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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Hans Jørgen Morvik fra Søreide og Elisabeth Skarstein Waaler
fra Bønes har begge sykkeldilla. Men treningen gir dem mer
enn fysisk styrke. Side 8-9 

Jubileum
I november og desember
skal 30-årsjubileet feires i
Søreide kirke. Hovedmarke-
ringen blir jubileumsguds-
tjenesten 14. desember.

Side 4

Tåler ikke vann
Søreide kirke tåler ikke å
stå ute i dårlig vær. Det
drypper gjennom taket
flere steder, og det er ennå
uvisst når det blir nytt tak.

Side 3

Tar spranget
til Afrika
Bydelsdirektør i Fana, Nina
Solberg Nygaard, skal fra
nyttår av lede Kirkens
Nødhjelps arbeid i det
sørlige Afrika. Side 10-11

Sykkeldilla
Konge-valfart til kirkefest
Kongen og det offisielle Norge kom og Fana-
folk i alle aldre valfartet til kirken. Den
gamle pilegrimskirken feiret 850 år med
gudstjeneste, bruåpning og folkefest i
friluftsamfiet. Side 6-7 FO
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2 oktober 2003                

Et blikk ut i universet - eller inn i et mi-
kroskop - eller utsikten fra Ulriken en
vakker sommerdag - forteller meg at
Gud er stor. Hvis det finnes en Gud -
hvis han har skapt alt dette - ja så må
han være uendelig stor og mektig.

Men hvis Gud er så stor – hvordan
kan jeg da bety noe for ham? Eller
kommunisere med ham? Eller bli sett
av ham? Det var derfor Gud kom til vår
verden og levde som en av oss. I Jesus
skulle han gi oss et mer forståelig bilde
så og si - av hvem han er. Gi oss et an-
sikt - et bilde på hvem og hva Gud er.

Og da - på tross av at Jesus gjorde
mange store ting - ble bildet av Gud et
annet. Guds fremste egenskap - hvis vi
ser ham gjennom Jesus - er ikke stor-

het og mektighet - men kjærlighet.
Kjærlighet til hver enkelt. Ikke bare

til et begrenset antall individer. Ikke
bare til de som skikker seg vel i livet.
Men kjærlighet til alle.

Ja, størst omsorg og kjærlighet viste
han dem som hadde mest behov for
det. De vellykkede og flinke fariseerne
fikk gjerne kritiske kommentarer og
ransakende spørsmål med på veien. 

Men de som falt utenfor. De som ble
sett ned på. De små i samfunnet - en-
ten de nå var barn, eller voksne - fikk
møte den kjærlige og omsorgsfulle Je-
sus - og bare det.

Vi er forskjellige som mennesker.
Noen glir lett og ubesværet gjennom
livet. Lever tilsynelatende bare lykkeli-
ge og glade dager. Andre får mye tungt
å bære - ja noen får umenneskelig
tunge byrder.

Kom til meg - sier Jesus - jeg vil gi dere
hvile. Hvilen som Jesus gir er hvilen i
Gud. I Guds løfte om at en dag skal alt
bli nytt. Da skal det hverken være sorg
eller skrik. Da skal det ikke finnes
smerter. Ikke savn. En dag skal seieren
over dødens krefter i tilværelsen bli
like synlig som døden er det idag.

Går det an å tro på det? Jo, det gjør
det. For på tross av alt det onde og gru-
somme som finnes i vår verden - så vet
vi at det gode også finnes. På tross av
alt hat - vet vi at kjærligheten finnes.

Og vi vet også at kjærligheten - på
forunderlig vis - ofte klarer å vinne
over hatet. Og når vår kjærlighet klarer
det - hvor mye mer klarer ikke Guds?
Han som virkelig har den kjærligheten
som er sterkere enn døden? ●

Hans Jørgen Morvik
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Hvile i Gud

Søndag 2. november er det
allehelgensdag. 

Det er tradisjon for at vi i gudstjenes-
ten denne dagen minnes de som har
gått bort det siste året. Alle skal kun-
ne komme til kirken med sorg og
savn og vite at man ikke er glemt. 

Hvis man er blant dem som har
mistet noen som hørte til Søreide
menighet, har det ofte vært vanlig å
få en personlig invitasjon til denne
gudstjenesten.

I år har vi valgt å la invitasjonen gå

ut på denne måten,
gjennom menighets-
bladet. 

Ønsket er at alle som
har mistet sine kjære,
uavhengig av om man i
forbindelse med begra-
velse/ bisettelse hadde
kontakt med Søreide

menighet, skal kunne komme til Sør-
eide kirke allehelgensdag. 

Ofte, og i mange kirker, er det vanlig
på allehelgensdag å lese opp navne-
ne på dem som er gått bort. I år har vi
valgt å ikke gjøre det, nettopp fordi
ingen skal føle seg glemt i sorgen og
savnet man sitter med. Selv om det er
gått mer tid enn et år, sitter mange

med sorg over tapet av sine nærmes-
te. På allehelgensdag skal det også
være rom for deres sorg. 

I kirken vår fikk vi nylig en nydelig
lysglobe. På den er det festet mange
små stearinlys. Allehelgensdag kan alle
som ønsker det tenne lys for dem man
savner. Levende lys som kan fortelle
oss at Gud har tanke både for dem som
lever videre, og dem som er gått bort. 

I kirken skal alle kunne komme
som hele mennesker, med glede og
sorg. Allehelgensdag skal dette kun-
ne være synlig og vi skal markere det
spesielt.

Velkommen som du er! ●

Kolbjørn Gunnarson

Allehelgensdag–en spesiell dag og en spesiell gudstjeneste

Nytt

Kolbjørn
Gunnarson

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge
byrder, så vil jeg gi dere hvile» MATT. 11.28

Nytt
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Alle som har fylt eller
fyller 4 år i andre
halvdel av 2003, er
herved invitert til å
komme i Søreide kirke
og få boken! 

AV KOLBJØRN GUNNARSON

Utdelingen skjer søndag 16.
november klokken 1100 i fa-
miliegudstjeneste i kirken. 

Men det skjer også noe
mer! De siste årene her vi
nemlig hatt 4-årsklubb i for-
kant av søndagens utdeling.
I år er klubben lagt til tirsdag
11. november kl 1730-ca
1900. Her kan 4-åringene ta
med seg foreldre og søsken.
På klubben skal dere bli litt
kjent med boken, synge
noen sanger, lage noe til
gudstjenesten og spise litt

mat. Kanskje blir det en lek
eller to også.

