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God helg

refleksrefleks

Hvem-hva-hvor side 16 Menighetskalender side 16 

Gerhard stiller
til valg igjen

Forandring fryder?
Søreide kirke skal bygges om
og det skal kuttes penger. -
Det er ikke alltid slik at for-
andring fryder. Forandringer
kan også frustrere, sier Ed-
vin Bratli, ny daglig leder i
Søreide menighet. Side 2-4

Du prest, har
englene bil?
Daglig overrumpler barna
oss med vanskelige spørs-
mål. Vi tok med en 3-åring
til presten Bjarte Holme for
å få hjelp på de vanskelige
spørsmålene. Side 8-9

Frivillig hos
Kirkens SOS
Pågangen på krisetelefonen
til Kirkens SOS er økende –
bare i Bergen besvares hun-
dre samtaler i døgnet. Møt
Camilla Blokhus (31) , en av
de frivillige som sitter tele-
fonvakt. Side 6-7

Gerhard Berge er kandidat til menighetsrådsvalget i høst. Han
ønsker en menighet med åpne dører og lav terskel: - Mesteren
selv stilte ikke krav til dem som fulgte ham. Side 14-15
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Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

med BKF og de andre me-
nighetene i Fana, og sendes til

alle hjem i menigheten. Vi tar med gle-
de i mot artikler av ulike slag og gjerne
også tips til reportasjer. 

Lokalredaksjon: 
Staben i menigheten 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 16

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskontoret
eller e-post: soreide.menighet@bkf.no 
Bilder skannes inn med høy oppløsning.
Digitale bilder bør ha høy oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien,
Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode
Høyte, Dag Vaula og Sigmund Austrheim.

Telefon: 55 27 04 07
Mobil: 412 16 644 
Epost: amyland@online.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
Epost: post@dragefjellet.no
www.dragefjellet.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 25. oktober
Stoffdeadline: 10. oktober

AV HANS JØRGEN MORVIK

Hvorfor rammer ulykkene tilfeldig? Hvor-
for kan noen ligge urørlige, uten bevisst-
het i årevis - men i live - og andre bare bli
revet bort i løpet av et kort sekund? Hvor-
for er det slik? Hvorfor er ikke tilværelsen
rettferdig?

Disse spørsmålene kalles ofte «det on-
des problem!» Menneskeheten har slitt
med dem i uminnelige tider. Men ingen
har hittil «løst» dette ”problemet”. Heller
ikke Bibelen gjør det. Den konstantere
bare, at i den verden Gud skapte som god,
er både det gode og det onde til stede. Ja,
tilværelsen er en pågående kamp mellom
Gud og det onde. I denne kampen befin-
ner vi oss. Og Bibelen legger ikke skjul på
at denne kampen som oftest ser ut til å gå
i det ondes favør. 

Ingen mening
Den gode Gud har altså en motstander el-
ler en mot-kraft: Det eller Den onde. Det
eller Den onde er virksom i verden, og
kjennetegnes av all slags ulykker, ødeleg-
gelser og sykdommer. De rammer tilfeldig.
Her er ingen skjebne. Her er ingen rettfer-
dighet. Og det er ingen mening med det.
Det onde er bare ondt - uforklarlig og
urettferdig - og ingen ting annet. 

Det gode har seiret
Bibelen sier bare en ting sikkert om denne
kampen; nemlig at den skal det gode - Gud
- vinne til slutt. Ja, den er alt vunnet -
med Jesu seier over døden. For det er helt
sikkert; Har Jesus stått opp fra de døde, så
er døden - det ytterste onde beseiret. Har
et menneske engang stått opp av graven
det ble lagt i - ja da er ikke dødens grense
absolutt lengre. Da er det ikke en ufravi-
kelig sannhet lengre at det som er dødt al-
dri blir levende igjen. Og det gode har be-
vist at det er sterkere enn det onde.

Helbredelse i dag?
Men Jesu oppstandelse
skjedde for 2000 år siden.
Hvorfor kan ikke dette
skje i dag? Når Jesus hel-
bredet mennesker den
gang - hvorfor kan ikke
Gud helbrede mennesker
i dag? Nå er det rett nok

mange som hevder at slike undere fortsatt
skjer. Men uansett er det ikke normalt at
det skjer. 

Jesus er med
Det er dette Bibelen vil si oss: Jesus kom
ikke for å endre på naturens gang eller vil-
kårene vi lever under, selv om han gjorde
mange store ting. Han kom for å peke på
en virkelighet utenfor vår. Peke på en ny
himmel og en ny jord. På et evig liv, et liv
der det ikke mer skal være sorg og klage,
sykdommer og død. Der det onde ikke skal
finnes mer. Dit er det Jesus vil ta oss med.
Når vi rammes av ulykker og sorg vil han
være der for oss. Når vi går gjennom dø-
den - slik han gjorde det - har han sagt at
han vil følge oss - og gå med oss inn i sin
Fars rike.

Men det ondes problem da? Det blir stå-
ende. Vi kan undre oss over det. Vi kan
klage og gråte når uretten rammer, men
gjennom vår egen forstand finner vi aldri
løsningen. Det eneste vi kan møte det on-
des problem med er håp - håp og tro på at
Jesus, uansett hvordan det går oss, vil
stille opp og møte oss når vi er ved veis
ende. 

For som han selv har sagt: 
La ikke hjertet bli grepet av angst.

Tro på Gud og tro på meg! 

I min Fars hus er det mange rom.

Var det ikke slik,

hadde jeg sagt dere det.

For jeg går for å gjøre i stand 

et sted for dere.

JOH. 14.1-2
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Kirken i Bergen mangler
penger. Dette rammer også
Søreide kirke.

