for
fullt vart ein av kyrkjelyden sine mest
aktive ulønna medarbeidarar då gud-
stenestene flytta til Ytrebygda kultur-
senter medan kyrkja vart pussa opp.

– Kvifor engasjerer du deg i kyrkja?
– Eg og dei to brørne mine vart opp-

dratt i den ånd som foreldra våre sa ja
til då eg vart døypt. Eg gjekk på sun-
dagsskulen frå eg var fem år gamal, og
som ungdom vart eg med i Sanctus ten
sing i Åsane. Eg har barnetrua mi. No-
kon meiner visst det ikkje er nok, men
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MedarMøt Even 
Aarvik:

AV GUNNAR NESSE

Badetemperaturen var behagelig, og kroppsfargen
ble kobberbrun på de fleste. Siden har vi snakket
om den – opp til flere ganger: For en fantastisk
sommer vi hadde i fjor! Nå er det snart sommer
igjen – og vi sier: Håper vi får en like fin sommer i år.
Noen vil kanskje til og med si at vi fortjener det etter
en ekstrem våt høst og vinter. 

Jeg vil skrive om gamle minner. Vi er ikke alltid
like gode på å ta vare på gode minner. En ting er å
huske dem, noe annet er å leve på dem. La dem
strekke seg ut i tid og berike mange flere dager enn
akkurat da det skjedde. Som sommeren i fjor, som
har beriket oss og holdt oss oppe lenge etter at
høstregnet satte inn. 

Livet består av både gode og onde dager. Det er en
kunst å legge de gode dagene øverst i bunken – og la
dem gi oss kraft og styrke til å tåle de onde dagene.
Det må ikke bli en uærlig teknikk, men en prioritert
rekkefølge i hva vi gir bevissthet og kraft i våre sinn. 

Dette gjelder selvsagt for mye mer enn godværs-
dager. Det gjelder for hva vi opplever sammen med
mennesker, og det gjelder de erfaringene vi gjør
med Gud. Noen ganger blir vi skuffet over både Gud
og mennesker også. Vi opplever nederlag og kjen-
ner ensomhet. Men ser vi etter, har vi kanskje enda
flere seire og gode fellesskapsopplevelser å velge
mellom. Vi bestemmer selv hva som skal være
øverst i bunken. 

Sommeren i fjor lever enda i våre minner, og vi
gleder oss til en ny sommer som kanskje ikke blir
like bra. Det vet vi ikke – men det vi vet er: At vi må ta
vare på de gode sommerminnene og ta dem fram
nå de mørke og våte høstdagene kommer. 

Sommeren er tid for kristne leirer og stevner.
Mange har opplevd fornyelse og nye giv på slike
samlinger, og inntrykk har festnet seg som har satt
varige spor. Det er lett å nedprioritere troen når feri-
en kommer.  Gi heller Gud en spesiell anledning til å
være en god og varig sommeropplevelse for dere –
la troen få sprudle litt når arbeidsoppgavene ikke
lenger står i kø og styrer timedagboken vår. Og først
og fremst: La det vare! 

God sommer! �

Alle husker
sommeren i fjor. 
Dag etter dag med
strålende solskinn 
og varme. 

Sommeren i fjor 
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det er det. Gjerningane våre kan
vera nyttige, men overfor Gud
kan me ikkje rosa oss av dei, der
held det å leva på nåden, seier
Even.  

Ikkje kioskbøker ...
Bøker, musikk og TV/filmar
interesserer Even. 

– Eg likar godt historie, anten
det er i bøker eller på TV, for ek-
sempel på Discovery channel,
seier han og legg til at det for tida
mest går i kristne bøker. 

– Dei gir meg meir enn kiosk -
litteratur, seier han. Ein favoritt-
forfattar er Ronald Fangen. Når
det gjeld musikk, er det gamle
svenske  artistar som Artur Erik-
son og Einar Ekberg som slår

best an. Som det høver seg ein
ekte Åsane-gut, har Even også
sansen for Salhuskvintetten. Dei
og mange andre artistar er nok
del av samlinga med gamle vinyl-
plater som Even stadig supplerer. 

Betre økonomi!
– Kva tenkjer du som Søreide
menighet framover?

– Eg håpar det går i orden med
økonomien, slik at me får ein tre-
dje prest. Det er positivt at me har
så mange aktivitetar og så store
konfirmantkull. Her kunne gjer-
ne ha vore fleire brurevigsler,
men vegen fram til altaret er vel
så kort at det ikkje er plass til å
angra på vegen, ler Even, som all-
tid har eit glimt i auga. 

Intervjuet under kyrkjekaffien,
er over. Even skal berre ordna
noko, før han går.  Alltid klar til
teneste, som vanleg. �

Even Aarvik og biskopen 
diskuterer praktiske detaljar
under  bispevisitasen i Søreide.

www.fanatorget.no

-nillecafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

rbeidaren

Even Aarvik er ansvarleg
for kjøkenet i Søreide
kyrkje, i tillegg til ein

rekkje andre oppgåver. 
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Cand. teol  Sindre Skeie  ble 18.
mars vigslet til prestetetjeneste i
Den norske kirke.

Under ordinasjonsgudstjenesten deltok blant
annet biskop Ole D. Hagesæter, prost Per
Barsnes og sokneprest Hans Jørgen Morvik, i
tilegg deltok prestene Eirik Mills, Ivar Bu Lars-
sen og Eyvind Skeie  Familiekoret i Søreide
menighet sang og etter gudstjenesten var det
kirkekaffe. På kirkekaffen var det mange som
hilste den nye presten velkommen. Han går nå
inn i et vikariat som kapellan i menigheten. �

Her er hemmeligheten bak at
så mange eldre, er så spreke
på Søreide: I kirken har de hatt
eldretrim i nærmere 30 år! 

AV GEIR MØLLER

– Et flott tilbud til alle over 60 sier kontakt-
person for eldretrimmen Henriette Johan-
sen.

– Her er det med folk fra 60 til 90 sier den
spreke 87-åringen. Nå er hun på jakt etter
flere som ønsker å trimme og bli kjent med
andre pensjonister på Søreide. Selv har
Henriette Johansen vært med i bare 20 av
de 30 årene. 

– Jeg angrer ikke at jeg begynte. Eldre-
trimmen er med på å holde meg og andre i
form. Eldretrimmen har vært til nytte for
mange eldre. Men etter hvert er det mange
som faller ifra på grunn av høy alder, så vi
har behov for rekruttering.

