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- Tenk at vi kan klare å få til et festspill som kan svinge så
flott og som treffer så mange, sa en begeistret «festspill-
mor» Sølvi Damm etter at Søreides helt egne festspill ble
arrangert for fjerde gang. Side 2-3

Haiti et halvt år etter
- Hjelpen rakk ut til de

som trengte den mest,

sier Berit Bachen Dahle.

Hun er nå er hjemme i

Blomsterdalen etter å ha

jobbet for Kirkens Nød-

hjelp på Haiti. Side 8-9

Humor, spenning 
og gode verdier
– Jeg ville lage en trygg

bok for barn, bygget på

gode verdier, sier forfat-

terdebutant Bjørn Olav

Hammerstad. Side 10-11

Sommerlig
uroppføring
13.juni oppfører prosti-

koret Sola Fide nyskre-

vet, norsk kormusikk i

Søreide kirke Side 14

Festpill for
fjerde gang
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Festspill i
REFLEKJSON AV SINDRE SKEIE

Gikk det?Jeg vet ikke.
Jeg er kommet hjem, og jeg
tenker: Dette er et underlig
yrke. Og noen ganger kan
man kjenne på en tomhets-
følelse etter utført jobb. Det
gjelder sikkert i alle yrker
hvor man gir av seg selv.

I dag har jeg vært helt
innerst ved kjernen av det
jeg driver med. Det er dette
som er grunnlaget både for
mitt yrke og min tro: at Gud
reiste et menneske opp fra
døden. Og at dette mennes-
ket var Jesus.

Alt er så tett sammenvevet.
Hva jeg tror på, hvilke verdi-
er jeg har, hva jeg arbeider
med, hvem jeg er som per-
son – hele min identitet gror
liksom sammen med yrket
mitt.

Og da brenner det på en dag
som dette.

Holder det?
Stod Jesus opp?

Lever han fremdeles? Lar
han seg ennå finne? Er det
sant at han møter oss – i
dag?

Og i denne sene kvelden, et-
ter en lang natt med mye
prekenarbeid og lite søvn og
en påfølgende gudstjeneste
neste formiddag, og deret-

ter resten av dagen med to
barn som også krever sin
far, så kan jeg kjenne meg
sliten. Selv om dagen har
vært fin og god. Og oppstan-
delseskreftene kjennes
plutselig ikke fullt så nære
som da jeg forsøkte å for-
kynne dem i prekenen tidli-
gere i dag.

Er dette virkelig den samme
dagen? Det er snart tid for å
finne sengen.

Og jeg legger meg i troen på
at Gud vil bære meg, også
med min tvil, denne påske-
dagen i 2010 – og i alle dager
som skal komme.

Jesus, gjør min 
sjel så stille

som et spedbarn 
hos sin mor

når det har fått melk 
og sover

tryggere enn alt på jord.

La meg hvile i ditt nærvær,
kjenne deg bak 
hjertets slag,

du, min trygghet, 
du som bærer

meg når pulsen stilner av.

Din er natten. 
Din er dagen.

Året dreier ved din hånd.
Jeg er stille. 

Kom, forny meg
tvers igjennom 

ved din Ånd.
●

2 juni 2010

Refleks nr 3, 2010 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
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Tanker på en påskedag

- Heftig og
begeistret! Sier
Sølvi Damm
(bildet),  fest-
spillenes «mor» 
i Søreide kirke.

AV ELI-JOHANNE RØNNEKLEIV

- Dette var det fjerde festspill og en drøm
som ble virkelighet. Tenk at vi kan klare å få
til et festspill som kan svinge så flott – og
som treffer så mange! 

Terje Sylvarnes (17 år), vår unge eminente
el-gitarist og debutant som notearrangør
for konsertens store finalenummer, sum-
merer konserten på følgende måte:

- Det ble en strålende og variert konsert,
takket være alle som stilte opp. Alle gjorde
en kjempeinnsats og de innfridde absolutt
alle forventninger! Jeg er veldig fornøyd
med fremførelsen av mitt første arrange-
ment – det gikk over alle forventninger med
tanke på øvingstiden vi hadde til disposi-
sjon.

Bildene viser noen glimt fra en konsert
som vi håper vil klinge lenge i minnet for de
som var til stede. Vi gleder oss allerede til
neste våryre musikalske feststund i Søreide
kirke! ●

Det er fremdeles første påskedag når
jeg skriver disse ordene. Tidligere i
dag har jeg forrettet ved påskedags
gudstjenesten. Jeg har gjort mitt
beste for å forkynne oppstandelsen.

Barnekoret. Dir. Tora-Sofie Haarr.
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i Søreide kirke!

3                      juni 2010

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

side 2, 3, 4,13,14,15 og 16

«Hey Jude» for band, blåsere, strykere, kor og publikum! Stolt og glad arrangør - Terje Sylvarnes.

Danseklassen på
Langhaugen skole

danset våren inn
ALLE FOTO: 

HANS JØRGEN MORVIK
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Torsdag 13. mai kl 11
Jørgen Robertsen
Hans-Martin Toft Helle
Ingvild Haugland
Sigrid Rønneberg
Helene Floen Osland
Simen Holmedal Tvedt
Erica Kathleen Virgo
Lars Krempig Nygaard
Beate Wichstrøm Paasche
Johanne Astrue Røttingen
Ole Martin Eide Røssland
Espen Iversen
Thomas Kristoffer Stautland
Thea Vonen
Herman Hole Nordeide
Vilde Omholt
Jørgen Riisnes
Per Fredrik Jensen
Amalie Aardal Løtvedt
Fredrik André Andersen
Cecilie Bergesen Hæggernæs
Karen Rønneberg

Torsdag 13. mai kl 13
Benjamin Hoel Rasmussen
Hanne Helland
Martin Svendsen
Simen Nordeide
Lena Wulff Ågotnes
Odin Ulvestad
Jørgen Sakariassen
Kristoffer Mjell Strand
Helene Kristine Skjold
Fredrik Nesse
Pia Oline Lilleskare Lunde
Siren Selberg Wisth
Torbjørn Johan Knudsen
Anniken Pedersen Bernes
Ole Sivertsen Jordan

Monica Vestgård
Helene Unger
Lars Martin Rainer
Arild Riple Smørdal
Henrik Knudsen Vågenes
Erica Risti
Martin Roll Solberg
Andreas Lilletvedt
Juliana Jøsok Essilfie
Charlotte Arildsen Borge
Mariette Kronheim Sløk
Kristoffer Misje
Christoffer Eide

Lørdag 15. mai kl 10
Tina Stavroula Balantanis
Jonas Schjønningsen
Martin Ådlandsvik Velsvik
Helena Rosnes Stadheim
Jonas Gildberg Røstøen
Martine Fonn Alsaker
Pernille Olofson
Ingrid Bruun Lothe
Bendik Thune Hjartholm
Vilde Elizabeth Eriksen
Rebecka Berentzen Giljarhus
Kenneth Våge
Geir-Martin Heggvold
Malin Høie Tangenes
Oda Fagerland
Camilla Fondenes Johansen
Henriette Bruarøy
Julie Christine Solheim Røsten
Anniken Katrine Knutsen
Anders Hjelmaas
Aslaug Marie Hjelmaas
Jan-Petter Grantvedt Wiesener
Sven Lindner