AV HANS JØRGEN MORVIK

Bergen kommune har redusert overfø-
ringene til Kirken, samtidig med at utgif-
tene er gått opp over flere år. Dette har fra
før gått ut over vedlikehold og investe-
ringer. Da 2005-budsjettet ble vedtatt, var
det klart at man også må skjære ned på
driften. Og det med mer enn 10 millioner
kroner gjeldende fra 2006. Konkret har
dette betydd tre ting: 
1) Det skjæres ned på antall stillinger. 

Spesielt rammes de administrative 
stillingene i menighetene. 

2) Kirketjenerne tas bort fra stabene i 
kirkene og samles i «team». Når noen 
slutter blir de ikke erstattet av nye. 

3) Det holdes færre gudstjenester for å 
spare vikarutgifter.

Rammes ikke hardest
Nå er ikke Søreide menighet den menig-
heten som får de største kuttene nominelt
sett. Men årsaken til det er rett og slett at vi
fikk så lite fra før, at det var mindre å ta av
her. Vi kommer uansett til å bli rammet av
endringene i den daglige virksomhet. Sta-

Hans Jørgen 
Morvik

Det ondes problem
Spesielt når unge mennesker rammes av ulykker stiller
vi alltid det samme spørsmålet: HVORFOR?

Vi kjenner ordtaket
«forandring fryder».
Men denne høsten
står Kirken i Bergen
foran store
endringer. Av et
budsjett på litt over
100 millioner, må man spare 10
millioner kroner, skriver daglig
leder Edvin Bratli (bildet)..

Kirken ne

Forandring fryder? V
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ben kommer reelt sett til å bli redusert fra
5 til 3. Vi vil sitte igjen med to prester og en
organist. Dette betyr redusert åpningstid
på kontoret, og at folk som kommer til
kirken oftere enn nå vil møte en stengt
dør. For kirketjeneren forsvinner også ut
av staben, og vil bare være er i forbindelse
med konkrete arbeidsoppgaver. 

Felleskontor
En del av kontorarbeidet blir tatt ut fra
kirkene og overført til et felleskontor for
hele byen. Dette kontoret blir felles sen-
tralbord for alle kirker, og det blir her
man skal henvende seg for bestilling av
kirkelige handlinger (dåp og vielser
f.eks.) og reservering av rom i kirkene for
aktiviteter og konserter. Dessuten vil all
kirkebokføring foregå på dette kontoret. 

Alle kirkeansatte vil få endret arbeids-
situasjon. I utgangspunktet berøres ikke
prestetjenesten av dette, ettersom pres-
tene er ansatt og lønnet av bispedøm-
met, og ikke Bergen Kirkelige Fellesråd.
Men også prestenes hverdag blir anner-

ledes når alle de an-
dre ansatte forsvin-
ner eller får endrede
arbeidsoppgaver. 

Ledere forsvinner
Stillingene som daglige ledere i menig-
hetene forsvinner. En del av dem som har
disse stillingene i dag vil gå inn i nye pro-
sentvise enheter, og bli plassert på et fel-
leskontor for prostiet. De vil bli kalt Me-
nighetskonsulenter, og utføre sekretær
og kontorarbeid for to menigheter hver.

Arbeidet i prostiet vil bli ledet av en
prostileder, som også overtar arbeidsgi-
veransvaret for alle kirkelige ansatte i
prostiet utenom prestene. 

Endringene som er skissert ovenfor er
dramatiske, og kan ved første øyekast se
utelukkende negative ut. Men slik er det
ikke. Det vil være mulig å hente positive
effekter ut av endringene også. Menig-
hetskonsulentene vil jobbe i team og vil
dermed ivareta kontinuitet ved sykdom
og permisjoner. Menighetene i prostie-
ne vil bli knyttet tettere sammen, og vil
kunne dra større nytte av hverandres er-
faringer. Vi går uansett spennende tider i
møte. Og i tiden som kommer blir det
enda mer nødvendig enn før at menig-
hetsmedlemmene engasjerer seg, og
gjør en innsats for menigheten sin! ●
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Dette får store konsekvenser for allemenighe-
tene. Det er langt fra sikkert at de forandring-
ene som vil komme i høst vil fryde. De vil nok
heller frustrere og føre til at ansatte flyttes
rundt og får nye oppgaver.

Bakgrunnen for at Kirkelig fellesråd i Bergen
(BKF) må kutte driftskostnader er mindre over-
føringer fra kommunen. Innsparingene har BKF
foreslått å ta fra alle deler av virksomheten. Me-
nighetene vil rammes ved at den administrative
tjenesten sentraliseres. I Søreide menighet kan
konsekvensen bli at daglig leder flyttes til et
kontor som blir felles for hele Fana prosti, og
må betjene flere menigheter. Det skal også spa-
res inn på kantor/organist-tjenesten. Vi er
usikker på hvordan det vil få konsekvenser for
Søreide menighet, men organist-tjenesten på
gravkapellene er tenkt løst ved bruk av kirkenes
organister. Det jobbes også med forslag om at
organistene i hvert prosti skal samarbeide mer. 

Kirkevergen sier at man skal få til innsparing-
ene uten oppsigelser. Men det innebærer like-
vel at de som har sluttet i løpet av det siste
året, ikke blir erstattet. I forslaget, som er
sendt ut på høring til alle menighetene i Ber-
gen, legges det opp til en administrativ modell
der daglige ledere skal betjene to menigheter
hver, kontortjeneste, kirkebokføring, alt som
har med dåp, vigsler og begravelser skal sen-
traliseres til et felles kontor for alle menighete-
ne. Menighetsrådet i Søreide vil behandle sa-
ken i slutten av august, og endelig vedtak i sa-
ken er ventet i Kirkelig fellesråd i oktober.