– Må man være sprek for å bli med?
– Overhodet ikke, kommer det kontant

fra Johansen. 
– Her er det lagt opp til at hver enkelt skal

få holde sitt tempo. Er det ting en ikke kla-
rer, kan en bare sette seg ned og ta neste
øvelse, sier Henriette, som poengterer at
det ikke bare er trim i to timer hver tirsdag
som står på programmet. 

- I løpet av den tiden har vi hatt tid til en
kopp kaffe og mat, i tillegg til samtale og
litt opplesning. Vi legger vekt på å bli kjent
med hverandre sier Johansen .

- Koster det noe å være med?

- Vi har hatt en avgift på kr 100 pr semes-
ter, men nå må vi øke den til 150 kroner.
Inntekten går til blant annet å dekke in-
struktørene, som får kr 100 hver gang.  Så
det koster ikke så veldig mye. Vi pleier også
a en semesteravslutning på Fagernes Yacht
Club, med snitter og kaffe.

– Og dere er på jakt etter nye medlem-
mer?

– Ja det er vi, forteller hun. Hun oppfor-
drer pensjonister, både kvinner og menn
til å komme og være med. 

– Kom og se og bli med en eller to ganger

og se om du liker å være her. Siste gang før
sommeren er 6. juni, men til høsten starter
vi opp igjen 21. august.  Så har du lyst til å
være med å bevege deg litt og bli kjent med
andre pensjonister, er eldretrimmen net-
topp stedet for deg, sier 87-årige Henriette
Johansen. �

Eldretrim. Hver tirsdag kl. 11 – 13.
Kontakt: Henriette Johansen, 55 99 09 48 
Oppstart: Tirsdag 21. august til høsten. 

Eldretrimmen i Søreide kirke:

Bøy og tøy i 30 år!

Bøy og tøy i nærmere 30 år har ført til spreke pensjonister på Søreide. Nå vil de ha rekrut-
tering av flere.  FOTO. HANS JØRGEN MORVIK 

Sindre ble vigslet til prest Noen fotoglimt fra ordinasjonen
av Sindre Skeie. FOTO. GEIR MØLLER
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- No livnar det i lundar 

I utgangspunktet ser det dette
(NORSK SALMEBOK NR.765) ut som en
god nasjonalromantisk sang,
naturlig nok med inspirasjon fra
hans egen landsdel, Nordland.
Men det er mye mer. Elias Blix
har egentlig skrevet en salme
som skildrer kirkens skiftende
historie, men det som gjør mest
inntrykk er nok avslutningsver-
sene – og da er vi kommet til v.11
og 12:

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song/

du spår at Gud oss lagar ein
betre vår ein gong

Her trekkes linjene fra våren
som kommer hvert år fram til
den evige våren – ein betre vår.
Blix har altså fortalt om det evige
håpet med bilder fra det vi elsker
mest i naturen.

Svenskene har sine vår- og
sommersalmer som de holder i
hevd ved å bruke dem flittig. Ser
du en svensk film salmene ofte
klinge med. Selv tenker jeg først
på Änglagärd-filmene og Så som
i himmelen. Da jeg satte over-
skrift tenkte jeg at en av de kjen-
te salmene het: Den sommertid
nå kommer. Men det heter ikke
det. -Den blomstertid nå kom-
mer (NORSK SALMEBOK NR.763) – det

er tittelen. Men det handler om
vår og sommer. I denne salmen
av Kolmodin gjør han samme
grep som Blix: Går fra beskri-
velsen av ”den kjære, lyse som-
mer med lyst og glede stor” til en
skildring av Mesteren: -Du kjære
Herre Kriste, du sol med klarest
skinn, la hjerte-isen briste og
smelte i vårt sinn!

Likedan er det i svenskenes
«Så grønn en drakt» (nr.136 i Sal-
mer 1997). Der vendes bladet fra
årstid til menneskehjertet: 

Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder, gi at
jeg akter mest ditt ord og nå-

dens store under.

Og Carl David af Wirsén, med
Øystein Thelles oversettelse til
norsk, trekker linjene også videre
til forgjengelighet og nytt håp: 

- Alt kjød er gress og flyktighet,
det tæres fort av elde/ 

Kun du, Treenig majestet, er
evig i din velde!/ 

Med sjel og kropp skal jeg stå
opp og blomstre i ditt rike, når

denne jord må vike.

Da er perspektivene på som-
mertiden blitt omfattende – og
samtidig kjenner jeg at det blir et
dybdeperspektiv på livet som er
rett og nødvendig. Og mest av alt:
Det er et perspektiv av glede for-
di den samme Gud som gir oss
den fantastiske nordiske som-

meren også er den som vil ny-
skape den lyse sommeren en
gang. 

Jeg vil la neste opplevelse av
sommertiden være en stille su-
sing fra Jesus selv. En andakt for
alle sanser om «nådens store
under» og at jeg er ventet. �

IVAR BRAUT ER SOKNEPREST 

I BIRKELAND MENIGHET

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS starter kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering for nye frivillige med-
arbeidere til krisetelefonen. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 8. oktober 2007. 
Medarbeidere har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er i tjeneste.

Hvert døgn tar nesten 600 mennesker kontakt med Kirkens SOS. Oppgaven for våre frivillige 
medarbeidere er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg. 
Vi svarer også på SOS-meldinger via internett. Medarbeidere skal ikke 
finne løsninger eller ”gode råd”. For å bli med må du være over 20 år.

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 

Er du en som kan lytte? Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

Den sommertid nå kommer ...  
Det er vanligvis en god opplevelse å skrive begynnelsen av juni her i Norden. Den
nordiske sommeren gir oss sterke inntrykk, både gjennom frodigheten og lyset. 
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DEN NORSKE KIRKE
Fana Prosti

27.09.06 Hva sva

Rødt/RV* vil skille stat og kirke, både fordi vi
ønsker å fjerne kristendommens særstilling i
grunnloven og fordi vi mener kirken bør ha et re-
elt selvstyre. Den største utfordringen for Ber-
gen er å skaffe til veie gode livssynsnøytrale se-
remonirom for bryllup, begravelser og andre
ritualer. Forvaltningen og eierskapet av byens
gravplasser og krematorier må overtas av kom-
munen for at de skal kunne være livssynsnøy-
trale. Vi mener kommunen har et særlig ansvar
for vedlikehold og bevaring av middelalderkir-
kene, som en del av vår felles kulturarv.