Påmelding
For å komme å motta boken
trengs det ingen påmelding.
Dere møter bare opp i kirken
og får navnet skrevet i den
boken dere skal få. Møt da
mellom 1030 og 1045. Inn-
skrivingen foregår i kirkens
inngangsparti. 

Men til tirsdagens 4-års-
klubb må dere melde dere
på. Alle som står i kirkens
medlemsregister vil få brev
om dette. Får du ikke noe
brev, kan du likevel ta kon-
takt med kirken og melde
dere på. Ingen må være med
på klubben for å kunne
komme på søndagen å få
bok. Men vi tror og håper at
både klubben og gudstje-
nesten blir en god opplevel-
se for både små og store. 

Påmeldingsfrist for klub-
ben: onsdag 5.november.
Tiltaket er gratis, og inngår
som et ledd i kirkens dåps-
opplæring.

NB! I vinter hadde vi utde-
ling av boken til de som fylte
4 år i første halvdel av 2003.

Hvis noen som skulle fått
boken da, ønsker å motta
boken nå, så er dere selvsagt
hjertelig velkommen til å
være med på både klubb og
gudstjeneste. Bare ta kon-
takt med kirken. ●

Hjertelig velkommen!

AV HANS JØRGEN MORVIK 

(TEKST OG FOTO)

Tidlig i høst ble det spesielt ille. Vi
har vært vant til å finne vannpytter
ved inngangspartiet og på kirkegul-
vet. Nå var det vann også på alteret,
noe som medførte alterduken ikke
ser like fin ut lenger.

Det er vedtatt at kirken skal reno-
veres, og pengene til dette er bevilget

av bystyret. Vi har tidligere fått for-
skjellige signaler om når dette arbei-
det skal starte. I vår trodde vi at plan-
leggingen ville starte nå i høst, og at
arbeidene med kirken ville starte
høsten 2004. 

Utsatt
Nå virker det som om dette er utsatt
nok en gang. Fellesrådet vil ikke starte
planleggingen før man har alle peng-

ene på konto. Og det har man visst
ikke ennå, selv om de er bevilget.

Midlertidig
I mellomtiden får vi glede oss over at
det store glasstaket på toppen av kir-
ken ble fuget og midlertidig reparert
i september. Så nå drypper det ikke
lenger inne i kirkerommet, verken
på prest, klokker eller menighet. I
alle fall ikke for en stund. ●

3               oktober 2003

NyttNytt

Når det 
regner på 
presten … 

Kom og få 4-årsboken! 

Taktekkere tettet i september glasstaket på Søreide kirke, men det er fortsatt lek-
kasjer andre steder på taket. 

Søreide kirke tåler ikke å stå ute i dårlig
vær! Gjennom størstedelen av byggets 30-
årige historie har lekkasjer i taket vært et
daglig samtaletema. 
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30 år er ingen alder for en
kirke. Likevel har mye vann
rent i havet siden kirken
ble åpnet. (Noe vann har
også rent gjennom taket på
kirken ...) 

AV HANS JØRGEN MORVIK

(TEKST OG FOTO)

Vi synes det er på sin plass å jubilere
uansett. Spesielt i et år der våre 2
«moderkirker» gjør det samme: Fana
kirke 850 år, og Birkeland kirke 125 år.
Historien bak den kirkelige organise-
ring i vårt område er nemlig som føl-
ger:

Først hadde vi Fana kirke. I et par
hundrede år var dette den eneste kir-
ken i størsteparten av det som i dag er
Fana prosti. 

Siden kom kirken på Kirkebirke-
land til. Etter hvert som prestegjelds-

strukturen ble mer og mer fast, kom
vårt område til å ligge under denne
kirken. 

Nytt prestegjeld
I det 20. århundrede ble så reside-
rende kapellan i Birkeland overført
til et nytt Nordås prestegjeld, som
omfattet det som er Søreide og
Skjold menigheter i dag. Søreide kir-
ke ble bygget som hovedkirke i dette

prestegjeldet i 1973. På 90-tallet ble
så dette prestegjeldet delt opp, og fol-
ket på Skjold fikk sin egen kirke. De
har for øvrig også jubilert i år: 5-års-
jubileum.

Hovedmarkeringen i vårt jubileum
blir på kirkens innvielsesdag, som
var 3. søndag i advent 1973. Men vi
tyvstarter markeringen med en del
musikalske begivenheter allerede i
november. ●

4 oktober 2003                

Nytt

Søreide 
kirke
30 år

Vi kan hjelpe til med rådgivning/

tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

Hele døgnet
Tlf. 55 28 05 22

Lørdag 8. november 
Konsert med Habbestad-
ensemblet (bildet)
Tirsdag 25. november
Orgelkonsert med flere organis-
ter bl.a Jostein Årvik (Fana) og
Jan Egil Vågsholm (Søreide)

Fredag 28. november 
GOSPEL-night. Med Søreide
Ten Sing, Extasis fra Skjold,
Bobla fra Birkeland
Fredag 12. desember
Gospelkonsert med Kim Fair-
child og Søreide Ten Sing

Søndag 14. desember 
Jubileumsgudstjeneste 
v/ sokneprest Hans Jørgen
Morvik
Søndag 14. desember 
Familiekoret synger julen
inn.

Jubileumsprogrammet

Medvirkende: 
Maria Gullberg – sopran
Anooshah Golesorkhi – 
baryton
Glissando Vokalensemble

Kor é Vi
Sammensatt orkester
Tone Kvam Thorsen – diri-
gent
Billetter: kr 150,- 

«Requiem» i Fana kirke
«Kor é Vi» presenterer REQUIEM av Gabriel Fauré
søndag 9. november, kl 20.00 i Fana kirke. 
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Nylig hadde organisasjonen
Grønne menigheter en
landsomfattende aksjon for å
relansere Max Havelaar-
merket, symbolet som viser
at vi gjør en rettferdig
handel. Logoen er blitt ny og
samtidig felles over hele
verden. Men hvordan står det
til med rettferdige innkjøp i
menighetene i Fana?

AV DAG KVARSTEIN (TEKST)

Vi tok en ringerunde til menighets-
kontorene i
Fana prosti.
Intensjone-
ne var gode,
men ikke

alle steder hadde engasjementet ført
til rettferdig kaffe i koppen. 

Søreide: - Nei, det har vi ikke innført,
dessverre. Men det er vel på tide å
gjøre det. (Hans Jørgen Morvik, sok-
neprest). 