Lørdag 15. mai kl 12
Martin Jose Nielsen
Ragnhild Skjoldli
Eirik Hella
Susann Wettergreen Tonning
Helene Sande Gundersen
Celine Storheim Nilsen
Tina Therese H. Jenssen
Maria Aarvik
Eirik Haugen Lillefosse
Anna Nestvold Larsen
Elisabeth Dale Larsen
Fredrik Fauskanger
Lisa Marie Rath Solheim
Ole-Henrik Nilsen Sandnes
Benjamin Sund Vågsholm
Julie Andersen
Andreas Ellingsen Nyheim
Hanne Øvretveit Helgeland
Erik Rasmussen
Torkel Røynstrand
Cathrine Ozols Vadseth
Carina Hanøy Gjesdal
Tonje Clementsen
Maren Clementsen
Anna Rieber-Mohn 
Hagesæther
Robin Heggstad
Annicken Stigen Hagen
Maria Håland Warncke
Eirik Reinkind
Ine Kjosås

Lørdag 15. mai kl 14
Henriette Gran Rugland
Kristian Nordenborg
Daniel Storebø Hammersland
Fredrik Andresen Lambach
Malene Tonheim
Thomas Leknes

Camilla Johansen
Marianne Benserud
Harald Fimreite Børnes
Preben Haukebøe
Simen Berge
Kristian Rasmussen Winsents
Nora Hausvik
Håkon Buene
Idar Hansen
Ingeborg Kvinge Ingebrigtsen
Siri Ersland Aarra
Espen Johan Pedersen Fresvik 
Sandra Onipede Skog
Helene Faanessen Raunehaug
Katarina Sunde Hofstad
Christian Stokke Rye
Ole Golten
Mikkel Bakke Vestrheim
Stine Therese Hellsten Hovland
Sunniva Jeanette D. Askeland
Maria Teige

Søndag 16. mai kl 12
Joachim Nerhus Midtun
Heidi Namtvedt Leiknes
Malin Jensen Kongsvik
Caroline Haug Bolstad
Marthe Aadland Hope
Veronica Oda K. H. Henrichsen
Stine Marie Ulvesæter
Malin Mæland Bech
Hans-Frederik Dame
Morten Olaissen
Sondre Dalhaug Vangsnes
Emilie Sætre Øvrebø
Kine-Marte Garmannslund
Cecilie Ane M. H. Henrichsen
Bendik Haug
Anders Bjørndal
Astrid Riisnes

4 juni 2010

Søreide-konfirmantene 2010
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5                      juni 2010

«Guds menighet er
jordens største under»,
song forfattaren Ronald
Fangen på si fengsels-
celle på Møllergata 19 i
Oslo i 1942, der han sat
som tysk krigsfange.

AV PROST PER BARSNES

I Filipparbrevet
møter vi Paulus i
hans fangehol i
Roma. Samanliknar

vi Ronald Fangen og Paulusfinn
vi  skremmande fellestrekk. Dei
var begge samvitsfangar. Dei var
ikkje kriminelle. Dei sat fengsla
bak lås og slå, fordi det dei
meinte og stod for ikkje vart
tolt. Spør vi i dag, om vi i vår tid
finn menneske som har lag-
nadsfellesskap med desse to, så
blir vi konfronterte med tallau-
se samvitsfangar i ulike regime,
dei fleste i land som har eit tota-
litært styresett. Men det skumle
er, at vi i demokratiske land også
kan oppleve ufridom. Det som
skal kjenneteikne demokratiet,
er at fleirtalet skal styre, men på

ein slik  måte at mindretalet blir
teke vare på, og gitt rom til å ek-
sistere i samsvar med si overty-
ding. 

Den største fare for demokra-
tiet er sjølvsagt at fleirtalet, som
sit med makta, kan opptre dik-
tatorisk. Men i seinare tid har vi
sett ein annan snikande fare for
demokratiet, som vi lett kan bli
forførde av. Ved å definere seg
som fornærma, prøver mindre-
talet å overstyre fleirtalet sine
verdival, til dømes i livssyns-
spørsmål. Om mindretalet får
gjennomslag for dette på prin-
sippielt grunnlag, vil fleirtalet
måtte danse etter mindretalet si
pipe, same kor usamde dei er,
fordi ingen skal krenkast. Det
ligg stor makt i å gjere seg sår-
bar! Ein stad på Austlandet vart
det frå eit lite mindretal, i nøy-
tralitetens namn, stilt krav dette
året om at fedrelandssalmen
«Gud signe vårt dyre fedreland»
ikkje skulle syngjast i det offisi-
elle programmet 17. mai, slik
tradisjonen var. Mindretalet
fekk ikkje gjennomslag. Men
var det uhøvisk mot dei at dei

ikkje fekk det? Ville det ha vore
rett at eit lite mindretal skulle få
bestemme ein dagsorden for
nasjonaldagen, som fleirtalet
var djupt usamde i? Det har
lenge vore ein tendens til å defi-
nere religion som ei privatsak.
Ein må ikkje blanda orda per-
sonleg og privat. Det vi person-
leg står for må få koma til utrykk
både i det private og i det offen-
telege rom. Ein reindyrka schi-
zofren, personlegdomskløyvd,
samfunnskultur, er i sitt vesen
inhuman. Dei som gav oss
grunnlova på Eidsvoll, begynte
og avslutta arbeidet sitt med
gudsteneste i Eidsvoll kyrkje!
Deira ståstad er ein viktig del av
vår nasjonale kulturarv, slik det
også kjem til uttrykk i flagget
vårt. I erkjenning av at religiøse
uttrykk høyrer heime i det of-
fentlege rom, startar dagens
Storting i desse dagar eit utvals-
arbeid med fokus på religionens
plass i samfunnslivet. Dette er
bra. Medvitsløyse er farleg. For
meg står nøytralitet som noko
fargelaust, utnullande, minste
felles kulturelle multiplum!  ●

Birkeland kirke, lørdag 5.juni

kl.16.00. Sommerkonsert Med
KorGøyt og KorKult.

Bønes kirke, tirsdag 8.juni kl.

21.00. Tirsdagskonserten ved
Carsten Dyngeland.

Søreide kirke,13.juni kl 20.00 

Nyskrevet, norsk kormusikk
fremført av Sola Fide med diri-
gent Janicke Damm Rusti.

Fantoft stavkirke, 

onsdag 16.juni kl 18.00. 

Konsert. Ved  Ruth Bakke Haug
m/flere.

Fana kyrkje, 

onsdag 16.juni kl 20.00 

Forsommarkonsert. Fana Kyr-
kjekor m/solistar og gjester.

Fana kirke, 19. juni kl. 18.00

Konsert med Ames Children’s
choir (USA).

Birkeland kirke, 

søndag 20.juni kl.11.00

Ames Children’s choir (USA) 
deltar under gudstjenesten.

Skjold kyrkje, 

lørdag 17. juli kl. 1800

Orgel og Jazz. Med Lars Gjerde
(N), Scott Perkins (USA) og Brett
Judson (USA).