Venstre mener mener at Bergen kommune
må ta et initiativ overfor staten for å få fort-
gang i restaureringen av middelalderkir-
kene. Om staten ikke er sitt ansvar bevisst,
må Bergen kommune selv ta ansvar for vår
nasjonale kulturarv ved å bevilge penger til
restaurering. I fremtiden vil det i større grad
være et mangfold av pasienter med ulike
livssyn ved sykehjemmene. Venstre mener
at alle trossamfunn må få samme adgang
til å virke ved sykehjemmene som Den Nor-
ske Kirke har hatt til nå. Vi vil støtte opp
under det frivillige arbeidet som Kirken gjør
i henhold til Frivillighetsmeldingen, lagt
frem av Byrådet etter et initiativ fra Venstre. 

*Rødt er et nytt parti stiftet av RV, RU og AKP. 
Partiet har navnet Rød Valgallianse (RV) fram til
1.oktober, da det vil skifte navn til Rødt.

Hans-Carl
Tveit

Stine 
Akre

Et valg er spennende. Det er
selvsagt spennende for de
som står på valg: «Kommer
jeg inn»? Det er ikke mindre
spennende for velgerne som
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arer politikerne?

Kirken har en viktig plass i bybil-
det, både som religiøs og kulturell
institusjon. Vi vil ha en åpen og in-
kluderende folkekirke, med plass
til alle som ønsker det. Arbeider-
partiet vil tilrettelegge for at for-
skjellige tros- og livssynssam-
funn skal ha like muligheter og
rettigheter. Vi vil arbeide for at
staten tar et større ansvar for res-
taurering av middelalderkirkene i
Bergen, følge opp at kirken i Ytre-
bygda blir bygget og øke tilskud-
det fra Bergen kommune til Kir-
kelig fellesråd. 

Vi ønsker å være en samarbeids-
partner som støtter opp om det
viktige arbeidet kirken står for,
men vi skal ikke være et organ som
styrer eller pålegger kirken priori-
teringer kirken ikke selv ønsker.
Det frivillige Bergen er en svært
viktig del av byen! KrF vil styrke
kirkens forebyggende arbeid blant
barn og unge, øke støtten til BKF,
fullføre byggingen av Bønes kirke,
starte bygging av Ytrebygda kirke,
planlegge en ny bydelskirke i
Åsane og skaffe midler til restau-
rering av historiske kirkebygg. 

Kirken er, i likhet med andre livs-
syns- og trossamfunn, en viktig
norm- og kulturbærer som møter
mennesker i viktige livssituasjo-
ner. Arbeidet som kirken og andre
religiøse organisasjoner driver i
lokalmiljøene har både forebyg-
gende og miljøskapende sider. 
Senterpartiet vil gi gode økono-
miske rammevilkår for de ulike
menighetene, vedlikeholde og
oppjustere kirkebyggene, ferdig-
stille kirken i Ytrebygda og se til at
ulike andre religioner også får
støtte til sitt arbeid. 

Trosutøvelse gir en verdimessig
forankring i et omskiftelig sam-
funn. En styrket satsing på dette er
viktig for at alle mennesker, uav-
hengig av etnisk og religiøs bak-
grunn, skal finne seg til rette i Ber-
gen. Vi har som ambisjon å rehabi-
litere og oppgradere middelalder-
kirkene i Bergen i samarbeid med
Staten, samt fullføre de planer for
kirken som er omtalt i byrådets in-
vesteringsprogram. Høyre vil leg-
ge til rette for frivillig arbeid og
sikre tilstrekkelige arenaer for
trosutøvelse.  

Kirken og de uavhengige tros-
samfunn er en viktig ressurs for
byen. De gir mange et menings-
fylt fellesskap, og driver et ut-
strakt arbeid blant mange ut-
satte grupper. Bergen FrP er
opptatt av at byens kirker og til-
hørende eiendommer må sik-
res et forsvarlig bygningsmes-
sig vedlikehold, spesielt mid -
del alder kirkene. Kirkene, kir-
kegårdene og kapellene må
også gjøres tjenlige for funk-
sjons- og bevegelseshemmede.

Pensjonistpartiet mener at stats -
kirkeordningen må opprettholdes.
Skilles kirken fra staten går en ve-
sentlig del av den norske egenart
tapt. Vi ser med uro på «avkrist-
ningen» av skolevesenet. Her ser
det ut som at stortingspolitikerne
ikke forstår å ta vare på vår kristne
kulturarv. Vi var det første partiet
som foreslo kommunale midler til
opprustning av middelalderkirke-
gårdene.  Sam tidig mener vi at sta-
ten må ta en større del av restau-
reringsutgiftene på middelalder-
kirkene. 

Middelalderkyrkjene må restau-
rerast og takast vare på. Me vil
arbeida for at Staten her tek eit
større ansvar. Sosialistisk Ven-
streparti ynskjer eit skilje
mellom stat og kyrkje og at det
nedfeller seg lokalt slik at bysty-
ret ikkje skal blanda seg opp i kva
kyrkja gjer og ikkje gjer. Elles vil
SV stå last og brast med fridom til
å tru og fridom til å ytra seg, også
om religiøse og kyrkjelege
spørsmål - og som storsamfunn
og kommune må vi leggja til ret-
tes for dette.

Demokratene ønsker å ivareta og
ruste opp kirker og bidra til det
flotte arbeidet kirken gjør for by-
ens innbyggere. Vårt land har
bygget sine grunnverdier på over
1000 år med kristendom. Søn-
dagsskoler og kristendomslære
har ingen barn tatt skade av, hel-
ler ikke i voksen alder. Dessverre
er det sterke krefter som ønsker
å fjerne kristendom fra skole, og
fjerne statskirken. Demokratene
vil at menigheter skal utnevne
sine biskoper og prester selv,
ikke statsråder.

Kenneth 
Rasmussen

Liv 
Røssland

Frank W.
Hansen

Oddny I. 
Miljeteig

Hilde 
Onarheim

Terje 
Ohnstad

Filip
Rygg

Kjersti 
Toppe

AV MAGNE FONN HAFSKOR

FOTO: PRIVATE UTLÅN / 

PARTIENES HJEMMESIDER

HANS JØRGEN  BRUN

(H.ONARHEIM)/

STIG WESTON 

(O.I. MILJETEIG)

ikke står på liste: «Hvem skal jeg
stemme på?» «Vil de som kommer
inn fremme saker jeg brenner
for?» Det får vi vite litt om i
selvpresentasjonen nedenfor, og

mer på folkemøtet i Bønes kirke 
4. september, hvor folkekirkens
plass i det bergenske folkeliv
er tema. 
PROST PER BARNSNES
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AV OSCAR WILDE
oversatt av Magne Fonn Hafskor

Hver ettermiddag lekte barna i
kjempens hage. Det var en stor og
deilig hage, der de vakreste blomster
hevet seg som stjerner over gresset.
Hver vår stod tolv ferskentrær i en
overdådig blomsterprakt av perlehvitt
og rosa. På grenene satt det fugler og
sang så søtt at barna stoppet i leken for
å lytte til dem. «Så lykkelige vi er her!»
ropte de begeistret til hverandre.