Skjold: - For tiden har vi ikke rettfer-
dig kaffe hos oss, men vi har hatt det
før. Vi har faktisk vedtatt at vi skal ha
det. (Bjørn Moe, kapellan). 

Birkeland: - Vi har hatt det sporadisk,
men stort sett har vi vanlig kaffe her.
Men jeg tror vi er i ferd med å bli mer
bevisste på dette området. (Eli Hegg-
dal, daglig leder). 

Slettebakken: - Ja, vi har kjøpt rett-
ferdig kaffe i flere år her hos oss. Det
skyldes blant annet miløbevisste folk
i menigheten som har stått på. Vi kjø-
per den på «Pura». (Inger Helene Jæ-
ger, daglig leder). 

Storetveit: - Vi har hatt det lenge,
men for tiden har vi vanlig kaffe. Det
skyldes at vi fikk et større parti i gave.
Men som «Grønn menighet» burde vi
jo hatt rettferdig kaffe. (Therese N.
Mokkelbost, daglig leder). 

Bønes: - Jeg tror ikke vi bruker slik
kaffe. Jeg kan i alle fall ikke huske at vi
har hatt det oppe i menighetsrådet.

(Hans Jakob Berg, nestleder i menig-
hetsrådet). 
Fana: - Ja, vi har rettferdig kaffe her
oss, kjøpt på «Pura» i større partier.

Dessuten fikk vi nylig 50 kilo Max Ha-
velaar-kaffe fra Hermann Friele i for-
bindelse med vårt jubileum! (Inger
Dahl, daglig leder). 

15 øre mer pr. kopp!
Mange lar være å kjøpe rettferdig
kaffe med Max Havelaar-logo fordi
den er litt dyrere enn vanlig kaffe. En
pose Friele Max Havelaar-kaffe kos-
te gjerne 18 kroner, fire kroner mer
enn den vanlige. En kopp rettferdig
kaffe koster dermed rundt 60 øre pr.
kopp, 15 øre mer enn vanlig kaffe.
Skremmende?

Årsaken til prisforskjellen er at kaf-
febøndene i Brasil og Tanzania tjener
mer penger på kaffeen som er produ-
ser gjennom Max Havalaar-ordning-
en.

Form for givertjeneste
Eva-Cecilie Øyen var med på å gjøre
Storetveit menighet til «grønn me-
nighet» for noen år siden. Blant annet
innførte de da «rettferdig kaffe». I fri-
tiden aksjonerer hun fortsatt for mil-
jø og rettferd. 

- De aller fleste er interesserte og vil
gjerne høre mer om rettferdig han-
del. Men det betyr jo ikke alltid at det
skjer noe. For min egen del ser jeg på
det å kjøpe rettferdige produkter som
en form for givertjeneste, siden det
ofte koster litt mer enn de vanlige va-
rene.

- I stedet for å tenke at der «tapte jeg
fire kroner», tenker jeg at «der gav jeg
fire kroner for større rettferd i ver-
den», sier hun. ●

Ikke Max rettferdig hos alle

Miljøforkjemperen Eva-Cecilie Øyen informerte
om Grønne menigheter og rettferdig handel i
Birkeland menighetshus nylig. FOTO: ELI HEGGDAL 

Max Havelaar sitt merke garanterer at
småprodusenter og plantasjearbeidere i
utviklingsland får gode handelsbetingel-
ser og tryggere sosiale vilkår. Gjennom
ordningen får bøndene direkte tilgang til
vestlige markeder. Dette gir mulighet til
vekst og utvikling - til beste for mennes-
ker og miljø.

Garantimerket finnes på kaffe, te, ba-
naner og appelsinjuice i norske butikker.
Framover vil ris, kakao, sjokolade, suk-
ker, honning, mango lanseres.

Max Havelaar er navnet på en roman-

person i en selvbio-
grafisk roman skrevet
av en nederlandsk for-
fatter ved navn Edu-
ard Douwes Dekker. 

Han levde fra 1820
til 1887. Dekker var

flere ganger i Indonesia som embets-
mann. Under sine opphold ble han så
opprørt over måten lokalbefolkningen
ble behandlet på, at han kom med en
rekke kontroversielle forslag til forbe-
dringer. ●

Max Havelaar – garanti for rettferdig handel

felles 4_felles 4.qxp  22.09.14  14:06  Side 5



6

AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Ikke nok med at kirkens høyeste jor-
diske sjef, kong Harald var der, men
hele det offisielle Norge og Bergens
egne notabiliteter møtte frem i sin fi-
neste puss. I tillegg kom en hærskare
av barn og vanlige fanabuer da Fana
kirkes 850-årsjubileum ble feiret
med festgudstjeneste og kulturelle
begivenheter.

Mange fremmøtte
Så mange møtte opp, at det på langt
nær var plass til alle inne i kirken.
Utenfor benket det seg et hundretalls
mennesker som fulgte høytidelighe-
ten via høyttalere i det forhåndsbe-
stilte fine været.

Det ble en gudstjeneste preget av
høystemt verdighet, rammet inn av
Jostein Stalheims flotte bestillings-
verk fremført av organist Jostein Aar-
vik, Fana kirkekor og Fana musikklag. 

- Vi er alle ferdamenn
Da Fana kirke ble bygget, var den sen-
tral for utbredelsen av kristendom-
men i Norge, og det valfartet folk til
kirken fra hele landet, ja til og med fra
utlandet. Og selveste pave Gregor
den IX brevvekslet med soknepres-
ten i Fanakirka på 1200-tallet for å
forsikre seg om at alt var på stell.
Prost Per Barsnes dro også linjer bak-
over og sa at jubiléet og Fana kirke
ikke bare er lokal begivenhet, det har
også nasjonale og globale perspekti-
ver. 

- Historien lærer oss at vi alle er fer-
damenn og ferdakvinner, vi er alle
under vegs. Men er vi også pilegri-
mer, spurte prosten i sin åpningshil-
sen. 

Å ta imot gaven
Biskop Ole D. Hagesæter talte om de

ti spedalske som ble helbredet av Je-
sus, en tekst som for 800 år siden ville
vært langt nærmere folks virkelighet
enn i dag. På den tiden var den frykte-

lige sykdommen en realitet blant
folk, og troen på mirakler var også
langt sterkere. 