Fantoft stavkirke, 

onsdag 21.juli  kl 18.00.

Konsert v/Ruth Bakke Haug m/fl.

Fana kyrkje, 

søndag 15.august kl 19.00

Seinsommarkonsert m/orgel-
virtuos og dirigent Pierre Thimus
(Belgia).

Skjold kyrkje

søndag 12.sept. kl 19.00: 

Konsert. Dvoraks messe i D-dur
med Kor é Vi og Fana kyrkjekor.  

Kultur-
kalender

Kl. 18.00: FANA KYRKJE
Olsokmesse v/prost Per Bars-
nes,  kantor Jostein Aarvik.
Olsokkoret 

I flukt med gudstenesta,
på Hordamuseet:

• Kåseri v/Sverre Trætteberg
(bildet): «Perledykk i poesi og
prosa med musikkinnslag.»»

Sverre Trætteberg bind sa-
man og presenterer kjent og
ukjent poesi og prosa,  som
blir framført i alvor, med hu-
mor, og med musikkinnslag.

• Songlede.
• Leik og dans på vollen.

Om det blir regn vert arrange-
mentet flytta inn i den store lå-

ven, eit kjempekoseleg lokale.

• 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 om nokon har gløymt  seg.

• OLSOKBÅL ved Fanafjorden.

Arr: Fana prosti

Olsokfest på Fana torsdag 29.juli

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sen-
tralbordtjeneste for menig-
hetene, samt kirkebokføring
administrasjon av dåp, vigsel
og gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 
per.barsnes@bkf.no

Prostileder 
Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-
konsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 
Kari Rydland
55 59 71 82 
kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Åndsfrihet og religion
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TEKST: ODDVAR ISENE

FOTO: AUD NORDSET ISENE

«Songen ved det store djup», som spelet he-
ter, er et samarbeid mellom Kinn sokneråd
og Sogn og Fjordane teater, og spilles i år for
26. gang på rad. 

Jubileum i fjor
Spelet blir fremført ytterst ute mot havet, på
øya Kinn, vest for Florø. Ved den gamle
middelalderkirken fra først på 1100-talet er
det et naturlig amfi med plass til flere tusen
tilskuere. Her hadde spelet urpremiere i
1985. Siden har det vært fire årlige forestil-
linger her ute, i all slags vind og vær. Ingen
forestillinger har så langt vært avlyst, og
under fjorårets 25-årsjubileum passerte pu-
blikumstallet 2600 på de fire oppsetningene. 

Sankt Sunniva
Sokneprest Odd Stubhaug hadde ideen til
spelet, og etter oppdrag fra Kinn sokneråd,
skrev forfatter Rolf Losnegård spelet i 1984.
For å komme i rette stemning bodde han da
noen sommeruker der ute på øya Kinn for å
oppleve naturen og miljøet. Spelet handler
om dramatikken da kongens representant
fra København i 1537 kom til Kinn for å av-
sette den katolske presten, og innsette en
med den rette lutherske tro. Som et spel i

spelet er dramaet også spunnet rundt den
gamle steinkirken og sagnet om prinsessa
Sunniva på Irland, som flyktet fra viking-
kongen Ramn «i båtar utan segl og årar» og
drev i land på kysten her vest. 

Landskapet spiller med
Spelet er bygget opp delvis som en musikal
med kor og orkester, og spiller på mange
strenger - fra vakker og vemodig kjærlig-
hetssang, til vikingenes brutale krigsdans.
Det handler om menneskers tvil og tro, håp
og kjærlighet, men også om svik, opprør og
undertrykking. Det hele foregår i et samspill
med naturen og middelalderkirken. Natur-
kreftenes spill kan være en utfordring, men
værets raske omskiftning her ute er samtidig
med på å tydeliggjøre dramaets nerve og
mangfoldighet. 

Folkekultur
Hvert år settes det opp over 70 historiske
spel rundt i Norge. På historiske steder gjen-
skapes dramaer både fra virkelige hendelser,
sagn og fortellinger fra århundrer og tusen-
år tilbake. Totalt finnes det nå nærmere 150
aktive spel. Noen spilles hvert år, andre har
en pause på et år eller to mellom oppset-
ningene. Aktiviteten er helt avhengig av stor
frivillig innsats, mye dugnad og entusiasme,
og sponsormidler fra lokalsamfunnet.

Dessverre har mange spel også måttet gi opp
på grunn av manglende ressurser. Men nye
dukker stadig opp, gjerne tuftet mer på opti-
misme enn fornuft, slik nyskapningens me-
kanisme ofte er. Det er på bygdene og i små-
byene vi finner de fleste, og de blir til i et om-
fattende samarbeid med etablerte lokale te-
atermiljø og regionteatre, og med profesjo-
nelle skuespillere i hovedrollene. 

Suksess
De historiske spelene representerer et rela-
tivt nytt og betydelig kulturuttrykk i Norge.
Det hele begynte med Stiklestadspelet,
«Spelet om Heilag Olav», i 1954. Men det er
først de siste 20 årene dette har vokst seg til å
bli en så stor del av den norske folkekultu-
ren. Anne Gullestad hadde den opprinneli-
ge regien på Kinnaspelet, men det har siden
blitt regissert av instruktørene Trond Lie,
Mette Brantzeg, Agnete Haaland og Trond
Birkedal. Årets regissør er Bodil Kvamme,
med skuespillerne Agnete Haaland, Katrine
Dale, Roger Hillern, Åsmund Brede Eike og
Morten Røhrt i bærende roller. Musikken er
skrevet av Per Janke Jørgensen, som også i år
leder et ensemble på ti musikere. Kinnaspe-
let blir fremført i samarbeid med Sogn og
Fjordane teater og 160 amatører. Over
80.000 personer vil ha sett spelet etter som-
merens oppsetning. ●

SOMMERLEIR PÅ
WALLEMTUNET 
Å reise på leir er spennende. Man treffer
gamle og nye venner, finner på mye moro
sammen, og opplever mye sosialt og ånde-
lig gjennom ulike samvær og bibeltimer. 

Vi vet at sommerleirene på Wallemtunet
for mange er et av årets store høydepunk-
ter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturom-
givelser på Kvamskogen.

I år blir det lagt opp til tre leirer:
Leir 1: 25.-29.juni 12-16 år
Leir 2: 29.juni-02.juli. 9-12   år
Leir 3: 02.–04.juli. 7-10   år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig,
for det kan bli stor pågang. Ta kontakt med
Bergens Søndagsskolekrets på tlf.
55530120,  eller send en e-post til
bergen@sondagsskole.no

Så sees vi i sommer?

Med vennlig hilsen

Søndagsskolen Bergen krets. 

Kinnaspelet i Florø:

Levende 
historietime
– Det er en stor opplevelse å dra på dagstur til Kinnaspelet, 
sier prost Per Barsnes, som i flere år har vært reiseleder for
historieinteresserte bergensere.
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• Lørdag 19. juni arrangeres Kinna-

spelet på 26. året. «Songen ved det

store djup», spilles i det naturlige

amfiet ved den gamle steinkirken.