Forandringen kan bli smertefull. Går forsla-
get igjennom, vil menighetskontorene være
mye stengt, og henvendelser vil skje til det
som vil kalles prostikontor. De som vil bli igjen
i menighetene er prestene, organist, kateket
og eventuelle menighetsansatte. Det er sagt at
omorganiseringen skal få virkning fra 1.1.06.
Når vedtaket er endelig, og vi blir kjent med
viktige praktiske ordninger, vil det komme mer
informasjon til gjennom menighetsbladet. ●

«Det vil være mulig å hente posi-

tive effekter ut av endringene også»

edbemannes

? Vi må kutte 10 millioner i Bergen 
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1. november starter kirketjener-
prosjektet også i Fana. Da tas
kirketjenerne bort fra kirkene
de er ansatt i og samles i en
felles stab i prostiet. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

Vi har spurt kirketjener Ann Kristin
Hovland, om hvilke endringer hun
og vi kommer til å merke:

- Slik det er nå jobber vi hver for
oss i de enkelte kirkene. Meningen
er at vi skal arbeide mer i team. Alle
kirketjenerne vil møte hver dag på
samme sted. Vi vet ennå ikke hvor
det blir. Jeg har foreslått Søreide kir-
ke for vårt prosti, men det ser dess-
verre ikke ut til at våre overordnede i
Fellesrådet ønsker det….Fra dette
møtestedet blir vi så sendt ut for å
gjøre jobbene på arbeidsplanen.
Fordelen er at vi kan være flere om å
utføre en del jobber. Ulempen er at
vi mister mye av kontakten med og
tilknytningen til menigheten «vår».

- For du skal fortsatt ha tilknyt-
ning til Søreide kirke?

- Ja, jeg skal ha Søreide som hoved-
ansvar, og skal møte på stabsmøtene
her. Men jeg skal bare arbeide en
helg i måneden. Det synes jeg er lite,
jeg mister mye av kontakten med de
vanlige menighetsmedlemmene og
de frivillige medarbeiderne.

- Hvordan skal kirketjeneropp-
gavene utføres i helgene?

- Det skal ansettes egne «helge-
kirketjenere» som skal jobbe 3 av 4
søndager i måneden, alle høytider,
og lørdager når det trengs.

- Og dette skal Fellesrådet spare
penger på?

- De mener det. Vi får se. Jeg er ikke
så sikker på det… ●

KIRKETJENER: Ann Kristin Hovland. 
FOTO: HANS JØRGEN MORVIK

Kirketjener-
prosjektet

Beta- samlinger
BETA vil fortsette til høs-

ten - men nå som bibel-/

samtalegrupper. Vil du vite

mer om dette, ring Torgunn

Strand 55 12 00 51 eller

kirkekontoret.
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Midt i nedbemannings- og
ombyggingstider får
menigheten en ny daglig
leder. Rett nok bare
midlertidig…

AV HANS JØRGEN MORVIK

Midlertig fordi denne stillingsbeteg-
nelsen etter alt å dømme forsvinner
fra nyttårsskiftet, og fordi vår daglige
leder Janniche Jæger Amundsen er
ute i permisjon, og fordi han skal dele
seg i to….være daglig leder både i
Loddefjord og Søreide menigheter…

- Men det blir en spennende perio-
de du blir kastet inn i Edvin…

- Ja, det vil by på mange utfordring-
er. Det er mye som må improviseres,
samtidig som det må skapes gode sys-
temer og rutiner. Jeg håper jeg kan til-
føre en del av min kompetanse, og
sørge for at i alle fall det administrati-
ve flyter.

Fra Loddefjord menighet
Da er det godt å vite at det ikke er en
nybegynner som sitter i daglig-leder-
stolen. Edvin har lang fartstid fra kir-
ken. Var aktiv i Fana menighet i mange
år da han bodde i Blomsterdalen. Han
begynte som daglig leder i Domkirken
menighet i 1998, og var der til etter
sammenslåingen av menighetene i
sentrum i 2002. Da var han økonomi-
ansvarlig for den nye stormenigheten
noen måneder frem til han begynte

som daglig leder i Loddefjord menig-
het.

I Loddefjord har han hatt en kombi-
nasjonsstilling der han har jobbet 25
prosent for Fellesrådet på data-siden,
og med andre administrative prosjek-
ter. Fra og med 15. august har han så
hatt ansvaret for både Søreide og Lod-
defjord, og vil være 50 prosent i hver
menighet. Faste kontordager i Søreide
blir onsdag og torsdag. I tillegg vil han
være her annenhver fredag.

Vi ønsker Edvin velkommen til
oss, og lykke til med den nye utfor-
dringen! ●

AV HANS JØRGEN MORVIK

Det omfattende rehabilite-
ringsarbeidet vil oppgradere
bygget både inn- og utven-
dig. Menighetsbarnehagen
blir ikke berørt av arbeidene,
men kirkekontoret flyttes til
en brakke på parkeringsplas-
sen. Det kan bli trangt om
plassen på den!

Til høyre finner du en over-
sikt over hvor de faste aktivi-
tetene i kirken, og skal holde

til. De fleste aktivitetene
starter opp månedsskiftet
august/september, og vil be-
gynne semesteret i lokalene
som er angitt. Gudstjeneste-
ne vil bli holdt i det store am-
fiet i kulturhuset på Skrane-
vatnet skole. Første gudstje-
neste der blir 11. september.
Det blir spennende! Vi håper
at både alle som går til guds-
tjeneste til vanlig, og mange
nye vil finne veien dit sønda-
gene fremover! ●
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Kirken bygges om - her er de midlertidige lokalene
Aktivitet Lokaler Tidspunkt

Speider Ungdomslokalene Mandag. 
Trim Skjold Kirke Tirs 1100-1300.
Diakoniutvalget Privat hos medlemmer Tirs 1900-2200. 
Beta Skranevatnet Kulturhus Tirs 1830-2200.
Familiekoret/Klubb Skranevatnet Kulturhus Tirs 1700-1900. 
Menighetsrådet Ungdomslokalene Tirs 20.00-22.30.
AU Ungdomslokalene Tirs 20.00-22.30. 
Ten Sing Skranevatnet Kulturhus Ons 19 00-2100.
Lokalhistorisk Forum Søreide Seniorsenter Ons 1930-2200. 
Konfirmanter Søreide Skole Tors 1600-1800.
Sola Fide Birkeland menighetshus Tor 1900-2200. 
TGF Søreide Seniorsenter Fre 1600-1930.
Gudstj./kirkekaffe Skranevatnet Kulturhus Søn 1030-1330. 
Søndagsskolen Skranevatnet Kulturhus Søn 1100-1230.