EN DAG KOM kjempen tilbake. Han hadde be-
søkt sin venn Cornwall-trollet, og hadde
bodd hos ham i syv år. Da de syv årene tok
slutt hadde han sagt alt han hadde å si, for
han var en kjempe av få ord. Hjemme ved sitt
eget slott så han barna som lekte i hagen.
«Hva gjør dere her?» ropte han sint, og alle
barna løp sin vei. «Min egen hage er min
egen hage,» sa kjempen. «Alle kan forstå det.
Jeg tillater ikke at noen andre leker her enn
meg selv.» Han bygget en høy mur rundt ha-
gen, og satte opp et skilt der det stod skrevet
«INGEN ADGANG» med store bokstaver.
Han var en svært selvgod kjempe.

NÅ HADDE DE stakkars barna ingen steder å
leke. Etter skoletid vandret de ofte rundt den
høye muren og snakket om den vakre hagen
på den andre siden. «Så lykkelige vi var der,»
sa de til hverandre. Så kom Våren, og landet
fyltes med fuglesang og blomster. Bare i ha-
gen til den selvgode kjempen var det ennå
vinter. Fuglene brydde seg ikke om å synge
der siden det ikke var barn der å synge til. Og
uten fuglesangen glemte trærne å blomstre.
De eneste som var glade var Snøen og Fros-
ten. «Våren har glemt denne hagen,» ropte
de, «så her kan vi bo hele året.» Snøen dekket
gresset med sin store hvite kåpe, Frosten mal-
te alle trærne i sølv. Etterpå inviterte de Nord-
avinden. Innpakket i tykke pelser brølte han
rundt i hagen hele dagen og blåste ned i skor-
steinspipene. «Dette er et herlig sted,» sa han. 

«JEG FORSTÅR IKKE hvorfor Våren er så sen i
år,» sa den selvgode kjempen. «Jeg håper væ-
ret vil skifte snart.» Men Våren kom ikke,
heller ikke Sommeren. Høsten gav gyldne
frukter til alle andre hager, men kjempens

hage fikk ikke noen. «Han er for selvgod,» sa
hun. Så det var alltid Vinter der, og Nordav-
inden, Frosten og Snøen danset gjennom
trærne. En morgen hørte kjempen den her-
ligste musikk. Det lød så søtt i hans ører at
han trodde det måtte være kongens musi-
kere som gikk forbi. I virkeligheten var det
bare en liten tornirisk utenfor vinduet hans,
men det var så lenge siden han hadde hørt en
fugl synge i hagen at det hørtes ut som den
vakreste musikken i hele verden. Like etterpå
sluttet Nordavinden å brøle. Gjennom det
åpne vinduet drev det inn en blomsterduf-
tende parfyme. «Jeg tror Våren endelig er
kommet,» sa kjempen. Han hoppet ut av
sengen og kikket ut vinduet. 

HAN FIKK SE det mest fantastiske syn. Barna
hadde krøpet inn gjennom et lite hull i mu-
ren, og satt nå på trærnes grener. Og trærne
var så glade for å ha barna tilbake at de hadde
dekket seg selv med blomster. Fuglene fløy
rundt og kvitret i glede, blomstene kikket
opp gjennom det grønne gresset og lo. Bare i
det borteste hjørnet av hagen var det ennå
vinter. Der stod det en liten gutt som ikke
rakk opp til treets grener, men gikk i sirkel
rundt treet og gråt bitre tårer. Det stakkars
treet var ennå dekket av frost og snø, og
Nordavinden blåste og brølte rundt det.
Mens kjempen så ut på hagen, smeltet hjer-
tet hans. «Så selvgod jeg har vært!» sa han.
«Nå vet jeg hvorfor Våren ikke ville komme

«Den selvgode kj
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hit. Jeg skal løfte den stakkars lille gutten
opp i toppen av treet. Etterpå skal jeg rive
ned muren, og hagen skal bli barnas leke-
plass for evig og alltid.» Han var virkelig lei
seg for hva han hadde gjort. 

HAN LISTET SEG NED, åpnet forsiktig hoved-
døren og gikk ut i hagen. Barna ble så skremt
av å se ham at de løp av gårde, og det ble vin-
ter i hagen igjen. Bare den lille gutten ble væ-
rende, for øynene hans var så fulle av tårer at
han ikke så at kjempen kom. Kjempen gikk
helt bort til gutten og løftet ham forsiktig
opp i treet. I det samme sprang treet ut i full
blomst, og fuglene fylte treet med sang. Den
lille gutten strakte ut armene sine, la dem

rundt kjempens nakke og kysset ham. Da de
andre barna så at kjempen ikke lenger var
slem, kom de løpende tilbake – sammen
med Våren. «Hagen tilhører dere nå,» sa
kjempen til barna, hentet en stor øks og slo
ned den høye muren. Da folk gikk til marke-
det klokken tolv, så de kjempen leke med
barna i den vakreste hagen de noen gang
hadde sett. Da kvelden kom samlet alle bar-
na seg rundt kjempen for å ta farvel. 

«MEN HVOR ER den lille kameraten deres,»
spurte han, «gutten jeg løftet opp i treet?»
Kjempen var aller mest glad i ham, fordi han
hadde kysset ham. «Vi vet ikke,» svarte bar-
na, «han har gått sin vei.» «Dere må be ham
komme i morgen,» sa kjempen. Men barna
sa at de ikke visste hvor han bodde, og at de
aldri hadde sett ham før. Kjempen ble svært
lei seg da han hørte dette. Hver dag etter
skoletid kom barna og lekte med kjempen.
Men den lille gutten han var blitt så glad i ble
aldri sett igjen. «Jeg skulle så gjerne sett ham
igjen!» pleide han å si. Årene gikk og kjem-
pen ble gammel og svak. Han kunne ikke
lenger leke med barna slik som før, men satt
og fulgte med leken fra en svær lenestol. «Jeg
har mange vakre blomster i hagen min,» sa
han, «men barna er de aller vakreste blom-
stene.» 