Teater og natur spiller på lag i et

sammenvevd drama fra reforma-

sjonens virkelighet i 1537, og fra

middelalderlegendene om «hei-

lagmennene» fra vest.

• Uansett vær, vil du få en kultur-

opplevelse av de sjeldne, innram-

met av en særegen kystnatur. 

• Kanskje dette er noe for deg, eller

din menighet, som en fellestur? Er

dere mange nok kan det tilbys spe-

sialpris. Dette vil avhenge noe av

antall påmeldte og båtkapasitet.

Utgangspunktet er kr. 950,- (båt og

teater, tur/retur Bergen).

• Ta gjerne kontakt med Kinnaspe-

let for nærmere avtale. Påmelding

direkte for enkeltpersoner er selv-

sagt også mulig, da til ordinær pris. 

• Påmelding eller mer infomasjon:

kinnaspelet@gmail.com - telefon

57752530/mobil 91886264. Se også

www.kinnaspelet.no  
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Sitatet er hentet fra boken
«Jeg skal vitne til siste
stund», som gjennom
over 800 dagboksider gir
oss et sjeldent innblikk i
hvordan det var å leve
som jøde i Hitler-Tysk-
land i perioden 1933-
1945. 

Daglige fornedrelser
Klemperer meldte seg fri-
villig som soldat i 1919,
var gift med en «arisk»
kvinne og så seg i ett og alt
som tysker. 

Etter at Hitler kommer
til makten, blir han likevel
fratatt stillingen sin ved
den tekniske høyskolen i
Dresden. Ekteparet må
finne seg i stadig flere for-
nedrelser, alle kun be-
grunnet i det enkle fak-
tum at han er jøde. De blir
forbudt å ha katt. De får
ikke kjøpt asparges, da det
regnes som en tysk
grønnsak. De
fratas telefon og
bil. 

Håpet næres
kun gjennom
små hendelser,

som at en ukjent tysk
kvinne gir ham et ordløst
håndtrykk på gaten. 

Å leve med frykt
Stadig hører de om jøder
som blir deportert, aldri
om noen som kommer
tilbake. I oktober 1942
nevner Klemperer
Auschwitz, «hvor det la-
ter til å være et hurtigar-
beidende slaktehus». Li-
kevel ble ekteparet væ-
rende i Dresden helt frem
til februar 1945. Da flyk-
ter de - dagen før byen
legges i grus av allierte
bomber. 

«Klemperer stiller alle
sine menneskelige svak-
heter til skue», sa Jo Ben-
kow da boken kom på
norsk høsten 1999.
«Med ham opplever vi
den margstjelende fryk-
ten de levde under. Det
er alle de små tingene
som gjør denne fortel-
lingen stor». ●

Kulturtipset: 

Dagbok fra Dresden 
«Jødenes holdning
til nasjonal-
sosialismen gjør
meg til antisemitt»,
siterer tysk-jødiske
Victor Klemperer
(1881-1960)  sin kone
Eva i et frustrert dag-
boknotat fra 1933. 

GRIPENDE 

DOKUMENT:

«Klemperer stiller

alle sine mennes-

kelige svakheter til

skue», sa Jo Ben-

kow da boken kom

på norsk høsten

1999.

ST. SUNNIVA: Den irske

prinsessen Sunniva ber Gud

om hjelp til å flykte fra klør-

ne til vikingkongen Ramn.

FOLKEKRAV: Den danske futen gjør om på sitt vedtak om å gi prestekappen

og kirkens nøkkel til Tarve, slik at den gamle katolske presten får beholde

sitt kall slik folket krever. Men han må love å følge kongens og Luthers lære.

Bli med til Kinnaspelet selv!
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FOTO: BERIT BACHEN DAHLE

Den sammenraste kirken med Jesus-figuren
i front er sannsynligvis det mest fotograferte
motivet i Port-au-Prince etter jordskjelvet.
Det er ellers langt mellom miraklene i den
jordskjelvrammede øynasjonen. – Men det
føltes godt å få delta i arbeidet etter jord-
skjelvet, og å få se at hjelpen rakk ut til de
som trengte den mest, sier Dahle, nylig tilba-
ke i Blomsterdalen etter et oppdrag på Haiti
for Kirkens nødhjelp.

Ruingater
I vår forrige utgave skrev vi om årets fasteak-
sjon i regi av Kirkens nødhjelp. I Fana prosti
innbrakte aksjonen i år hele 107.600. Disse
pengene går blant annet til ofrene etter jord-
skjelvet på Haiti. Berit Bachen Dahle forsik-
rer oss om at hver eneste krone blir brukt til
å hjelpe de som trenger det mest. Oppdraget
hennes på Haiti gikk ut på å være med i et
team som jobbet ute i leirene sammen med
lokale partnere, og hun var allerede godt i
gang med dette arbeidet da bøssebærerne
gikk fra dør til dør i Fana. 

– Vi kunne på ingen måte hjelpe alle, men
vårt arbeid utgjorde definitivt en forskjell
for noen, forteller nødhjelpsarbeideren.

200.000 døde
Over 200.000 mennesker omkom i jord-
skjelvet på Haiti 12. januar i år. De delene av
hovedstaden Port-au-Prince som ligger
nærmest sjøen ble hardest rammet.

– Jordskjelvområdene gikk som «gater»
gjennom hovedstaden, forteller hun.

– Vi så sammenraste bygninger med tak og
vegger i alle vinkler, og steinhauger der vi
bare kunne gjette at det hadde stått et hus. 

Bygningsrester lå spredt overalt, og mange
tusen mennesker ligger fortsatt begravet
under ruinene. Overlevende har slått seg

ned alle steder der de har funnet en ledig
plass. Mange gater er sperret av teltleirer,
opprettet av folk i stor nød.

Lokale partnere
– Noen har klart å komme seg inn i leirer
drevet av hjelpeorganisasjoner, andre har
skaffet seg tak over hodet for seg og sine med
det de hadde til rådighet, forteller Dahle.

– 75 prosent av de bestående husene er så
skadet at de kan falle sammen ved neste stør-
re skjelv.  

Kirkens nødhjelp samarbeider tett med
lokale kirkelige organisasjoner på Haiti. Dis-
se partnerne er som alle andre også hardt
rammet av det store jordskjelvet 12. januar,
og de har stort behov for støtte til sine akti-
viteter i slumområdene i Port-au-Prince. 

Rent vann
– Teamet som jeg reiste ned sammen med
arbeidet både med WASH-aktiviteter (bi-
stand til vann/sanitær og hygiene) og psyko-
sosialt arbeid, forklarer hun.

– Rent vann er en livsnødvendighet i det
varme klimaet.

Latriner ble satt opp i rekordfart, og folk
fikk opplæring i renhold og håndvask. Det
siste er spesielt viktig for å hindre spredning
av sykdommer. Den psykososiale bistanden
gikk stort sett ut på å støtte og trene de loka-
le partnerne. I tillegg ble det gitt opplæring
til de som jobbet ute i leirene, blant annet
med å lage aktivitetstilbud til barna. 