Nå er det like før arbeidene med Søreide kirke
starter. I bygge-perioden blir kirken stengt, og
aktivitetene flyttes til andre lokaler.

Vår nye
daglige 
leder

FOTO HANS JØRGEN MORVIK
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- Kirkegården er gjerne ikke
det enkleste stedet å foto-
grafere. Det var en utfordring
å få til bildet, sier Magne
Åhjem, vinner av foto-
konkurransen «Minnenes 
park – tidens stille hage».

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg synes det var et spennende tema
og en flott tittel på en konkurranse.
Derfor ville jeg prøve meg, sier Magne
Åhjem. Han er ansatt som fotograf i
Sjøforsvaret og er nå den heldige vin-
ner av Bergen kirkelige fellesråds foto-
konkurranse og 5000 kroner rikere.

Motiver fra kirkegårdene
Det var i forbindelse med den inter-
nasjonale kirkegårdsuken i juni at
Bergen kirkelige fellesråd inviterte til
fotokonkurranse. Folk og fotografer
ble oppfordret til å sende inn motiver
fra kirkegårdene i Bergen og juryen
fikk over 250 bidrag å bedømme. 26
bilder ble plukket ut til utstillingen i
Korskirken. Femten av dem ble dess-
uten premiert. 

- Det hender jeg må fotografere i
begravelser eller på kirkegårder i em-
bets medfør. Det er mange flotte kir-

kegårder i Bergen og mange fine foto-
motiv. Men det er et sted man må til-
nærme seg med respekt, sier Åhjem.

Fange øyeblikket
Vinnerbildet ble tatt en søndag i april
på Solheim. 

- Været stemte. Det var en stille fin
stund. Jeg ønsket å få med et mennes-
ke på bildet, men plutselig dukket den
svarte katten opp og bildet satt! Jeg sy-

nes det ble komposisjonsmessig fint.
Det er jo også noe symbolikk i svarte
katter, sier fotografen. 

Åhjem var tilstede på prisutdeling-
en og fikk også med seg utstillingen.

- Det var mange flotte bilder. Noen
var morsomme med barn som lekte
med springvann. Det var portrett av
sørgende og skulpturer. Prangende
parkanlegg og enkle blomster, fortel-
ler han. ●

Svart katt på vinnerbildet

«Skapte er me te bera,
letta børene for kvarandre»
JAN-MAGNE BRUHEIM

Hvert år er det noen som tar sitt eget liv.
Kanskje en av dem bodde i ditt nabolag,
var kollega med deg eller var en i din fa-
milie? De som står igjen bærer mye smer-
te og lever med en ond sorg. Siden høsten
1999 har Kirkens Bymisjon i Bergen gitt
tilbud om sorggrupper til etterlatte etter
selvmord. I disse årene har over 50 perso-
ner fått hjelp til å sette ord på noe av det
onde som følger med når en av ens kjære
velger å ta sitt eget liv. Nye sorggrupper
starter opp høsten 2005. Vi inviterer
kvinner og menn fra ca 20 år og oppover
til å delta i sorggruppe. Det kan være kort
tid siden selvmordet fant sted (en, to eller
tre måneder siden), eller det kan være
lengre tid siden (opptil flere år kanskje
tre, fem, sju eller mer ...). Vår erfaring er

at de med en helt ny sorg og de som har
levd med sorgen en stund har mye å gi til
og lære av hverandre.

Sorggruppene holder til på Kafe Magda-
lena på Bymisjonssenteret, Kong Os-
carsgt. 5, 5017 Bergen. Gruppekveldene
er annenhver tirsdag kl 1900-2045. Vi
starter med informasjonsmøte tirsdag 13.
sept kl 1900. Denne kvelden har nestor i
selvmordsforbyggende arbeid i Horda-
land: Målfrid Litlere innledning om sorg
og selvmord. I tillegg blir det gitt praktis-
ke opplysninger om sorggruppene høs-
ten/vinteren 2005-06. De som har opp-
levd selvmord i nær familie eller venne-
krets er hovedmålgruppen vår denne kvel-
den. Informasjonskvelden er også åpen
for andre interesserte. VELKOMMEN

For mer informasjon: Kontakt Kirkens By-
misjon i Bergen tlf. 55 21 50 80 eller sorg-
gruppeleder Åse Madsen tlf. 55 97 96 57.

Sorg etter selvmord: Kirkens Bymisjon i Bergen

VINNERBILDET: Magne Åhjem vant BKFs fotokonkurranse i juni. FOTO: FRODE HØYTE
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-Noen historier er virkelig
vonde. Enkelte samtaler
glemmer jeg ikke. Men det
føles godt når jeg hører at
den som ringer inn roer seg
ned, forteller Camilla
Blokhus (31), frivillig
medarbeider i Kirkens SOS.

TEKST: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Camilla Blokhus har tent tre stearinlys
på pulten, der Kirkens SOS i Bjørgvin
holder til. På veggen henger et krusifiks
og noen notater til hjelp ved krevende
samtaler - så som ved akutt fare for selv-
mord. 

- Det hender vi får samtaler hvor du
skjønner at personen er i ferd med å ta
sitt eget liv. Da må vi varsle ambulanse
hvis innringer velger å identifisere seg,
sier Camilla. 

Kirkens SOS har 13 sentre i landet, og
kan ha 28 telefonlinjer åpne. Pågangen
på krisetelefonen er stor – bare i Bergen
besvares hundre samtaler i døgnet. 