Nettopp Fana kirke og sølvkorset på

Kongen og andre 

Vi må 50 år tilbake i tid, da kong Haakon besøkte kirken i anledning 800-årsjubiléet, for å finne
maken til oppmøte i Fana kirke. «Alle» var der da kirken fikk besøk av Haakons sønnesønn
under jubileumsfeiringen søndag 21. september. Ferdamenn og ferdakvinner strømmet til den
lille «middelalderkatedralen», nesten som pilegrimene gjorde for 800 år siden.

GELEDD. Barna stod på geledd og strakte hals for å få øye på kongen, som kom sammen med menighetsrådleder Svein
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alteret var et valfartssted folk besøkte
for å bli helbredet. 

- Bare en av de ti som ble helbredet
takket Jesus. Slik kan det også være i

dag. Mange tar gjerne imot Guds ga-
ver. Om det bare hadde vært slik at de
også tok imot giveren, sa biskopen.

1000 års garanti
Under et diskret politioppbud, og
med sine adjutanter innen armleng-
des avstand, spaserte deretter kon-
gen ned for å delta i folkefesten i Fana
kulturpark. Her åpnet kongen den
såkalte kongebrua over Fanaelva, en
bru entrepenørfirmaet leverte med
tusen års garanti. Lokale lag og fore-
ninger hadde stelt i stand kirkekaffe,
og kongen fikk oppleve frisk sang av
tensing-korene i Fana i det nye fri-
luftsamfiet. 

Regjering og lekfolk
Ved siden av kommunale topper som
ordfører, byrådsleder, bydelsdirek-
tør, bydelsstyreleder, var regjeringen
representert ved minister Laila Dåv-
øy. Fylkesmannen var der selvsagt

også, ved siden av politimesteren og
fungerende kirkeverge, for å nevne
noen. Men det var lokale ildsjeler
som fikk æren av vise kongen vei til
kirken, representert ved leder i sok-
nerådet, Svein Berg, og leder i hoved-
komitéen, Harald Jonassen. 

- Blankpusse kirkens indre liv
Kongen selv virket opplagt og impo-
nert over festgudstjenesten og den
vakre kulturparken. I sin tale ved åp-
ningen av kongebrua bandt han his-
torien og samtiden sammen, og han
var opptatt av at kirken ikke bare
handler om kultur og historie, men
også dreier seg om en indre pile-
grimsreise.

- Fana kirkes historie er en fortel-
ling om fattige folks vilje til å skape
seg et hellig rom. Jubiléet er en anled-
ning for dagens mennesker til å
blankpusse kirkens indre liv, og ikke
bare historien, sa kongen. ●

ferdamenn

 Berg (t.v) og leder i jubileumskomiteen, Harald Jonassen.

GRATULASJON.
Over: Kongen gratu-
lerer biskop Ole D. 
Hagesæther etter
festgudstjenesten. 
Til høyre prost Per
Barsnes og leder 
i jubileumskomiteen,
Harald Jonassen,
i mørk dress.

ÅPNET. Åpning av
brua som binder 
sammen kulturpar-
ken med det nye fri-
luftsamfiet. Kongen
er flankert av prost
Per Barsnes og entre-
prenør Bjarne 
Instanes.

ÆRE. Arne B. Andersen fikk æren av å bære prose-
sjonskorset, mens Amalie Haugstad brakte bibelen
inn i kirken. Bak fulgte presteskapet.
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AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Selv om den sportslige «karrie-
rekurven» deres er temmelig
ulik, er de i dag på omtrent
samme nivå i sin sykkel-sy-
klus. De er begge milslukere av
rang, med tre sportslige høy-
depunkt i året: Sykkelrittet
Bergen-Voss, Skjærgårdsrittet
(Bergen-Øygarden) og Trond-
heim-Oslo. De tilbakelegger
5000-10 000 kilometer på syk-
kelsetet årlig, og de hevder
begge at de har stort utbytte av

det, både fysisk og psykisk. 
Både Elisabeth og Hans Jørgen er fa-

miliefolk, de har ansvarsfulle jobber og
de er aktive i menighetsarbeid. Han er
sokneprest i Søreide, hun er fysiotera-
peut og deltar i menighetsarbeid i Ber-
gen sentrum, der hennes mann Gud-
mund er prest. 

- Hva betyr syklingen for dere. Er det
bare trening?

Elisabeth: - Nei, for meg er drivkraften
å bevise for meg selv at jeg er i stand til å
sette meg litt ekstreme mål, og nå dem.
Når jeg mestrer store fysiske utfordring-
er, blir jeg bedre i stand også til å tåle
mer også på det psykiske plan. Jeg be-
gynte å trene i en periode da jeg hadde
det tungt på jobb og følte meg utbrent.
Treningen og mestringen gav meg nytt

overskudd, forteller Elisabeth.
Hans Jørgen: - Da jeg begynte som

sokneprest her i Søreide, fant jeg ut at
det var viktig å holde trimmingen ved
like. For meg er den fysiske utfordring-
en og monotonien i det å tilbakelegge
mil etter mil på landeveien, godt for den
mentale helsen. Det blir en form for me-
ditasjon. På sykkelsetet får jeg sortert
tankene, og ikke sjelden har jeg klar
søndagsprekenen etter et par timers
tråkking, forteller Morvik. 

Trondheim- Oslo
Mens vi andre gjerne begrenser våre
sykkeleskapader til en rask trilletur til
butikken, sitter Elisabeth og Hans Jør-
gen frivillig bortimot et helt døgn på
sykkelsetet. Vi skal ikke påstå at den årli-

Sykkelentusias

Elisabeth Skarstein Waaler
kjøpte sin første racer sykkel 

for to år siden, og i år ble
hun fjerde beste kvinne i

Den store styrke prøven
mellom Trondheim og Oslo.
Hans Jørgen Morvik kjøpte

sin første racersykkel i 
13-årsalderen, men gikk på
trynet i sitt andre sykkelritt

og ødela tohjulingen. 
Han hadde ikke råd til ny

sykkel, og dermed var
sykkel karrieren over. 

Foreløpig. 
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ge styrke-

prøven mellom trøndernes hovedstad og
en større provinsby på Østlandet, bare er
en lek for dem. Til det er anstrengelsene
for tøffe og adrenalinnivået for høyt. Men
Hans Jørgen hevder at det fysisk sett ikke
er noe problem. 

- Å ikke gi opp er det viktigste. Det gjel-
der å stå på , å mobilisere psykisk styrke til
å fortsette selv om det gjør vondt og reg-
net pisker.

Elisabeth forteller at stemningen i laget
skiftet underveis. 