– Dette var gjerne dans, sang og musikk. Vi

skaffet da det nødvendige utstyret de treng-
te. Det var godt å se barn som utfoldet seg,
midt i den vanskelige hverdagen.

Døde etter voldtekt
En ekstra belastning for de jordskjelvram-
mede er utbredelsen av seksuelle overgrep.
En FN-rapport fra 2006 viser at kjønnsba-
sert vold er systematisk og utbredt på Haiti.
Nesten halvparten av kvinnene i Port-au-
Prince har vært utsatt for en eller annen
form for seksuelt overgrep. En tredjedel av
ofrene er under 13 år, mange under 10 år. 

– Mens jeg var der fikk vi høre om en tre år
gammel jente som døde etter en voldtekt,
forteller Dahle.

– Når en naturkatastrofe inntreffer, blir
disse problemene forsterket. Folk kan ikke
lenger bo i sine tidligere hjem, og har derfor
ikke den smule av beskyttelse de hadde
mens de bodde blant folk de kjente. 

Tabubelagt
Kvinner som bor alene er ekstra utsatte.
Plassering av vannposter og latriner gjøres
derfor i samarbeid med gruppene som
trenger beskyttelse. Det er tabubelagt å dis-
kutere problemet med seksuelle overgrep i
den lokale kulturen. 

– Alle vet om at det foregår. Det er på en
måte akseptert som noe man ikke kan gjøre
noe med. Jeg forsøkte å bevisstgjøre våre
partnere på disse problemstillingene ved å gi
dem konkrete forslag til hvordan de kunne
jobbe ute i leirene. 

Miraklet 
på Haiti
– Ingen kan forklare hvordan det er mulig at
kirken raste sammen, mens Jesus på korset
utenfor fremdeles står, sier Berit Bachen Dahle.

MIRAKEL: Hele denne

kirken raste sammen

under jordskjelvet 12.

januar - bortsett fra

Jesus-figuren ved inn-

gangen. Den ble stå-

ende oppreist som før.

FOTO: ARNE GRIEG RIISNÆS
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Dette kunne være bedre vakthold om nat-
ten, oppfølging av ofrene og å gi informasjon
både om medisin som forhindrer at HIV får
utvikle seg og tabletter som hindrer uønsket
graviditet.

Fanger på flukt
– Slike medisiner finnes ved flere sykehus på
Haiti, og den deles ut gratis, sier hun.

– Jeg snakket med flere kvinnegrupper om
dette. De fortalte meg åpent om en hverdag
der vold og seksuelle overgrep skjer i stor stil.
Tilliten til politiet er nærmest fraværende. 

7000 av de farligste fangene rømte da lan-
dets største fengsel raste sammen under
jordskjelvet. Bare få av dem er pågrepet i
ettertid. Disse forbryterne skaper stor frykt
overalt i samfunnet. Det har vært mange
gjengoppgjør, flere med fatale følger for lo-
kalbefolkningen. 

Berit Bachen Dahle har selv bakgrunn som
politioverbetjent ved Bergen politidistrikt,
og fikk god bruk for denne kompetansen
under oppholdet.

Kidnapper utlendinger
– I tillegg til det psykososiale arbeidet, hadde
jeg også ansvaret for sikkerhetsarbeidet i tea-
met. Det var greit å få brukt politikompetan-
sen min, selv om utfordringene var mange. 

Kidnappinger av utlendinger er «big busi-
ness» på Haiti, og en kilde til stadig frykt.

– Opplevde du selv dramatiske situasjo-
ner?

– Det skjedde flere kidnappinger mens jeg

var der, men heldigvis ble vi fra Kirkens nød-
hjelp forskånet for dette. 

En natt ble derimot nabohuset angrepet.
Inntrengerne kastet da forgiftet kjøtt over
muren for å uskadeliggjøre vakthundene,
noe de også klarte. 

Etterskjelv og regntid
– Dermed måtte vi forsterke sikkerheten
med vakthold, portforbud etter kl. 18 (når
det blir mørkt) og montering av elektrisk
gjerde på toppen av muren som omgav huset
vi bodde i.

Det var også flere etterskjelv i perioden i ti-
den etter det store jordskjelvet 12. januar.

– En natt hadde vi et skjelv som målte 4,7
på Richters skala. Det ristet godt. Slike opple-
velser gjorde oss ekstra påpasselige. Vi sov
påkledd, og hadde alltid en bag med det nød-

vendigste av dokumenter, penger, vann og
mat ved siden av oss. 

Teamet bodde i et greit hus, men det ble
bare brukt på dagtid. Faren for nye skjelv gjor-
de at det ble regnet som tryggere å sove ute.

– Vi lå under myggnett, med hodelykter
som leselys. Når det regnet om natten, rømte
vi inn i et stort telt. Da tenkte jeg på de stakka-
rene som sov ute i leirene, kun med dårlige
telt eller presenninger som beskyttelse. ●

Du kan støtte Kirkens nødhjelps arbeid på
Haiti enten ved å sette et beløp inn på kon-
tonr. 1602.40.26535 - eller bruke betalings-
tjenesten (Visa/MasterCard/EuroCard) du
finner på www.kirkensnodhjelp.no. Her
kan du også finne mer informasjon om Kir-
kens nødhjelp sitt hjelpearbeid. 

T.v. : Tid var det eneste mø-

drene hadde nok av, og mange

av jentene hadde derfor fått

flotte fletter og hårpynt.

Under: Ledige plasser under

rester av bygninger ble tatt i

bruk som boliger og små bu-

tikker. – Det skjedde stadig at

slike bygninger raste sam-

men, med katastrofale følger

for de som oppholdt seg der,

forteller Berit Bachen Dahle.

Under, t.v: Familieliv i en av

leirene.

REGNTID: – Jeg tenker ofte på de som bor i

disse leirene, nå når regntiden har satt inn

for fullt, sier Berit Bachen Dahle.

CAPOEIRA: I en av leirene fikk barna lære ca-

poeira. Dette er en ikke-voldelig aktivitet, der

barna får lære smidighet, styrke og respekt.
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– Jeg ville lage en trygg bok for
barn, bygget på gode verdier, sier
Bjørn Olav Hammerstad (35),
som nå debuterer med «Maja Mill
- helt tilfeldigvis meg».

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hammerstad har drevet med søndagsskole-
virksomhet i Nordhordland like siden han
var 20 år, og fikk gjennom det arbeidet tidlig
en forkjærlighet for historier skrevet for
barn. Han har tidligere skrevet manus til tre
familiefilmer, som alle er utgitt på dvd. Men
den nye boken er hans debut som forfatter.

Familie og medier
– Jeg bestemte meg allerede i 1996 for å skri-
ve en barnebok, husker han. 

– På den tiden hadde jeg en liten notatbok,
der jeg skrev ned mine tanker og ønsker.
«Skrive barnebok» står det et sted der. 

Noen år senere kom den første Harry Pot-
ter-boken ut. Inspirert av denne begynte det
å forme seg en jentekarakter i forfatterens
hode. Julen 2008 begynte han på skrivingen. 

– Dette ble innledningen til en intensiv pe-
riode på fire måneder, der det meste av bo-
ken ble skrevet, forteller han.