- Særlig kveld går det i ett. Da sitter en
gjerne alene med tid til å tenke. På dag-
tid får vi særlig telefoner fra ensomme,
forteller fungerende daglig leder, Karl
Dag Bærug og legger til: - Det er en ut-
fordring for SOS-tjenesten hvis pågang-
en fortsetter. Vi trenger flere frivillige!

Kan stenge linjene
Kirkens SOS startet i Oslo for vel 30 år si-
den som en ren prestetjeneste. Den
gang het det ”Kirkens natt-tjeneste”.
Mange prester hadde fått telefoner
hjem på natten og fant det belastende.
Det ble organisert en turnustjeneste. 

- Tjenesten har endret seg veldig siden
den gang. De fleste som sitter vakt i dag
er lekfolk. Vi tror at vi vanlige mennes-
ker er fullt kapable til å møte et annet
menneske i krise. Det handler i stor grad
om å være til stede og lytte, sier Karl Dag
Bærug: - Vi er ikke her for å gi råd. Hvis vi

blir for ivrige kan det ødelegge proses-
sen for den andre. Den som ringer inn
klarer oftest å velge neste steg selv. 

I kveld er det som vanlig to på vakt på
kontoret i Bergen. De skal ikke være ale-
ne. Hvis det kommer tøffe historier, kan
de stenge linjene for å prate sammen et-
terpå. Det er også alltid en bakvakt i Kir-
kens SOS som man kan kontakte. Til an-
dre har de frivillige absolutt taushets-
plikt.

- Vi har ikke lov å gjenfortelle noe
hjemme. Vi tar ikke sjansen på at histo-
rier skal komme ut og at noen kjenner
seg igjen. Men til hverandre kan vi lufte
det som er vanskelig. Vi skal ikke gå fra
vakt uten å ha snakket om det som er
tungt, sier Camilla og tilføyer: - En del av
samtalene handler om dagligdagse

ting, men så klart er det og mange vonde
historier, ganger det virkelig berører
deg, du kjenner smerten inni deg. Men
det kjennes godt når jeg hører at den
som har ringt inn roer seg. Jeg tror imid-
lertid at de samtalene som kanskje ikke
virker så viktige der og da, nettopp er de
som virker forebyggende når det gjelder
psykiske lidelser og selvmord., sier Ca-
milla. 

Ber for de som ringer 
Det som er spesielt med Kirkens SOS, er
at den som ringer inn kan be om for-
bønn over telefon. 

- Vi evangeliserer ikke, og krisetelefo-
nen er slettes ikke bare for de kristne.
Men det er en fordel at vi kan snakke om
tro, og be for innringer.. Det er mange

-Godt å være tilstede
På telefonvakt 
i Kirkens SOS

FRIVILLIG I KIRKENS SOS: Camilla Blokhus (31) har vært telefonvakt i Kirkens SOS i syv år. – Det er godt å kunne b
skap blant oss som jobber her, sier hun.
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som også ringer inn med åndelige be-
hov. Vi har en formulert bønn vi kan be,
men man kan og velge å be fritt. Det
trenger ikke være så veldig ordrikt – bare
det å legge et menneske i Guds hender
kjennes godt, sier hun.

Camilla har 5-timers vakt hver 12. dag.
Hver tredje vakt er om natten – gjerne
fra elleve om kvelden til fire om morge-
nen. Neste mann som overtar midt på
natten har en seng å sove i hos Kirkens
SOS.

- Det er ikke noe selvsagt at en natte-
vakt er tyngre enn dagvakt. Det er bare
andre typer samtaler, gjerne fra de som
ikke får sove, eller de som er påvirket av
rus, sier Camilla. Hun er lærer, men pas-
ser på å få nattevakter i helgene, slik at
hun slipper å gå trøtt på jobb. 

- Det er fleksible vaktordninger her.
Jeg har aldri følt at tjenesten i SOS har
kommet i konflikt med arbeidet mitt,
sier Camilla. 

Hun har vært medarbeider i syv år og
har ingen planer om å gi seg.

- Vi får enormt god oppfølging. Vi mø-
tes i grupper, får veiledning og input på
kurs. Det er et godt fellesskap blant de
som jobber her, og jeg lærer mye.,sier
hun.

Camilla hadde vært med i en for-
bønnsgruppe i menigheten Betlehem
da hun bestemte seg for å stille opp for
Kirkens SOS. Andre har meldt seg hos
Kirkens SOS etter egne kriser.

- Mange har nok egne historier som
har gitt dem syn for at arbeidet vårt er
viktig. Men avstand til egne kriser er vik-
tig når en skal lytte til andre. En må takle
å møte lignende historier på telefon, sier
Karl Dag Bærug og tilføyer: 

- Det handler om ikke å ta på seg for
mye. Vi må også ta vare på de frivillige. ●

Temakveld om
hukommelses-
problem
Torsdag 22. september ar-
rangeres det temakveld
om demens i Fana menig-
hetssenter. 

Undersøkelser viser at 20 prosent av
de over 80 år utvikler demens. De
fleste hjemmeboende personer med
demens får tilsyn og hjelp av pårø-
rende, enten de bor alene eller sam-
men med andre. Rundt 250 000 på-
rørende er berørt av å ha en person
med demens i familien. Det er en
stor utfordring både for den som
rammes og for pårørende eller andre
som kommer i kontakt med mennes-
ker med demens.

Voksenlaget i Fana vil i samarbeid
med Fana Diakonat arrangere en te-
makveld fordi vi tror at åpenhet og
kunnskap om dette temaet er viktig.