- Fra begynnelsen var det mye humør og
overskudd i gruppen, etter hvert gikk det
over til kjefting og til slutt er det helt taust,
sier hun og ler.

I årets ritt var Hans Jørgen leder for en
gruppe syklister fra Bergen Cykleklubb
som kjørte etter et skjema på 19 timer. Til

tross for to velt og tre punkteringer i grup-
pen, rullet de gjennom 54 mil med trøn-
derske fjellstrøk og dype østlandske sko-
ger på 19 timer og et kvarter, en gjennom-
snittsfart på nesten 30 km/t. 

- Det ble det noen flere pauser enn plan-
lagt. Når vi sykler sammen, må man ta
hensyn til gruppen. Individuelle ambi-
sjoner må vike for gruppens beste, sier
han.

Elisabeth derimot, klarte seg med de
planlagte fire femminutter lange pause-
ne. Hun syklet i gruppe med to kvinner og
30 menn, og kom inn på utrolige 17 timer
og ett minutt. Ett minutt bak skjema! 

- Jeg var nær ved å gi opp halvveis på
grunn av kvalme, men det kom seg. Det
hjelper veldig å kjøre i en stor gruppe. Vi
gir hverandre oppmuntrende tilrop og
skifter på å dra. 

Dårlige sykkelstier
Bergen er ikke noe ideelt sted for syklister.
Hans Jørgen har likevel ikke problemer
med å finne fine sykkelruter. 

Bare man unngår de såkalte sykkelstie-
ne. 

- De få sykkelstiene som finnes, er dårlig
planlagt og elendig vedlikeholdt. Og i
praksis er det sjelden tilrådelig å bruke
gang- og sykkelstier når du farer av gårde i
40 km/t!

Elisabeth som ellers er en behersket og
rolig kvinne, blir også ivrig.
- Helt enig. De farligste situasjonene jeg
har vært oppi har skjedd når jeg har syklet
på sykkelsti eller på fortau. Derfor holder
jeg meg stort sett i veibanen. Men dess-
verre hender det litt for ofte at bussjåfører
prøver å oppdra meg, ved å forsøke å
presse meg ut av veien, sier trebarnsmo-
ren engasjert. ●

stene

Hans Jørgen 
Morvik
Alder: 46 år
Yrke: Sokneprest i Søreide
Bosted: Søreide
Trener: Sykler 6-10 mil, 2-3
ganger i uka. Rundt Ulriken
eller rundt Gullfjellet.
Sykkel: Har tre sykler: OLMO
Olympic, DBS Professionale
TREK OCLV, pris hemmelig.
Rekord Trondheim-Oslo:
19 timer, 15 minutter.
Det beste ved å sykle:
- Syklingen gir avpenning og
«positiv monononi».

Elisabeth Skarstein 
Waaler
Alder: 39 år
Yrke: Fysioterapeut
Bosted: Bønes
Trener: 25 km til jobben hver
dag, hele året. Treningsstu-
dio tre ganger i uka. Langtu-
rer innimellom. Litt jogging. 
Sykkel: DBS La Migliore,
kjøpt brukt til 5000 kroner.
Rekord Trondheim-Oslo: 17
timer og ett minutt.
Det beste ved å sykle:
-Å sprenge fysiske grenser gir
psykisk styrke. Naturopple-
velser. 

LANGTUR: 
Elisabeth Skar-
stein Waaler og
Hans Jørgen
Morvik tilbake-
legger hvert år
mellom fem og
ti tusen kilo-
meter på 
sykkelsetet.
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Nina Solberg Nygaards primære
oppgave som bydels direktør i
Fana har vært å sette politiker-
vedtak ut i livet. Nå blir hennes
viktigste oppgave å redde med -
menneskers liv. Snart er hun på
plass i Botswana i det sørlige
Afrika som koordinator for
Kirkens Nødhjelp. 

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Da hun sa ja til jobben hadde
hun ikke vært i Afrika, men si-
den har det blitt et besøk i Mala-
wi. Men som styremedlem i Kir-
kens Nødhjelp (KN) gjennom
mange år, har hun god kjenn-
skap til verdens fattigdomspro-
blemer og den urettferdige for-
delingen av livsvilkår for klo-
dens innbyggere. Hun har også
besøkt flere av KNs samar-
beidsland i Syd-Amerika og
Midtøsten. Et tur til Afghanis-
tan har det også blitt. 

Fra eneromsreform til sult
Mens hun her hjemme har
drevet med eneromsreform og
konkurranseutsetting, er vir-
keligheten i det sørlige Afrika
blant annet å takle sultkatas-
trofer og AIDS-tragedien.

- Hvordan blir overgangen
fra å være papirflytter og
sjefsbyråkrat til å stelle med
menneskeskjebner?

- Den blir nok stor. Men jeg
ser det ikke slik at den jobben
jeg har gjort her i Fana, bare
handler om papirflytting. Jeg
føler også at jeg har bidratt til å
skape noe godt for befolkning-
en. Men det er klart at per-
spektivene på arbeidet blir et
helt annet i Afrika. Der kom-
mer jeg til å føle folks livssitua-
sjon på pulsen.

- Når vi vet at gjennomsnittsal-
deren i mange afrikanske land er
knapt 40 år, og at 20 millioner afri-
kanere er rammet av AIDS, blir
ikke da «Krisen i Kommune-Nor-
ge» noe absurd?

- Jo, jeg føler av og til ubehag over

Sjefsbyråkrat blir 

«Du skal forkynne, 
om nødvendig med ord»

FRANS AV ASSISI
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klagingen. Særlig når det fremstilles
som om Norge er et dårlig land å bo i
fordi alt ikke som forventet i statsbud-
sjettet. Det er veldig perspektivløst å
fremstille det slik. I Kirkens Nød-
hjelps program står det at vi skal «be-
kjempe selvopptatthet og kynisme
hos oss som lever i velstand og over-
forbruk». Jeg føler med selv rammet
en en slik karakteristikk, og jeg tror
det blir sunt for meg og bli konfron-
tert med et mer globalt syn på livet. 

Tar spranget
Nå er hun klar for å ta spranget fra den
trygge sjefsstolen i kommunehuset
på Nesttun til en mer improvisert afri-
kansk tilværelse, med helt nye utfor-
dringer og problemstillinger. 