EN VINTERMORGEN kikket han ut vinduet
mens han kledde på seg. Plutselig måtte han
gni seg i øynene av forundring. Det var på
alle måter et fantastisk syn. I det borteste
hjørnet av hagen stod et tre helt dekket med
nydelige hvite blomster. Treets grener var
gyldne, og det hang sølvfrukter under dem.
Og under treet stod den lille gutten han var
så glad i. Lykkelig løp kjempen ut i hagen. Da
han var helt nær barnet, ble ansiktet hans
rødt av sinne. «Hvem har våget å såre deg?»
spurte han. For på barnets små hender og
føtter var det store spikermerker. «Si det til
meg, så skal jeg slå ham ned med sverdet
mitt!» «Nei!» svarte barnet, «dette er kjær-
lighetens sår.» «Hvem er du?» spurte kjem-
pen, samtidig som han kjente det kom over
ham en merkelig ærefrykt. Han knelte foran
det lille barnet. 

BARNET SMILTE TIL kjempen, og sa: «En gang
lot du meg leke i din hage, i dag skal du bli
med meg til min hage, som er Paradiset.» Da
barna kom den ettermiddagen, fant de
kjempen liggende død under treet, helt dek-
ket av hvite blomster. �

’’   

DANDY  I NEW
YORK: «Intet 
annet enn mitt
geni,» svarte 
Oscar Wilde da
amerikanske 
tollere spurte om
han hadde noe å
fortolle. 
FOTO: N. SARONY, 1882.

Vakre ting får 
meg alltid til 
å gråte
Hans beste og mest poetiske teater-
stykke er etter min mening «Salo-
me» (1894), en dramatisering av for-
tellingen som står i Matteusevange-
liets kapittel 14. Komponisten Ri-
chard Strauss gjorde kort tid etter
Wildes død stykket om til en gri-
pende opera.

Ordspill
Wildes mange ordspill er nesten en
litterær genre i seg selv. Dersom
noen spør deg om opphavet til et be-
rømt sitat, kan du gjerne svare Oscar
Wilde. Husk bare å føye verdensvant
til: «Han har jo sagt alt.» 

Eventyrene skrev han for å glede
sine to barn Vyvyan og Cyril. I sin
selvbiografi forteller Vyvyan at han
spurte sin far hvorfor han alltid had-
de tårer i øynene når han leste «Den
selvgode kjempen» (1888) for dem.
«Virkelig vakre ting får meg alltid til
å gråte,» svarte faren. 

Unyttige ting
Wildes eneste roman heter «Bildet
av Dorian Gray» (1891). Forordet til
denne romanen kan leses som en
estetisk og kunstnerisk programer-
klæring. Han avslutter forordet slik:
«Vi kan tilgi en mann for å lage en
nyttig ting så lenge han ikke beun-
drer den. Den eneste unnskyldning
for å lage en fullstendig unyttig ting
er at man beundrer den intenst. All
kunst er ganske unyttig.» 

I 1895 ble han dømt til to års hardt
straffarbeid grunnet det retten kalte
«grov usømmelighet med andre
mannlige personer.» Bortsett fra
det gripende diktet «Balladen om
Reading fengsel» skrev han aldri
mer. Sine siste år levde han i fattig
eksil på det europeiske fastland. �

empen»
Frykt bygger murer, et håndtrykk kan rive

dem ned. Fra konserten med Roger 
Waters i Vestlandshallen 29. april.

FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR.
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Prostikoret Sola Fide
har vært utenlands før
– på internasjonale
kor-festivaler. Dette
året gikk turen til
festivalbyen
Montreaux i Sveits. 

AV SØLVI DAMM (TEKST) OG

INGVAR HENNE (FOTO)

Nesten 40 korister og noen få tro-
faste supportere opplevde even-
tyrlige, flotte dager i et ferieland få
av oss kjente noe særlig til. Og vi
ble virkelig imponerte, ikke minst
av den mektige naturen som fikk
oss nordmenn til å jekke oss et par
hakk ned på egne vegne. 

Trivelige Sveits
Ta for eksempel den langstrakte Genevesjø-
en,  med snødekte alper og nydelig blomst-
ring i lavlandet, den gamle flotte arkitektu-
ren med kirker og spir og eldgamle borger.
Og overalt var det skinnende rent og pent.
Intet søppel som fløt noen steder. Strand-
promenadene strakte seg kilometervis av
gårde. Vakker beplanting langs hele veien,
tett i tett med de nydeligste blomstersmykker
og trær. Små parkområder og lekeplasser
langs promenadene, og selvsagt benker som
innbød til å sitte ned å betrakte sjøen med
båtliv og se på folk som ruslet omkring.
Noen ganger så vi hele familier på rulleskøy-
tetur om ettermiddagene. Det var så folkelig
og fredelig på samme tid.

I sjøkanten
Vi bodde i Vevey, den lille

nabobyen til Montre-
aux. Hotellet vårt,

hotell de Lac, lå like

ved sjøkanten. Det var byens stolthet. Bygget
er fra rundt 1860, men nyrestaurert nå i
2007. Og her levde vi omgitt av de vakreste
lysekroner, speil, myke tepper, elegante mø-
bler og flotte kunstgjenstander. Vi var bok-
stavelig talt i en annen tidsalder.(Det kjentes
som stilbrudd å gå i jeans…) Hver dag skinte
solen, og morgenglade «Bonjour, Madame og
Bonjour Monsieur» fulgte oss overalt.

Ingen spøk
Sola Fide hadde et forholdsvis tøft program.
De skulle synge første konkurransedagen
om kvelden - for fullsatt sal og galleri. Høyti-
delig åpning med diverse celebriteter og taler
i fleng. Alt på fransk – i rivende fart. Vi skjøn-
te bare noen av ordene, men nøt alt vi fikk av
flott og vakker korsang. 

Etter de offisielle konsertene, var det hver
kveld mer sang og fest for sangere og publi-
kum i et stort kasino. Og da slapp sangerne
seg løs sammen med lokale kor med folke-
drakter og jodling til langt mot natt. Ingen
sparte på stemmen eller stemningen da!

Neste morgen var det mer øving til et
radioopptak for sveitsisk radio, men så

var det tid for tur.