Hammerstad bor nå i Bergen, der han inn-
til utgangen av april var generalsekretær for
den kristne sammenslutningen Familie og
medier.  

– Jeg gikk ut av Familie og medier fordi jeg
ønsket mer tid og energi til å jobbe med skri-
vingen, forklarer han.

– Akkurat nå bruker jeg mye tid på å skrive
oppfølgeren til «Maja Mill».

– Hvem er Maja Mill?
– Hun er en reflektert, kreativ og morsom

jente som elsker gode historier og har en vel-
dig åpenhet for spenning og ideer. 

Maja Mill er litt guttejente, og Hammer-
stad håper at boken kan appellere like mye til
gutter som til jenter. Her skulle uansett være
nok av både spenning, fantasi og ting å kjen-
ne seg igjen i for barn av begge kjønn.

Kvinnelig Sherlock
Fortellingens hovedperson skriver selv på en
historie. Denne handler om superdetekti-
ven Chelsea Holmes, en slags kvinnelig
Sherlock Holmes. Uten å røpe for mye kan vi

fortelle at det handler mye om verdivalg.
Løgn eller ærlighet, skyldfølelse og tilgivelse.
Dette oppsummeres i et Ibsen-sitat mot
slutten av boken: «Lykke, det er først og fremst
den stille, glade, trygge følelsen av skyldfri-
het». I tillegg har han gitt hvert kapittel et
moralsk visdomsord fra Maja Mill, i en slik
slentrende stil som mange kjenner igjen fra
bøkene (og filmene) om Bridget Jones.

Moralske tanker
«Noen ganger er det best å være helt uvi-
tende» heter et kapittel, «Det er greit å lure,
men ikke å jukse» et annet. «Sannheten kom-
mer alltid for dagen - alltid» åpner et tredje.

– Ideen med titlene har jeg hentet fra Lud-
vig Holberg. På 1700-tallet ga han ut essay-
samlingen Moralske tanker, der hver tittel på
kapitlene var et slikt visdomsord. 

Forfatteren har ellers latt seg inspirere
både av Roald Dahl og Lauren Child, begge
kjente britiske barnebokforfattere. 

– Hva kjennetegner en god barnefortel-
ling?

Han ser opp i luften. 
– Det er et stort spørsmål. En enkel defini-

sjon går på at det begynner med noe som er
harmonisk. Så oppstår det en disharmoni,
før det mot slutten blir en ny harmoni. 

Barn og bøker
Nylig spurte han sin sønn Lukas på seks år
hvorfor han liker bøker. 

– Svaret jeg fikk var faktisk litt overras-
kende.

– Hva svarte han?
– Min sønn brukte beskrivelser som «å få

fred», «å hvile» og «å ligge der og høre». Det
var altså ikke fortellingen i seg selv, men lese-
stunden han først tenkte på. Jeg vil påstå at
lesestunden er avhengig av en god historie
som er godt skrevet. Men som pappa bør jeg
absolutt ikke undervurdere selve leseøye-
blikket.

Å drømme seg bort
I 1984 publiserte den amerikanske forskeren
Janice Radway en undersøkelse om leseva-

Humor, spenning - og gode verdier:

Bridget Jones for ba
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arn

Rundt 50 store og små «pilegrimer» la nylig ut på
kirkevandring over Smøråsfjellet.

TEKST OG FOTO: BJØRN MOE

Anledningen var den årlige blomstergudstjenesten i Fana Amfi, som i år ble
holdt søndag 30. mai. Fana historielag stod som arrangør av kirkevandring-
en, og hadde rekvirert egen veteranbuss til å frakte de fremmøtte vandrerne
fra Fana kirke til startstedet på Nøttveit. 

Derfra fulgte de den gamle pilegrimsleden. Underveis var det lagt inn flere
stopp, der Oddvar Skre informerte om ferdselsveien i gammel tid. Ferden
endte opp i Fana kulturpark, der kulturvandrerne ankom like etter tekstle-
singen. Her ble de tatt imot med håndtrykk, smil, sitteunderlag og gudstje-
nesteprogram. Prost Per Barsnes ønsket velkommen, og delte noen tanker
med oss om misjonsbefalingen og at de gode krefter må få forkjørsrett.
Etterpå var det kirkekaffe og hjemmebakte kaker på de 120 fremmøtte. At
solen velsignet gudstjenestens deltagere satte en ekstra spiss på det hele. ●

BOK OM SKOLEJENTE:

– Jeg jobber nå med

oppfølgeren, sier Bjørn

Olav Hammerstad, som

også planlegger en bok i

fantasy-sjangeren

- med en gutt i hoved-

rollen. 

FOTO: SIMON BERGGREN

ner blant
kvinner.
Ingen av
kvinnene
hun intervjuet pratet noe særlig om historiene.
Derimot var det lesestunden de så frem til. Det
var det å sette seg ned, koble ut hverdagens hus-
lige gjøremål og drømme seg bort i en annen
verden som var viktig for dem. 

– Deres svar var altså ikke så annerledes enn
det seksåringen min gav meg, mener han.

– Så snart Lukas er stor nok til å lese på egen-
hånd, vil han begi seg ut i litteraturens verden
alene. Det blir en helt ny og spennende tid for
ham. Men inntil den tid griper jeg hverdagens
muligheter til å dele disse magiske øyeblikkene
sammen med ham, i bøkenes verden. ●

Boken passer best for jenter og gutter i alde-
ren 8-12 år. Den er tilgjengelig i alle bokhand-
ler, og er også innkjøpt av bibliotekene. Mer
informasjon: www.majamill.no - og egen 
Facebook-gruppe (søk på Maja Mill).

Forkjørsrett for gode tanker

KJENTMANN: Oddvar Skre var entusiastisk

kjentmann på veien, og delte villig av sine kunn-

skaper om den gamle pilegrimsleden. Her er

han sammen med vandrerne Noah Jonathan

Hatlevik Kleiveland og Harald Hatlevik.

FREMME: Vandrerne ble tatt vel i mot da de ankom blomstergudstjenesten.

FJELLETS VENN: Johan Krohn-

Hansen er aktiv i Smøråsfjel-

lets venner, og satte stor pris

på den flotte vandringen langs

den gamle kirkeveien.
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

Begravelsesbyrået for 
 og 

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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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

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Tlf. 552728 29

Vi ønsker alle våre lesere en riktig
god sommer!  Vel møtt til søndags-

gudstjenestene i ferien.
Hilsen staben i Søreide kirke.
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Koret har i forbindelse med
sitt pågående CD-prosjekt
engasjert flere arrangører til
å bruke sin kreativitet på
norske religiøse folketoner,
og vi gleder oss til å presen-
tere noen av resultatene på
konserten som vi har kalt
«Salmefryd i sommertid!»

Frank Havrøy er utdannet
som sanger, men er også en
erfaren komponist. Hans
arrangement bærer preg av
at han har solid kjennskap
til kor, og at de ulike stem-
megruppene blir glade for
gode melodiføringer og ut-
fordringer. Her er det fryd
og jubel som bygger seg opp
gjennom hele sangen!