I det sørlige Afrika skal hun sam-
ordne arbeidet og være et bindeledd
mellom hovedkontoret og lokale
partnere. Kirkens Nødhjelp er en or-
ganisasjon som satser på samarbeid
med lokale nettverk i et langsiktig
perspektiv. I Afrika er dette nettver-
ket svært ofte den lokale kirken, som
de fleste steder er selve grasrotbeve-
gelsen blant folk. 

«Synliggjøre Guds kjærlighet»
Nina Solberg Nygaard kan ikke være
redd for nye utfordringer. I kofferten
har hun med seg et oppdrag som går
flere ganger utenpå stillingsinstruk-
sen i Bergen kommune. I Kirkens
Nødhjelps prinsipprogram står det at
organisasjonen skal «synliggjøre
Guds kjærlighet i verden». 

Det svinger litt mer av den formule-
ringen enn av «å sette politikernes

vedtak ut i livet», som det
heter i de kommunale ved-
tektene. 

- Ja, det innrømmer jeg. Det
er en stor oppgave, men samti-
dig et oppdrag som motiverer. I
min tro og mitt gudsbegrep er
reddferdighet viktig. Gud ønsker
at verdens goder skal fordeles
rettferdig, og jeg er glad for å være
med å bidra til det. 

- Er medmenneskelighet og dia-
konal innsats like viktig som for-
kynnelse for kirken etter din me-
ning?

- Jeg vil svare på det med å sitere
Frans av Assissi. «Du skal forkynne,
om nødvendig med ord». Med andre
ord kan våre gode gjerninger være like
mye forkynnelse som verbal evangeli-
sering. Jeg vil ikke sette de to tingene
opp mot hverandre. Samtidig er ikke
KN en misjonsbevegelse. Men vi står i
en helhetssammenheng, og vårt ar-
beid er tuftet på den kristne tro.

Den store mosaikken
Vestens bilde av Afrika er preget av
oppblåste barnemager, apatiske
mennesker i matkø eller krigerban-
der som terroriserer lokalbefolk-
ningen. 

Men dette er bare noen av bitene i
den store mosaikken som utgjør Afri-
ka. Nina Solberg Nygaard håper hun

skal få mange brikker på plass de nes-
te årene.

- Jeg regner med å møte nøden an-
sikt til ansikt, men tror også det blir
mange gode opplevelser. Flotte

mennesker, fantastisk natur, den
afrikanske musikken. Min viktigste
oppgave blir å bidra til at de store
ressursene som finnes i det sørlige
Afrika, kan frigjøres, sier Nina Sol-
berg Nygaard. ●

nødhjelper

Nina Solberg Nygaard

Født 1946
Stilling Bydelsdirektør i Fana
Utdannelse Sosiolog (cand. polit)
Verv Medlem av styret i 

Kirkens Nødhjelp 
siden 1997.

Ny jobb Regional representant 
for Kirkens Nødhjelp i det 
sørlige Afrika fra januar.

Bosted
2004-07: Gaborone, Botswana.

I de  disse 
landene 

skal Nina S.
Nygaard

arbeide de 
neste årene.
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I bladet for juni 2003
ble Fadervår i tekst-
meldingsversjon
gjengitt.

Vi spurte leserene om dette er
en god ide for å spre budska-
pet. Elisabeth Fougner har
denne oppfatningen:

Stopp verden jeg vil av!!
Det går for fort!
At skip i havsnød, rednings-
mannskap og datafolk trenger
et signalspråk som det tar sek-
under å få svar på, er forståe-
lig. Jeg spør imidlertid hvorfor

Fader Vår og Markusevangeli-
et skal omsettes i et forkortet
SMS-språk? Hvilken garanti
har en for at språket blir for-
tolket riktig slik at innholdet i
tekstene blir forstått?

For meg fortoner den for-
kortede versjonen seg som en
parodi: 

«Vårt daglige brød»= «Gi oss
mat.» I vårt mette land kan et
vennlig smil, glede en nabo,
være mer «daglig brød» enn
mat.» Gi dem mat». De sul-
tende altså.

«Forlat oss vår skyld som vi
og forlater våre skyldnere»=

«Tilgi oss det gale.» Ingen
«skyldnere» nevnes, og det er
opp til hver enkelt å definere
«det gale.» «Riket er ditt, mak-
ten og æren»= «ærn din?» (øst-
norsk for «er den din») Ja, ikke
vet jeg!

«Led oss ikke inn i fristel-
se»= «Hold oss unna fristelse»
Gud holder oss i kragen!
Mange har spekulert over
språket i denne bønnen.
Kanskje like bra?

Markusevangeliet kan nå le-
ses på 15. minutter i forkortet
utgave. Jeg får åndelig fordøy-
elsesbesvær ved tanken. I noe

mindre enn 2000 år har vi lest
Markusevangeliet. «Tider skal
komme. Tider skal henrulle.
Slekt skal følge slekters gang.»
Hvorfor et slikt tempo? Ting
tar tid! En trøst at en tross alt
kan se den opprinnelige tek-
sten ved siden av SMS over-
settelsen, men enda forstår
jeg ikke helt poenget!

Jeg har strevet med å fatte
meg i korthet slik at mitt inn-
legg kan leses og forhåpentlig-
vis oppfattes på rekordtid. ●

Vennlig hilsen 
Elisabeth Fougner

BOKANMELDELSE AV DAG VAULA

Det kan høres ut som en sprø idé å ta
for seg et tilfeldig vers fra hver bok i
Bibelen og bruke dette verset som ut-

gangspunkt for dis-
kusjon i en hel bibel-
time. 

Men slik Knuth for-
klarer og demonstre-
rer det i boken sin,
kan denne innfalls-
vinkelen gi et innsyn i
Bibelen som supple-

rer og frisker opp de mer vanlige må-
tene å lese bøkenes bok på. 

Stikkprøvemetode
Deltakerne i bibelgruppen blir mer
aktive lesere når de både prøver å for-
stå det ene verset virkelig grundig og
samtidig setter det inn i en sammen-
heng med hele den bibelboken det
står i. De blir en slags bibelforskere
som bruker en stikkprøvemetode.

Knuth er ingen teolog, heller en nok-

så middels aktiv kirke-
gjenger. Han er derimot
en av grunnleggerne av
moderne dataviten-
skap, og har skrevet et
sett av lærebøker som
lenge ble betraktet som
en «bibel» for program-
merere. 

Kalliografi
Han er også kjent for sin
utvikling av programmer for typo-
grafisk design. Dette har brakt ham i
kontakt med mange kalliografer,
d.v.s. skriftkunstnere. 59 av de mest
kjente kalliografene fra hele verden
har illustrert teksten til de 59 versene
som diskuteres i boken. 