Sightseeing
På hotellet hadde vi fått et gratis busskort,
som også ga rabatterte turer med jernbane
og rimelige priser til severdigheter. Dette
måtte vi jo benytte oss av. Vi fikk en spekta-
kulær togtur opp i over 2000m høyde, hvor
selv Flåmsbanen blir nesten puslete. De med
høydeskrekk forsøkte å synge seg til litt mot
underveis opp, og alle vi andre nøt det med
alle sanser åpne. Det var så fabelaktig flott.
Endestasjonen på toppen var stasjon for et
gedigent alpinanlegg, men vi droppet ski og
nøt sommeren der på terrassen. I bare t-
skjorter og med solfaktor 30 på nesen. Al-
pene var de mektigste kulisser en kunne ten-
ke seg. Ikke rart at koret ikke klarte å holde
seg: «Praise the Lord»tonte høyt ut over alpe-
fjellene, ja, jeg tror nesten den bar like til
himmels! Bokstavelig talt
et av høydepunk-
tene på turen. 

Men der var
flere som er
verdt å nevne.
Besøket på Chateau
de Chillon – en gammel
borg fra middelalderen imponerte
også. Vi vandret rundt i den meget

Vårlig reisebrev – med sommerduft!

Med Sola Fide til S

Sola Fide holdt separatkonsert i Abbey de Montheron utenfor Laussanne.
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innholdsrike borgen etter kart, med mange
og tredve saler og rom og tårn – og overalt
var det fantastisk akustikk til diverse sang-
improvisasjoner. Det var lystig og herlig og
andaktsfullt – alt på en gang. Så bar det ut i so-
len igjen, og rusletur tilbake mot byen.

Kirkekonsert
Siste høydepunkt som nevnes skal: Kirkekonserten til Sola
Fide i en liten, landsens kirke utenfor Lausanne. Virkelig
langt ute på landet. Kirken var bygget på ruinene til et gam-
melt kloster, og var en severdighet i seg selv. Før konserten
ble vi tatt imot av lokalmenigheten. Det var en skikkelig
økumenisk menighet, med katolsk og reformert samspill.
De hadde både kirke og menighetshus sammen! Og de had-
de laget til et lekkert, hjemmelaget måltid for oss med lokale
spesialiteter, snitter, salater, posteier og kaker. Vi merket at
det var gjort med omtanke og kjærlighet, og tror at Sola Fide
klarte å gjengjelde denne gjestfriheten med sin flotte kirke-
konsert. Det ble lovsang og jubel og herlig glede. �

Om vi kan anbefale Sveits som ferieland? Uten tvil.

Naturskjønne omgivelser ved
Genevesjøen.

Lurer du på kva du kan gjera i
din kvardag for å bidra til å
redda kloden? 

AV LARS OVE KVALBEIN

Ta «miljøsteget», så får du delt dei store
oppgåvene opp i meir overkommelege
bitar! Grønn Hverdag er ein miljøorga-
nisasjon der kyrkja er saman med an-
dre frivillige organisasjonar i eit nett-
verk av miljøpositive forbrukarar. 

Du blir ikkje medlem, men deltakar i
Grønn Hverdag. Det er gratis, og du be-
stemmer sjølv kva du vil gjere i din egen
grøne kvardag. Vi har laga ein egen
«kyrkjeversjon» av Miljøsteget, som du
fyller ut for å bli deltakar i Grøn kvardag.

Alle deltakarar får tilsendt Grønn
Hverdag Magasin fire gonger i året, i
posten eller elektronisk. Magasinet er
fullt av informasjon, nyttige tips og idé-
ar til meir berekraftige liv. 

� På gronnhverdag.no finn du nytt og 
alt du treng å vita om grønt forbruk. 

� Ta miljøsteget elektronisk på 
kyrkja.no/miljoDer kan du også 
tinge miljøsteget i papirform �

Få hjelp til 
ein grønare
kvardag:

Ta miljøsteget!veits
Chateau de Chillon er Sveits’ mest besøkte 
turistattraksjon.

En fin gjeng nyter vårsolen i over 2000 Folketoner i
Fantoft

Onsdag 20. juni kl 18.30 og  onsdag 11. juli 

kl 18.30 i Fantoft stavkirke 

Ragnhild Aksle (sang), Ingvill Morlandstø 

(saksofon) Ruth Bakke (orgel mm)

Bill. v/inng., kr 100.- Konserten er 

støttet av Bergen kommune
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Program:
� kl 18.00: Fana kyrkje

Olsokmesse v/prost 
Per Barsnes m/fl.
Song av Olsokkoret.

I flukt med gudstenesta er
det folkefest på Hordamu-
séet:

� Festtale v/direktør på 
Hordamuseet  Therese 
Hauger.

� 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 Fana-
fjorden.

ARR: FANA PROSTI

Velkomen til Olsokfest Kulturparkens dag, 
søndag 10. juni

Program:
11.00 Blomstergudsteneste, Fana amfi

(familiegudstj.) Med prestane i 
Fana kyrkjelyd, Fana kyrkjekor 
og kantor Jostein Aarvik.

12.00 Kyrkjekaffi. Elevar frå Sandsli 
vidaregåande skole med Stig 
Hammersland er ansvarlege for 
servering av kaker og kaffi. 

I flukt med kaffikos og matprat: Song av
stemmene frå Stend og informasjon om
Fana kulturpark, status og framtidsvi-
sjon. I tilfelle regn blir heile arrange-
mentet flytta til Fana kyrkje og Fana 
menighetssenter. �

Hjarteleg vel møtt!
Arbeidsgruppa for Fana kulturpark
Venneforeningen for Fana kulturpark
Fana kyrkjelyd  

Ssøndag 29. juli. blir det Olsokfest i Fana.

Direktør på 
Hordamuseet, 

Therese Hauger er
festtalar på 

Oslokfesten år.
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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

Søreide Fysioterapi AS
Vi kan nå tilby behandling individuelt og i grupper i nye, store og trivelige 
lokaler i Prinsegården, Ytrebygdsv 37 på Søreide.

Vi er tre erfarne fysioterapeuter med trygdeavtale og en fysioterapeut med master
i manuell terapi uten trygdeavtale (men med sykemelding og henvisningsrett.)

Timeavtale: Ring mellom kl 08-17, man- fre. Tlf. 55 98 20 90
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Konfirmanter  2007
5. mai kl 11.00
Haga, Maria
Dahle, Didrik Wilhelmsen
Kalvø, Ole Iversen
Finne, William
Grimstad, Hanne
Grongan, Marie Storheim
Runningen, Anders
Hadland, Ina Marie S
Janson, Kamilla Grindedal
Knudsen, Sandra Christine Svabø
Hundal, Bjørg Kristine
Amundsen, Malin
Jensen, Karianne Rigmorsdatter
Hole, David Alexander
Aasheim, Andreas Mariano

Morvik, Torbjørn
Lervik, Marita
Steen, Sara Kristine
Eilertsen, Martin
Nilsen, Daniel
Pedersen, Stefan
Lund, Petter Bruvik
Solheim, Morten Hauge
Johnsen, Solveig Torkildsen
Guldbrandsøy, Henrik

5. mai kl 13.00
Fardal, Stein-Erik Syslak
Glesnes, Marthe
Oldervoll, Ole Petter Teigland
Hannevig, Tina
Breistein, Miriam Kaya
Essilfie, Caroline Jøsok
Aune, Kristian G.