Rolf J Stewart har «Sola
Fide – ånden» i ryggmargen
etter mange år som tenor i
koret. Det er spennende og
flott når en av våre egne bi-
drar med spesialskrevet mu-
sikk som vi kjenner oss så
hjemme i!

I tillegg til den nye musik-
ken, blir det gjenhør med
flere kjente korperler – også

for mannskor og damekor.
Ellers er Sola Fides medlem-
mer utfordret til å by på seg
selv med musikalske innslag
utover det innøvde korre-
pertoaret , noe som kan føre
til et bredt spekter av sjangre
og lydopplevelser.

Du er hjertelig velkommen
til å dele denne kvelden sam-
men med oss i Sola Fide! Det
er lett å finne veien til Sørei-
de kirke – og det finnes gode
parkeringsmuligheter. ●

Billetter a kr 175,- (barn 
kr 100,-) kan bestilles 
hos kormedlemmene eller
du kan sende en e-post til:
billetter@solafide.no 

www.fanatorget.no

-nille

cafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

 Apotek Boots
tlf: 55 99 12 60

faks: 55 99 12 61

Salmefryd i 
sommertid!
13.juni, kl 20.00 i Søreide kirke, har du sjansen 
til å få høre helt nyskrevet, norsk kormusikk
fremført av Sola Fide med dirigent Janicke
Damm Rusti.

Janicke Damm Rusti.

Sola Fide på Søreide-festspillene i mai.
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Berit Hop Grimen var styrer i
Søreide menighetsbarnehage i
nesten 30 år. Hun har hatt mange
barn under sine vinger - og hun
har opplevd at flere av dem er
kommet tilbake til barnehagen
med sine egne barn. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

- Vi kom hit til Søreide da jeg var 9 år. Bod-
de oppe ved Skranevannet. Jeg begynte
straks i søndagsskolen på bedehuset, og da
jeg var gammel nok, ble jeg med i ung-
domsklubben. Det var bedehuset som ble
brukt til alt slikt den gang. Også gudstjenes-
ter. Kirken var ikke bygget på den tiden. 

- Helt fra jeg var ganske liten visste jeg at
jeg ville jobbe med barn. Men det var da jeg
var leder for ungdomsklubben jeg ble satt
på sporet av hva jeg skulle bli. Ingebjørg
Tjessem var en av voksenlederne våre, og
hun var førskolelærer. 

- Men hverken barnehagen eller kirken
var bygget da du var ferdig utdannet?

- Nei, men planene var der. Og jeg hadde
vel tanken inni meg om at det var her jeg
skulle jobbe. Men jeg var ferdig utdannet i
1969. Da ble det først 3 år som avdelingsle-
der i en barnehage i Stavanger. Deretter et
halvt år på bibelskole i Oslo. Men rett etter
nyttår i 1973 åpnet Søreide Menighetsbar-
nehage, og da var jeg på plass!

Dette var den første barnehagen i det som
nå er Ytrebygda bydel. De første årene ble
barnehagen drevet som halvdags-barneha-
ge. Ungene var her fra 10-14. Men det gikk
ikke så mange år før tiden ble utvidet til hel
dag.

Berit jobbet i første omgang frem til 1978.
Deretter var hun hjemmeværende med
egne barn i vel 7 år. Ikke slik at hun var helt
borte fra barnehagen. Hun satt en periode i
menighetsrådet, og var hele tiden med i
barnehagens styre.

- Jeg så vel ikke for meg at jeg skulle kom-
me tilbake til Søreide Menighetsbarnehage.
Men da jeg var klar for å jobbe igjen i 1985
ville tilfeldighetene at de hadde bruk for
meg. Og da ble det slik. Jeg har jo alltid følt
meg sterkt knyttet til Søreide menighet. Og
i gjennom arbeidet i barnehagen har jeg på
sett og vis fått bidratt over hele spekteret av
menighetsarbeid; dåpsopplæring, diako-
ni…ja, og gudstjeneste også.

Berit har ikke bare drevet barnehage i me-
nigheten. Menighetsrådet er nevnt. Hun

har dessuten drevet både søndagsskole og
Yngres da hennes egne barn var i alderen
for det. Lenge før det, da det som nå heter
Ungdomslokalet åpnet, var hun med på å
drive en barneklubb der. I seinere år har
hun vært aktiv i BETA så lenge det ble dre-
vet. Hun er klokker og tekstleser i kirken, og
synger i Jubilate.

- Og så er jeg bestemor til Madeleine. Hun
er 5 måneder gammel og bor et stykke
unna. I Nordwijk i Nederland. Men jeg har
sett henne hver 3. uke!

- Og så er du nesten blitt innlemmet i den
katolske kirke?

- Nei, det er vel ikke helt slik. Men min
svigersønns familie er aktive katolikker.
Men da Birthe og Ard giftet seg hadde vi
med den norske sjømannspresten i Rotter-
dam i sermonien. Det var ikke noe pro-
blem, selv om hun var kvinne! Så jeg liker
meg veldig godt i Nederland, og synes fol-
kene jeg treffer der er flotte mennesker.

Berit har hatt et stort ansvar i Søreide Me-
nighetsbarnehage gjennom mange år. Fra
den spede begynnelse da få barn gikk i bar-
nehage, til i dag når alle går. Det har vært en
enorm utvikling, der rammevilkårene og
kravene er betydelig endret. 

- Den største endringen skjedde likevel da
Bergen Kirkelige Fellesråd overtok barne-
hagen fra menigheten i 2007. Vi fikk heldig-
vis en sterk eier i ryggen. Det var nok nød-
vendig slik utviklingen i barnehagesekto-
ren har gått. Men en del ting ble også mer
tungvint, for å si det slik. Spesielt i styrer-
jobben. Mye mer data-bruk for eksempel.
Etter 30 år var det derfor tid for forandring

for min del. Jeg jobber fortsatt i barnehage,
og det vil jeg gjøre så lenge jeg kan. Men i fe-
bruar flyttet jeg over til den nye menighets-
barnehagen i Skjold. Der er jeg ikke styrer.
Jeg har mindre ansvar, men mye mer tid til
å jobbe med det jeg liker best – med barn!