Vi har derfor tatt kontakt med Ma-
rianne Munch, geriatrisk sykepleier
og undervisningsleder, med lang er-
faring fra demensomsorgen i kom-
munehelsetjenesten. Hun har i
mange år drevet med ulike kompet-
anseutviklings-metoder, i samar-
beid med Utviklings programmet om
aldersdemens, nå Nasjonalt kom-
petansesenter for aldersdemens og
som prosjektleder for undervis-
ningsavdelingen ved NKS Olaviken
alderspsykiatriske sykehus, Askøy,
Hordaland. ●

■ Fana menighetssenter torsdag
22. september kl 18.30-21.30 

e for et medmenneske
Kirkens SOS trenger flere frivil-
lige medarbeidere, og starter
nytt kurs i samtaleferdigheter
og krisehåndtering i septem-
ber. Kurset går på mandags-
kvelder med kursstart 19. sep-
tember 2005. Medarbeiderne
har vakt ca. hver 12. dag, og

får støtte og veiledning så
lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over
20 år. Oppgaven er å lytte til
innringer, og tåle å møte et an-
net menneskes smerte og sorg.
Medarbeidere skal ikke finne
løsninger eller «gode råd». 

Velkommen til en viktig og
meningsfull tjeneste og et
godt fellesskap! Ring oss på
tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller
480 35 841 kveld og helg. ●

Du finner mer informasjon
på www.kirkens-sos.no 

unne bety noe for andre. Dessuten er det et veldig godt felles-
FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!
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Hva svarer vi barna når de
stiller spørsmålene det er
umulig å svare på? Vi
utfordret sokneprest Bjarte
Holme med spørsmål fra
barn. 

TEKST OG FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Midt i aftenbønnen «Når jeg legger meg
til hvile, tretten engler om meg står», av-
brøt treåringen: - Mamma! Har englene
bil når de kommer og passer på meg?

Mor ble stum i minst femten sekunder.
Det var ikke lett å svare! 

Som forelder til små barn blir man satt
på prøve hver dag. Spørsmålene vil ingen
ende ta – enten det handler om hvorfor
hestene står når de sover, hvorfor en mor
har melk og ikke vann i puppen – eller
hvorfor pappaen ikke kan løfte en hest
slik som Pippi kan! 

Ikke sjelden kommer de eksistensielle
spørsmålene i de mest uventede situa-
sjoner - helst i køen på Rimi. Barn har lik-
som en egen evne til å overrumple, og
som voksen famler man lett etter svar.

Vi samlet noen viktige og vanskelige
spørsmål fra nabolaget og tok dem med
til Bjarte Holme, sokneprest i Store-
tveit.Her er hans forslag til svar:

■Hvorfor kan vi ikke se Gud?
-Selv om jeg er prest, synes jeg spørsmålet
er umulig å svare på. Derfor vil jeg svare at
det vet jeg ikke, og så lagt vekt på at om jeg
ikke kan se Gud, så vet Gud om meg og vil
være med meg og passe på meg - verne
om mitt liv. Jeg vil vise til at Bibelen fortel-
ler hvordan Gud er. Ikke minst vil jeg lese
fortellinger om Jesus og hans møte med
mennesker og si Jesus har vist oss hvem
Gud er, og hvordan han er. Der finnes

-Hvorfor kan vi 
ikke se Gud? 
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gode bøker med bibelfortellinger og teg-
ninger til. Alt etter alder og modenhet vil
barn kunne komme med en rekke til-
leggsspørsmål. Et godt mål for svar på
disse spørsmålene er å gi hverandre an-
ledning til å være i undringen og til å
være det sammen. Av undringen kan tro-
en på en Gud som er nær og samtidig
mye større enn vi kan forstå, vokse.

■ Har englene bil når de kommer 
og passer på meg?

Spørsmålet gir grunn til voksnes smil,
men uttrykker samtidig hvordan små
barn tenker konkret. Å bli ledd av når en
spør, er ikke alltid kjekt – i alle fall ikke når
spørsmålet er alvorlig ment. Her kan fan-
tasien få utløp. Målet må hele tiden være
å få fram at meningen med englene er at
de skal passe på en. En rekke englebilder
er det mulig å få tak i som uttrykker det
samme uten ord. Selv hadde jeg et slikt
bilde over sengen da jeg var liten. Det for-
bandt jeg med trygghet.

■ Hvorfor må alle dø?
Når dette spørsmålet kommer, kan Bibe-
len med skapelsesberetningen og syn-
defallsberetningen være til hjelp. Der
kommer det til uttrykk at en gang var alt
godt, men at mennesket ble fristet til å
gjøre det Gud ikke ville. Det førte til at det
som er leit og trist, stygt og ondt skjer, og
at døden gjelder alle. Som kirke har vi et
budskap fra Gud om at døden ikke har
det siste ordet – at kjærligheten Gud har
til oss er sterkere enn døden. Å si dette til
små barn kan bli for abstrakt, men å lese

fortellingen om Jesu død og oppstandel-
se fra en av barnebøkene med bibelfor-
tellinger kan være et godt hjelpemiddel.

■ Hvem skal sove i sengen min når 
jeg dør?

Spørsmålet virker tydelig og kan vekke
såre og vare følelelser. Samtidig er det
ikke sikkert hva barnet mener med
spørsmålet. Derfor ville jeg prøvd å få tak
på tankene barnet har som gjør at spørs-
målet stilles. Bak spørsmålet kan der lig-
ge ulike følelser og tanker som er vel så
viktig å få tak på som direkte svar på
spørsmålet. Hvis det da skulle være be-
hov for å gi et svar, så er det viktig å svare
ærlig og så sant det er mulig, konkret.

■ Hvor skal vi være når vi dør?
Barna har gjerne vært på en kirkegård og
sett gravene – de har gjerne vært med i
en begravelse og sett kisten. Derfor må
vi svare at den som dør, kommer i en kis-
te og senere i en grav. Å være åpen for
barna på dette gagner langt mer enn å
ikke svare og vri seg unna å svare. For når
barna spør, og vi har fått tak på hva de
spør om, er de modne for svar. Jeg glem-
mer ikke hva en psykolog sa til meg en
gang jeg skulle være sammen med noen
barn som skulle se sin døde onkel: «Hvis
barna spør om hvor onkelen kommer
når han er død, så kan du som er prest si
at han kommer til Jesus til himmelen –
for det hjelper.» 