Feste, Suzanne
Vadset, Lene Imstøl
Flatholm, Fredrik L.
Abrahamsen, Marius
Greenslade, Jon-Erick Kloumann
Hammersland, Jeanette Storebø
Nielsen, Isabel
Harkestad, Linn Marie
Løvås, Sandra
Kristiansen, Per Sondre
Langøy, Marita Margarida
Senum, Helene Dyngeland
Skibenes, Caroline Frantzen
Wickman, Øyvind
Opkvitne, Mari Aas
Pedersen, Daniel Tveitnes
Hope, Joachim Søvik
Fjellanger, Iselin
Skjoldli, Sondre

Spilde, Andreas Hansen
Bjørnsen, Katrine Lund
Bjånesø, Kristoffer

6. mai kl 11
Eikeland, Ann Kristin
Helming, Joachim
Døskeland, Tora Sanden
Forsberg, Cecilie Helen
Haug, Maren
Wollertsen, Asbjørn Midtun
Bartnes, Jan Erik
Kjosås, Ane
Lunde, Adriane Lilleskare
Nygaard, Martin L.
Reisæter, Kristine Fadnes
Sæthre, Aleksander Næsgaard
Vangsnes, Andre Dalhaug
Iversen, Jan Petter

Søreide menighet har
gleden av å ha mange
konfirmanter. Det gir oss
mange utfordringer, og 
mange gode opplevelser. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

Konfirmasjonsdagene har absolutt hørt med
i den siste kategorien! For oss som har fått
være sammen med ungdommene dette året,
er det flott å se dem fornøyde og forvent-
ningsfulle på en så høytidelig dag. Og det er
godt å kjenne på den felles opplevelsen av at;
Dette klarer vi – sammen!

Utfordringer
Utfordringen vår henger først og fremst sam-
men med mannskapssituasjonen i kirken. Vi
er bare to prester til å ta hånd om dette, og har
mange andre oppgaver utenom drive konfir-
mantarbeidet. Det er ingen andre menigheter
med våre konfirmanttall som ikke har minst
en stilling i tillegg, for eksempel en kateket. Vi
har måttet løse oppgavene med de ressurser vi
har. Alt kan derfor ikke bli så bra som vi øn-
sker. Men vi håper på bedre tider neste år!
Kanskje har vi da en tredje prest på plass!

Variert opplegg
I året som har gått har  konfirmantene vært
jevnlig til undervisning og gudstjenester.
Noen har vært med i Ten Sing, og noen har
vært med i KRIK. Disse har hatt det mest om-
fattende programmet. Mange har også vært
på leir. Vi arrangerte 2 leirer på Radøytunet i
april, med til sammen 100 konfirmanter som
deltakere.

Leirene inneholdt både undervisning og
aktiviteter. Alle arbeidet med noen av de klas-
siske bibelfortellingene, og de fleste var med
på å fremføre en eller flere av dem som dra-
ma. Tiden for øvrig gikk med til sport og
spill. Noen fikk nye venner underveis, og alle
led av søvnmangel da de kom hjem.

Konfirmantåret 2007-08
Det neste konfirmantåret er under planleg-
ging. Invitasjon til alle 14-åringer på våre lis-

5. mai kl 11.00 5. mai kl 13.00 6. mai kl 11

139 Sør
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Lek og fysisk aktivitet hører med på leir.
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Telnes, Thaline Myklebust

6. mai kl 13.00
Sandanger, Janne Helen J.
Jørgensen, Mads Furnes
Ulvedal, Joacim B.
Tvedt, Iselin Vatle
Madsen, Kamilla Frotjold
Raunehaug, Regine Faannessen
Birkhaug, Henrik
Hope, Alexander
Tordal, Anita Sjøseth
Sundland, Madeleine
Svendsen, Henriette
Tombra, Anette Randine Fløysand
Riple, Erlend Monsen
Trædal, Ingunn
Storhøi, Pernilla Emilia Haarvik
Knudsen, Ole Høvik

12.mai kl 11.00
Alvestad, Eirik
Oma, Inga
Berge, Jon Røysland
Danielsen, Thea Amalie Haugland
Hope, Camilla
Eriksen, Sandra Fyllingen
Søfteland, Pia Marie Erdal
Ingdahl, Elizabeth Madeleine M.
Stavenes, Cathrine Kversøy
Hatlevik, Daniel Andre Kronheim
Schjønningsen, Thomas
Hamre, Lene
Søreide, Renate
Mjeldheim, Anette
Engan, Petter Andreas
Rasmussen, Lene Cecilie
Aase, Gemma Louise
Hausvik, Emil

Singelstad, Ingrid Karin
Garmanslund, Fredrik
Garmanslund, Kristian
Kramer, Iselin
Reinkind, Harald

12. mai kl 13.00
Rye, Suzanne Stokke
Smaamo, Joachim
Askeland, Karianne Sjølyst
Brodahl, Anette
Sivertsen, Jarle
Fauskanger, Silje Marie
Wilhelmsen, Ina Knagenhjelm
Grimstad, Halvard
Mikkelsen, Didrik
Nedreli, Helene Marie
Hauge, Andreas Veland
Johannesen, Margrethe-C. A.

Johansson, Camilla Benedicte
Gram-Knutsen, Louvise C. C. 
Mikkelsen, Daniel
Taule, Camilla Sandven
Hamarsland, Thomas Haga
Nordvik, Janne
Eide, Kjetil Lund
Sekse, Ida Marie Vågenes
Hansen, Vinjar
Skarsgård, Kristoffer
Eliassen, Malin Nautnes
Svendsen, Andreas Grung
Aasarmoen, Erlend
Tverlid, Kristine
Wasmuth, Pål
Madsen, Tomas
Zakariassen, Mathias Sunde
Dundas, Karen Oda Hjorth

ter vil bli sendt ut i begynnelsen av juni. Ved
påmelding vil man kunne velge både akti-
vitet og konfirmasjonsdag. 

Vi håper på å kunne fortsette med både
Ten Sing og KRIK, og vi håper også på å få i
gang en film/mediagruppe og en alpha-
gruppe. 