Dette blir en tilleggsverdi for bo-
ken, og det er forunderlig å se hvor-
dan kunstnerisk utforming av tek-
sten i et lite bibelvers kan understre-
ke og utdype innholdet.

Boken ble utgitt i 1991 og heter
«3:16 Bible texts illuminated». Den

kan bestilles via en bokhandel eller
via Internett, for eksempel fra
www.amazon.com.●

Kapittel 3, vers 16
Med utgangspunkt i disse bibelversene, ikke bare det
velkjente «lille bibel»-verset fra Joh. 3.16, men alle
3.16-vers fra alle bøkene i bibelen, har amerikaneren
Donald E. Knuth laget en helt spesiell bok til inspirasjon
for alle som leder eller deltar i bibelgrupper.

Ikke bare begeistret for «Fadervår-SMS» ...

Donald E. Knuth

DONALD E. KNUTH:
«3:16 BIBLE TEXTS 
ILLUMINATED»
$29.95 HOS
WWW.AMAZON.COM
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Kirkekontoret 
Steinsvikveien 19, 5251 Søreidgrend
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 07 00
Telefaks . . . . . . . . . . . . .55 12 31 15
E-post  . .soereide.menighet@bkf.no

Boligtelefoner:
Daglig leder 
Cathrine Halsensen (vikar)
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 31 50 61

Sokneprest 
Hans Jørgen Morvik
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 49 62

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

Organist 
Jan Egil Vågsholm
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 27 64

Kirketjener 
Ann Kristin Hovland  . . .55 26 95 38

Søreide Menighetsbarnehage
Kontortelefon  . . . . . . . .55 12 07 40
Boligtelefon  . . . . . . . . . 55 22 90 44
Styrer Berit Hop Grimen . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 22 90 44

Gave til arbeidet?

Søreide menighetskonto
 . . . . . . . . . . . . . . . .3412 30 57920

Menighetens misjonsprosjekt
 . . . . . . . . . . . . . . . .3412 66 20335

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Kirkekontoret:Tlf. 55 12 07 00 • Faks 55 12 31 15 • Epost: soreide.menighet@bkf.no
Kontortid: Man-fre 10.00-14.00 
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14 oktober 2003                

- Flotte ungdommer,
skryter kapellanen. Og
starten har vært lovende.
For selv om mye av
opplegget er videreført fra
de to foregående år, er vi
temmelig sikre på at de
justeringene vi har gjort,
vil høyne kvaliteten på
opplegget.

AV HANS JØRGEN MORVIK

Årets konfirmantkull består av 104
ungdommer, og de kan velge for-
skjellige veier gjennom konfirma-
sjonstiden

Idrett på Sandsli
Endringene er mest tydelige for de
konfirmantene som har idrett som
aktivitet. Den vanlige aktiviteten er
flyttet til Sandsli sportssenter, noe vi
er meget godt fornøyde med. Den
første turen gikk på sykkel til Fana
kirke. 

Vi kom både frem og tilbake i god
behold, og ble ikke plaget av verken
punkteringer eller regn.

Ten Sing
Positive er også endringene for dem
som er med i Søreide Ten Sing. Etter
to års arbeid er det ikke lenger bare
dette års konfirmanter som er med.

Koret teller nå ca. 45, derav 28 fra
årets konfirmantkull. De konfir-
mantene som har sine aktiviteter
lagt til Ungdomsklubben og Ytre-
bygda Ten Sing følger stort sett
samme opplegg som tidligere år. 

Til Geilo
Nytt av året er det også at ca. 30
konfirmanter skal på vinteri-
dretts-leir. De har dette som sin
hovedaktivitet. Leiren skal være
på Geilo i januar.

Alle konfirmantene møter
dessuten i Søreide kirke til un-
dervisning og gudstjenester. Vi
håper på et godt og rikt år for
både konfirmantene, deres fore-
satte og Søreide menighet!  ●

Lystenning er en aktivitet konfirmantene
setter pris på. 

Lovende start for 
104 konfirmanter 

Nytt

Konfirmantene har allerede vært på sykkeltur til Fana kirke.
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AV PER CHR. SKAUEN, LEDER AV PASTORKONTORET I LA PAZ

Misjonsalliansen søker alltid kontakt
med allerede eksisterende menighe-
ter. Målet er å styrke menighetene
gjennom undervisning og ledertre-
ning. I Bolivia oppfordres menighe-
tene til å drive diakonalt arbeid i sine
egne miljøer. 

Med den sosiale nød som eksisterer
i områdene der Misjonsalliansen ar-
beider, er det viktig at kirkene kom-
mer på banen og viser at de ønsker å
skape en forandring. 

Hjelper skopussere
Flere kirker og kirkeledere har etter
hvert sett diakoniens verdi. For ett år
siden bestemte noen av Misjonsalli-
ansens samarbeidskirker seg for å
starte et eget diakonalt prosjekt blant
skopusserne på El Alto. 

Kirkelederne var enige om at tiden
var inne for å handle og vise at evange-
liet ikke bare formidles gjennom ord,
men også i handling. Skopusserne
står helt nederst på den sosiale rang-
stigen, og bruker ofte maske. Denne
brukes både som beskyttelse mot sol
og kulde, begge deler kan være biten-

de i 4000 meters
høyde! Men mas-
ken brukes også for
å skjule identiteten.
Det er flaut å være
skopusser.  Prosjek-
tet driftes og orga-
niseres av de lokale
kirkene. Hver fre-

dag formiddag inviteres skopusserne
på El Alto til gudstjeneste og sosialt
samvær med mat i en lokal kirke. Fre-
dagsmøtene har et gjennomsnitt på
ca 60 til 70 besøkende!

Kurs
Diakoniinstituttet tilbyr kurs innen
ledertrening, diakoniplanlegging i
lokale kirker og katastrofediakoni.
Det har vært stor etterspørsel etter

disse kursene fra kirker og bibelsko-
ler i Bolivia. Diakonien er for mange
en ny måte å tenke kirke på og mange
kirkeledere får øynene opp for viktig-
heten av å engasjere seg sosialt i lo-
kalsamfunnet. 

Kursene gir resultater. Blant annet
har det ført til at lokale kirker har star-
tet sosial arbeid i fengsler. Kirkene
som før arbeidet hver for seg, står nå
sammen om dette prosjektet. Et lite
prosjekt, men et viktig steg i forhold til
å vise at kirkene også ønsker å formid-
le Guds kjærlighet i handling. Diako-
niopplæringen har i dette tilfellet også
bidratt til å skape mer samhold blant
de evangeliske menighetene i Tarija. 