■ Hvor var jeg da du var liten?
Et artig spørsmål hvor svaret likevel må

være at barnet ikke var til da mor og far
og andre voksne var små. 

■ Hvordan kommer babyen inn i 
magen?

Et spørsmål barna undrer seg på før eller
siden. Prinsippet om at barna er modne
for svar når de stiller spørsmålet, tror jeg
også gjelder her. Men da er det viktig å
vite hva de egentlig spør om. Historien
om gutten som spurte foreldre om hvor
han kom fra kan være illustrerende. For-
eldrene tenkte at nå var tiden å fortelle
hvordan det hele går til fra samleiet til
fødselen. Den lille gutten hørte etter.
Men da foreldrene var ferdige med å for-
klare, sa han: «Det var da voldsomt. Bort
i gaten var der en som sa han var fra Ri-
sør.» Å ha en barnebok om dette emnet,
kan være til god hjelp. Da er der et ut-
gangspunkt for å samtale om emnet.

■ Hvorfor ler vi egentlig?
Enda et artig hvorfor–spørsmål hvor det
igjen kan være tjenlig å høre hva som
menes. For barnet kan ha opplevd å bli
ledd av – altså den sårende latteren. Men
latteren kan avgjort være god, og da vil
jeg svare at latter er en Guds gave – at det
er sunt å le – at latter gjør livet lysere og
lettere.

■ Hvor er natten når det er dagen?
På dette spørsmålet er det å bruke na-
turfagkunnskapene våre og forklare så
godt vi kan om universet, solen, plane-
tene... Barnets modningstrinn avgjør
hvordan vi skal svare. ●

AV BJARTE HOLME

Å kunne svare på barns spørsmål er til tider
en krevende utfordring. Som voksne kan vi
bli stilt til veggs fordi vi får spørsmål vi selv
ikke har svar på, eller fordi vi ikke helt vet
hvordan vi skal svare. Når barna spør vanske-
lig, tror jeg ikke det avgjørende er å ha svar
på alle spørsmålene. Langt mer avgjørende er
på hvilken måte vi engasjerer oss og involve-
rer oss i deres spørsmålsverden.

Barn tar ikke skade av at vi ikke har svar på
alle spørsmål, når de opplever vi tar deres

spørsmål på alvor og selv kan leve med spørs-
mål ubesvart. Det viktigste er at vi tar spørs-
målene på alvor, lytter til barna, gir tid og får
tak på hva de egentlig spør etter. Barnas
spørsmål er ikke alltid ment slik vi oppfatter
dem. Derfor er det grunnleggende å få klar-
het i hva de spør om, når de spør.

Når barna stiller sine ulike spørsmål om Gud
og tro – om død og sorg, er de gjerne ekstra
utfordrende fordi vi blir utfordret på hva vi
selv står for. Og så kan spørsmålene være så
vanskelige at vi ikke vet hvordan vi skal svare.
Her skal menigheten med sine ansatte være

til hjelp. Det skjer at menighetskontoret får
henvendelser om slike spørsmål. Slike hen-
vendelser er gledelige og meningsfylte, og
kan lede til flotte samtaler. Så vær bare frimo-
dig med å gjøre slike henvendelser!

Jeg har fått noen spørsmål som kan tjene
som eksempler på vanskelige spørsmål. Noen
ekspert på å svare er jeg ikke. Likevel gjør jeg
et forsøk på å svare og gi tanker rundt svarene.
Svarene kan selvsagt diskuteres og samtales
videre om. Skjer det, er det flott. Lykke til med
å svare når barna spør vanskelig! De fortjener
at vi tar dem på alvor når de spør. ●

Hva gjør vi når barna stiller de vanskelige spørsmålene?
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

En liten spørrerunde til menighetene i
Fana prosti viser nemlig at flere menig-
heter har det samme antall kandidater
på valg som det trengs til å fylle plasse-
ne i menighetsrådet – både faste med-
lemmer og vararepresentanter inklu-
dert. Dette gjelder blant annet Fana,
Bønes og Storetveit menigheter. Der-
med er alle kandidatene som stiller til
valg garantert en plass, enten du som
velger stiller opp på valgdagen eller ei!

Kun halvparten
- Vi hadde et mål om å få fatt i dobbelt

så mange kandidater som vi trenger,
men foreløpig har vi bare fått tak i halv-
parten av kandidatene som trengs, sier
Guri Westfal-Larsen, formann i menig-
hetsrådet i Storetveit menighet. 

Hun legger til: - Det er greit nok at vi
setter opp en liste med dem som skal
velges, men noe valg kan vi ikke kalle
det. Derfor er det i grunnen litt rart å
invitere folk til valg. Egentlig er det vi

som spør kandidater om å stille, som
tar valget!

Utspilt sin rolle?
I Storetveit er det ingen av de tolv nå-
værende medlemmene som stiller til
gjenvalg. De fleste tok gjenvalg ved for-
rige valg og har allerede sittet i menig-
hetsrådet i åtte år.

-Det er et kjempeproblem å få folk til
å si ja. Vi spør og spør, men folk svarer
nei, sier Westfal-Larsen. -I og med at
det er skrekkelig vanskelig å få folk til å
stille, spørs det om man ikke skal finne
en annen måte å lede menighetene på.
Kanskje ved allmannamøter? foreslår
Westfal-Larsen.

Samtidig ser hun at det er et enormt
behov for frivillige medarbeidere i kir-
ken ettersom de kommunale bevilg-
ningene skrumper mer og mer inn og
det kuttes i stillinger. 