Leirer blir det også. Sannsynligvis i form av
en vinterleir, og en friluftsgruppe som tar to
kortere turer i stedet for en lang. Vi får se! Be-
manningssituasjonen er ennå uklar, og mye
avhenger av den. �

6. mai kl 13.00 12.mai kl 11.00 12. mai kl 13.00 .                     FOTO. REIMERS

reide-            
manter

Konfirmanter
på leir øver til
drama om
Noahs ark.

Spente og forventningsfulle konfirmanter
like før gudstjenesten starter.



11.03. Peter Grimstad
18.03. Morten Lund Rasmussen
01.04. Sander Lithun
15.04. Jenny Nitter

Kaja Veum-Soma
Leah Michelle Nygård

22.04. Aurora Strand
29.04. Filip Skønberg

Elise Wallman Stenberg
13.05. Helene Marie Vallentinsen
20.05. Mads Barth-Bjaadal

29.03. Synneva Dolvik
11.04. Alf Helmersen
12.04. Helge Martin Skage
24.04. Bjørn Nordeide
15.05. Tone Fossland
18.05. Lilly Alvilde Thorsen

Eli Samland

27. mai – 1. pinsedag
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til Sjømannskir-
ken. v/ Sindre Skeie.

28. mai – 2. pinsedag
19.00 Høymesse m. nattverd. Of-
fer: Menighetsarb. v/H.J. Morvik.

3. juni – Treenighetssøndag
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. v/ Hans Jørgen Morvik.

10. juni – 2. søndag etter pinse
11.00 Familiegudstj. med dåp og
nattverd. Offer til Søndagsskole-
forbundet. v/ Sindre Skeie.

17. juni – 3. søndag etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. v/ Hans Jørgen Morvik.

24. juni – 4. søndag etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. v/ Sindre Skeie.

1 . juli  - 5. søn. etter pinse 
Se andre kirker i prostiet

8. juli  - 6. søndag etter pinse
11.00 Høymesse  med dåp og
nattverd. Offer til Bjørgvin bispe-
dømmeråd

15. juli   7, søndag etter pinse 
Se andre kirker 

22, juli  8. søndag etter pinse 
11.00  Høymesse m/dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.

29. juli  Olsok 
18.00 Felles prostigudstjeneste,
Fana kirke kl 18.00

5. august 10, søndag etter pinse 
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer: Kirkens bymisjon

12. august  11. søndag etter pinse
Se andre kirker.

19. august  12. søndag etter pinse
11.00 Høymesse, dåp og natt-
verd. Offer til KFUK/KFUM regio-
nalt.

26. august  13. søndag etter pinse
11.00 Familiegudstjeneste. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet .Ut-
deling av CD til 2-åringer.

2. september  14. søn. etter pinse 
11.00 og kl 15.00. Konfirmant-
presentasjon. Offer til menighe-
ten på begge gudstjenestene.  

Søreide kirke har vanligvis
gudstjeneste hver søndag 
kl. 1100. Det er søndagsskole
knyttet til gudstjenestene i 
skoleåret, untatt når det er 
familiegudstjeneste. Det er 
lang og god kirkekaffe hver
søndag! �

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B F
U
L
L
D
IS
T
R
IB
U
S
J
O
N

Menighetskontoret
Tlf/faks . . . . . . 55 59 71 00/55 59 71 09
E-post  . . . soreide.menighet@bkf.no
Kirkeskyss  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 05

Sokneprest Hans Jørgen Morvik 
telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 02
mobiltelefon  . . . . . . . . . . . 924 53 773
E-post  . .hans.jorgen.morvik@bkf.no

Vikarprest Sindre Skeie
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 01
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 23 978
E-post . . . . . . . . sindre.skeie@bkf.no

Menighetskonsulent Geir Møller
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 59 71 84
E-post . . . . . . . . . geir.moller@bkf.no 

Organist (vikar) Carsten Dyngeland
telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 01
E-post  . . carsten.dyngeland@bkf.no 

Kirketjener Ann Kristin Hovland
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 16 158
E-post . . ann.kristin.hovland@bkf.no

Søreide Menighetsbarnehage
kontortelefon  . . . . . . . . . . 55 12 07 40
Styrer Berit Hop Grimen (bolig)
telefon  . . . . . . . . . . . . . . . .55 22 90 44
berit@soreide-menighetsbarnehage.no

Menighetsrådsleder Gerhard Berge
telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 14 34
mobiltelefon  . . . . . . . . . . . 901 46 788

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: mandag-fredag 0800-1530.     www.kirken.bergen.no/soreide

Familiekoret er et kor for barn opp til 6-7 år, som
synger sammen med foreldre. Vi øver annenhver
tirsdag i Søreide kirke fra 17.30 - 18.30 og avslut-
ter med felles
kveldsmat for bar-
na fra 18.30 - 19.00. 

Musikalsk leder
har hovedansvaret
for å lede korø-
velsene (enkel diri-
gering), samt å
plukke ut sanger
som koret øver på. 
I tillegg har musi-
kalsk leder vært
medlem av styret i
Familiekoret. Det
er ikke noe krav om

formell muskalsk utdanning, men vi ønsker at du
har glede av å jobbe med kombinasjonen mu-
sikk/barn. 

Du kan godt ha
med barn som
synger i koret (tid-
ligere dirigenter
har vært foreldre
til barn i koret).

Høres dette spen-
nede og interes-
sant ut, kan du
kontakte Baard
Nenseter ,
mob: 99 01 26 52 i
Familiekoret 
eller menighets-
kontoret. �

Bli med på
menighetsweekend
Helga 14. – 16. september er det
klart for ny menighetsweekend
for Søreide. Etter to år med wee-
kend på Radøytunet, prøver vi oss
på nytt samme sted i år. 

Leirstedet har plass til ca. 80, noe
vi tror kan bli litt knapt, men det
var det beste stedet vi fant til et
slikt arrangement i år. 

Vi møtes til felles måltider,
kveldssamlinger for de minste,
underholdning, rolige kveldav-
slutninger, bibeltime, natursti,
gudstjeneste og tid til uformelt
samvær.  Det vil også etter planen
bli mulighet til aktivitet i idretts-
hall og svømmehall.

Mer informasjon kommer i neste
Refleks, like etter sommerferien.
Følg også med på nettet:
kirken.bergen.no/soreide �

Familiekoret i Søreide menighet
trenger ny musikalsk leder/dirigent 
Vår musikalske leder gjennom mange år har nå sluttet i Familiekoret, og vi søker hans etterfølger.