På vegne av hele Søreide Menighet takker
vi Berit for innsatsen gjennom over 30 år.
Hun har gitt mye av seg selv til barna i alle
år, og hun vil nok fortsette med det der hun
nå arbeider! ●

MENY DOLVIKEN 

Åpningstider:
mandag - fredag 09:00-22:00 

lørdag 09:00-20:00 

Vi har stor ferskvareavdeling
Rikt assosiert frukt og grønt

Hyggelige ansatte som er med
på å gi en god 

handleopplevelse

Velkommen til oss

MENY DOLVIKEN 
Dolvikveien 36, 5252 Søreidgrend 

Telefon: 55526200 
Epost: terje.osberg@ngbutikk.net

Liker best å jobbe med barn
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28.02 Sara Fjærestad Fostervold
Helene Schei Ramstad
Arne-Emilian Aga Selseng
Pernille Askildt Havre

07.03 Ella Lone
Nicolai Lexau

14.03 Kristoffer U. Blichfeldt
Johanne Lunde Engedal
Anders Lundekvam Søvik

04.04 Steinar Juuhl
11.04 Jonas Riise-Berger

Lisa Gramstad
Nina Finsæther

18.04 Ulrik Tveten Søyland
Thomas F. Underhaug
Pernille Holm Andersen
Konrad Emil Krantz

25.04 Aleksander Krakk Aga
Helena Rosnes Stadheim
Vilde Elizabeth Eriksen

02.05 Magnus Fuglseth-Thuen
Martin Emil Tvedt Hjelle

09.05 Elias Ekeseth Korsnes
Troy M. Bukkøy-Landsvik

16.05 Johanne Lygre Strand
23.05 Håvard Husby
24.05 Malin Økland

03.02 Ruth Sletteland
24.02 Amanda Osberg
24.02 Grete Henneli
09.03 Lars Håland
24.03 Sigrid Hagen

28.03 Dorthea K. Øvrebotten
31.03 Ragnhild Elisabeth Devik
02.04 Jarl Kjell Vangsnes
05.04 Sonja Irene Kibsgaard

Søndag 13.06 – 3. s e pinse

11.00 – Høymesse v/L.M. Hol. Dåp
og nattv. Offer: Misjonprosjektet.

Søndag 20.06 – 4. s.e.pinse

11.00 – Høymesse v/S. Skeie. Dåp
og nattv. Offer til menighetsarb.

Søndag 27.06 – 5.s.e.pinse

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

Søndag 04.07 – 6.s.e.pinse

11.00 - Høymesse v/S. Skeie. Dåp
og nattverd. Takkoffer til Bjørgvin
Bispedømmeråd.

Søndag 11.07 – 7.s.e.pinse

Ingen gudstjeneste i Søreide

Søndag 18.07 – 8.s.e.pinse

11.00 - Høymesse v/H.J. Morvik.
Dåp og nattv. Offer: Norges
KFUK/KFUM, Bjørgvin krets.

Søndag 25.07 – 9.s.e.pinse

Ingen gudstjeneste i Søreide.

Torsdag 29. juli – Olsok

Fana kirke kl 18.00 – Olsokguds-
tjeneste for Fana prosti

Søndag 01.08 – 10. s.e.pinse

11.00 – Høymesse v/L.M. Hol. Dåp
og nattverd. Offer:  Menighetsarb.

Søndag 08.08 – 11. s.e.pinse

Ingen gudstjeneste i Søreide.

Søndag 15.08 – 12. s.e.pinse

11.00 – Høymesse v/S. Skeie. Dåp
og nattv. Offer: Kirkens SOS.

Søndag 22.08 – 13. s.e.pinse

11.00 – Høymesse v/H.J. Morvik.
Dåp og nattverd. Takkoffer til me-
nighetsarbeidet.

Søndag 29.08 – 14. s.e.pinse

11.00 – Gudstjeneste v/L.M.Hol.
Dåp. Pres. av nye konfirmanter.
Offer: Menighetsarb. Søndagssk.
14.00 - Gudstjeneste v/L.M.Hol.
Pres. av nye konfirmanter. Tak-
koffer til menighetsarbeidet.

Søndag 5.09 – 15. s.e.pinse

11.00 – Høymesse v/S. Skeie. Dåp,
nattv. Offer: Norges KFUK/KFUM.
Søndagsskole.

Vel møtt til ny sesong etter ferien!

Her er oppstartsdatoer på

aktiviteter du kan bli med på:

BABYSANG – 2.sept. Kontakt: Eli-
Johanne Rønnekleiv, 55 59 71 08

BARNEKORET – 6. sept. Kontakt:
Tora-Sofie Haarr, 920 31 937

BIBELGRUPPE FOR VOKSNE
– 7. sept. Kontakt Gerhard Berge,
55 12 14 34

CAFE 19 – 27. aug. Kontakt Jens
Meyer, 411 04 507

DIAKONATET - 14. sept. Kontakt
Bjørg R. Tharaldsen, 55 13 31 14

ELDRETRIM – 24. aug. Kontakt
Henriette Johansen, 55 99 09 48

FAMILIEKORET – 31. aug. Kontakt
Torfinn Heier, 932 40 487

HJERTEROM – 27. aug. Kontakt
Elisabeth Andersen, 55 59 71 84

JUBILATE – 30 august. Kontakt
Per Eriksen, 922 91 720

KRIK – 2. sept. Kontakt Lars 
Martin Hol, 55 59 71 06

KULA & MYGGEN - 8. sept. – 
kontakt R. Tungesvik, 950 25 153

LOKALHISTORISK FORUM – 15.
sept. - kontakt Einar Birkeland, 
55 12 11 12

SØNDAGSSKOLEN –  29. aug-
kontakt Kjersti Bjørndal, 
930 48 483

TENSING – 1.sept. – kontakt 
Helene Feste, 971 56 464

             kalender

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B

FU
LLD
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N

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

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

Menighetsprest Lars Martin Hol 
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 06 

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 03 671
E-post . . . . . . lars.martin.hol@bkf.no

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

Menighetskonsulent 
Elisabeth R. Andersen
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 84

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 51 968 
E-post . . .elisabeth.andersen@bkf.no

Kantor Eli Johanne Rønnekleiv
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 08
Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .90653562
epost  . . . . . . . .eli.ronnekleiv@bkf.no

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

Menighetsrådleder Trygve Danielsen
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 54 66
Mobil   . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 36 306
E-post: trygda@online.no 

Barnehage:
Søreide Menighetsbarnehage
kontortelefon  . . . . . . . . . . 55 59 78 25
E-post: soreide.menighetsbhg@bkf.no

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: mandag-fredag 0800-1500. http://bergen.kirken.no/soreide

Aksjon Givertjeneste er Søreide me-
nighets økonomiske satsing spesielt
rettet mot barn og unge.

Givertjenesten har som mål å skaffe midler
til å lønne ungdomsarbeider/menighets-
prest. Vi har allerede et lag med faste og tro-
faste givere som et fundament å bygge på,
men trenger å få enda flere med på Givertje-
nesten. Vårt håp at DU vil være med å støtte
barne- og ungdomsarbeid i ditt nærmiljø.

Du kan selv velge hvordan og hvor mye du
vil gi. Du kan gi et engangsbeløp, gi perio-
diske beløp eller inngå avtalegiro med
automatiske trekk fra konto. 

Du får skattefradrag for gaver mellom kr
500 og kr 12 000 per år. For å få skattefra-
drag må personnummer oppgis – det kre-
ver skattemyndighetene. Informasjon om
givere behandles konfidensielt, og avtalen
løper til den blir sagt opp av giver. 

Hvordan bli giver i Søreide 
menighets Givertjeneste?

Kontakt menighetskontoret:

telefon: 55 59 71 84 
E-post: soreide.menighet@bkf.no
Eller: Kom innom menighetskontoret i

Søreide kirke, Steinsvikvegen 19, 
5251 Søreidgrend.

Kontonummer for Givertjenesten:
1644 25 11768

Støtt barne- og ungdomsarbeidet i Søreide – bli med på «Aksjon givertjeneste!»
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