En varm takk for at dere ønsker å stå
sammen med oss i dette viktige ar-
beidet!  ●

FLO: Fotballspiller Jostein Flo har engasjert seg
som «ambassadør» for Misjonsalliansen, blant
annet ved å besøke skopusser-prosjektet i Bolivia. 

Søreide menighet har en samarbeidsavtale
med Den Norske Misjonsallianse om et
prosjekt i Bolivia. Her følger en rapport fra
Misjonsalliansens koordinator i området.

Diakoni-
opplæring 
i Bolivia

BRØDRE: Søreide menighet er med på å hjelpe disse to bolivianske brødrene gjen-
nom sin støtte til Misjonsalliansens prosjekt i Bolivias fjelllandsbyer.

Nytt
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Søndag 19. oktober
1100 19. søndag etter pinse. 

Familiegudstjeneste v/kapellan 
Kolbjørn L. Gunnarson. Dåp. 
Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 26. oktober 
1100 Bots- og bededag . Høymesse 

v/sogneprest Hans Jørgen Morvik
Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 2. november 
1100 Allehelgensdag. Høymesse v/

kapellan Kolbjørn L. Gunnarson
Dåp. Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 9. november 
1100 22. søndag etter pinse Høymesse 

v/sogneprest Hans Jørgen Morvik. 
Dåp. Nattverd. Offer til NKUF. 
Kirkekaffe.

Søndag 16. november 
1100 23. søndag etter pinse. 

Familiegudstjeneste v/kapellan 
Kolbjørn L. Gunnarson. Utdeling 
av 4-års bok. Dåp. Offer til 
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 23. november 
1100 Siste søndag i kirkeåret. Høymesse 

v/sogneprest Hans Jørgen Morvik
Dåp. Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 30. november 
1700 1. søndag i advent. Lysmesse 

v/sogneprest Hans Jørgen Morvik
Offer til Misjonsprosjektet.

Søndag 7. desember 
1100 2. søndag i advent. Familieguds-

tjeneste v/kapellan Kolbjørn L. 
Gunnarson. Dåp. Offer til
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 14.desember 
1100 3. søndag i advent. Jubileumsguds-

tjeneste v/sogneprest Hans Jørgen 
Morvik. Dåp. Nattverd. Offer til 
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 21. desember 
1100 4. søndag i advent. Høymesse 

v/kapellan Kolbjørn L. Gunnarson
Dåp. Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. Kirkekaffe.

Onsdag 24. desember 
1430 Julaften. Julaftengudstjeneste 

v/sogneprest Hans Jørgen Morvik
Offer til Kirkens Nødhjelp.

Onsdag 24. desember 
1600 Julaften. Julaftengudstjeneste 

vsogneprest Hans Jørgen Morvik
Offer til Kirkens Nødhjelp.

Torsdag 25. desember 
1200 1. juledag. Høytidsgudstjeneste 

v/kapellan Kolbjørn L. Gunnarson
Dåp. Nattverd. Offer til Menighets-
arbeidet. 

Fredag 26. desember 
1100 2. juledag Høymesse v/sogneprest 

Hans Jørgen Morvik. Nattverd. 
Offer til Menighetsarbeidet.

Søndag 28. desember 
1500 Søndag etter jul. Familie-

gudstjeneste v/kapellan Kolbjørn 
L. Gunnarson. Dåp. Nattverd. 
Offer til Menighetsarbeidet
Påfølgende juletrefest for hele 
menigheten.

Nytt

Døpte i Søreide 

10.08 Ole Smørdal, Sander Hove, 
Bendik Sømoen

24.08 Marcus Lundekvam Ellingsen
Andrea Helen Wilkins
Torje Bustnes Martinsen
Sofie Ertsås Stavland

31.08 Sebastian Wallem Gudvangen
Håkon Birkeland
Runar Tafjord Fjeldsbø

07.09 Patrick Morken
Andreas Henneli Vikøren
Joachim Krakk Aga
Sindre Andrè Mæland

21.09 Jonas Thorson Ulvøy
Tobias Hatlelid Nybakk

28.09 Joachim Snorrason Solheim
Anne Marie Bruun
Maria Oldervoll Lothe
Tiril Fuchun Ones Rakneberg

Døpte i andre kirker

14.07 Matias Hatland Eidsvik i Fana 
03.08 Nora Lita Heradstveit, Storetveit

Ruben Andrè D. Ogann, Stolmen
10.08 Haakon Andreas Nenseter, Førde
17.08 Emma Havre I. Haugen, Bønes
07.09 Vetle Vikøyr, Storetveit

Viktor Nielsen, Fana
14.09 Sander Jung, Fana

Andrè Jung, Fana
Julie Onipede Skog, Ålesund
Viljar Hagen Birkeland, Fana
Ingeborg Hagen Birkeland ,Fana

21.09 Tiril Aurora G. Thorsen, Årsta

02.08 Laetitia Colignon og 
Roger Leif Fulton i Fantoft Stavkirke
Tale Helgø og Tomas Borge 
Pedersen i Fana
Hilde Nilsen og Per Kristian Olsen i 
Birkeland

09.08 Britt Elisabeth Kallestad og Atle 
Nordland i Sandnes Kyrkje, Masfj.
Ellen Margrethe Mongstad og 

Henrik Hauge i Laksevåg
16.08 Susanne Camilla Kvinge og Karl-

Helge Frotvedt i Åsane Gml Kirke
Tone Lise Rolvsvåg Larsen og Renè 
Landsvik i Fana
Lene Jargren Hausvik og Bernt 
Hindenes i Fana

30.08 Anne Gro Storheim og Geir Hellsten
i Mariakirken

06.09 Mette Olsen og Gisle Kronheim i 
Lysekloster Kapell

13.09 Hanne Nordtvedt og Jarleif Hodne 
i Fana
Gyrid Byrkjeland Lekva og Roald 
Olsen i Fana

22.06 Margith Kristine Drønen
28.06 Ruth Julie Sunde
19.07 Hjørdis Flesland
21.07 Anna Klepsvik

Paula Sigrun Wiklund
30.07 Odd Ingolf Haaland
09.08 Indrid Margareth Bakken
11.08 Oskar Johannes Magnusson
26.08 Martin Lorentz Grimstad

døde vigde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

B

Nytt
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