-Jeg er nokså bekymret. Vi trenger fri-
villige krefter. Men det bør tenkes nytt
med hensyn til hvordan menighetsråd
skal velges. Det er ikke noe særlig å be
personer om å gjøre en innsats for me-

nigheten ved å be dem sitte i menig-
hetsrådet, men når det kommer til
stykket blir de likevel ikke valgt. Det er
lite nok takk for strevet som det er, sier
Westfal-Larsen. 

Hun presiserer at menighetsarbeidet
er givende til tross for at hun som for-
mann ikke alltid ser hode og hale... 

Bevisst valg i Bønes
Valgkomiteen i Bønes har hatt en lettere
jobb med å få fatt i folk som er interes-
sert i å sitte i menighetsrådet enn Store-
tveit, men selv i Bønes menighet som er
kjent for å ha god dugnadsånd, teller
ikke listen mer enn dem som må til for å
fylle plassene i rådet – tretten personer.
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Valg av nye menighetsråd:

Ikke store
valgkampen
i kirkene
Menigheter landet rundt inviterer i høst til valg av nye menighets-
råd. I flere av menighetene i Fana prosti er imidlertid alle
kandidatene som stiller til valg garantert en plass i rådet!

Visste du at…
■ Det er 21. gang det holdes menighets-

rådsvalg etter at rådene ble lovfestet i 
1920.

■ 9000 faste medlemmer og 6500 vara-
representanter velges på landsbasis.

■ Mange menigheter har fra i år senket 
stemmerettsalderen fra 18 til 15 år.

■ Kandidatene er satt opp i prioritert 
rekkefølge på stemmeseddelen. Du kan
kumulere navn, tilføye navn, stryke 
navn, eller endre rekkefølgen på navn 
ved å endre nummer foran navnene

eller endre plassen på stemmes-
eddelen du får i valglokalet.

■ Valget foregår i de fleste menigheter 
mellom 9. og 16. oktober. Skjold har 
valg samme dag som stortingsvalget –
12. september. ●
Se www.kirken.no/valg og www.bkf.no
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- Vi har bevisst ikke satt opp en liste
med flere enn dem som skal velges. Vi
synes ikke noe om å spørre folk om å
gjøre en innsats, for så å takke nei til
deres frivillige arbeid etterpå, sier le-
der av valgkomiteen i Bønes, Inger Jo-
hanne Haaland Wang og tilføyer: 

-Enten måtte vi skaffe tretten navn –
akkurat de representantene vi trenger
– eller veldig mange. Vi har vært vâr på
at det ikke er noe ok å ha to personer
på listen som ikke blir valgt. 

Urealistisk 
Og å skaffe mange navn til valget har

vært en urealistisk drøm – også for Bø-
nes. 

- Men det har vært artig å være med
å spørre folk om å stille til valg. Det er
gøy å være med å spre engasjement.

Jeg har hatt mange lange, fine samta-
ler med folk. Når jeg har ringt rundt
har jeg tenkt meg selv som en «stats-
minister» som ringer rundt til kom-
mende statsråder. Det er jo en god
mulighet til å få folk med på å bygge
den menigheten de ønsker seg, sier
Haaland Wang og legger til: 

- Jeg opplever ikke at folk står i kø for
å stille til valg, men folk har stor re-
spekt for jobben.

Utfordringen har vært å finne dem
som venter på å bli spurt. Mange set-
ter faktisk pris på å bli tenkt på, på å bli
sett. Andre igjen synes det blir for syn-
lig å stå på en liste, forteller Haaland
Wang.

Faste eller vara
- Men kan man kalle det valg når vi i

praksis ikke har noen å velge mel-
lom?

- Det blir et valg mellom dem som
skal være hovedmedlemmer og dem
som skal være vara, sier Steinar Moen,
som også er med i valgkomiteen i Bø-
nes. 

Men noen stor forskjell på vara re-
presentanter og faste medlemmer er
det ikke. Alle medlemmer møter i ut-
gangspunktet på alle møter, men va-
rarepresentantene har ikke stemme-
rett dersom det er nok faste medlem-
mer til stede. Men kampkvoteringer
foregår likevel sjelden og alles syns-
punkter blir hørt. En vararepresen-
tant kan heller ikke bli valgt til for-
mann – for øvrig er det liten praktisk
forskjell på å være fast medlem og
vara medlem i menighetsrådene. ●

MENIGHETSRÅDSMØTE PÅ BØNES: - Vi har
det gresselig gøy! og er veldig stolte av flere
av vedtakene vi har gjort i menighetsrådet i
Bønes, sier Inger Johanne Haaland Wang
(t.h) og Steinar Moen. Begge sitter i valgko-
miteen i Bønes og har sammen med to andre
hatt ansvar for å få nye kandidater til å stil-
le til valg i menighetsrådet. – Folk står ikke
akkurat i kø, men det har likevel vært given-
de å ringe rundt for å få folk til å stille, sier
Haaland Wang.
Bildet er fra et møte i juni. Menighetsrådet
på Bønes har ikke lange stunden sammen
igjen. Fra januar 2006 skal et nytt menig-
hetsråd være på plass – akkurat som i alle
menighetene rundt om i landet. 

FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

!
Vil du bli
kandidat har
du fremdeles
sjansen. Ta
kontakt med
ditt lokale
menighets-
kontor

Dette bestemmer rådet:
■ Hva skal det brukes penger på og 

hvordan skal driften av kirken 
finansieres?

■ Hvem skal det samles inn penger til 
under gudstjenesten?

■ Hva slags menighet vil vi ha?
■ Hvordan skal det lokale kirkehuset 

brukes?
■ Skal menigheten vår ha en «grønn 

profil»?
■ Hva slags tilbud skal menigheten ha 

til barn og unge, og til eldre?

■ Hvordan skal en møte åndelig lengsel 
i vår tid?

■ Hva slags profil skal det være på guds
tjenestene i menigheten? ●

KILDE: KIRKEN.NO/VALG
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

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

Bursdagen skal feires i Bergen
helgen 14.-16 oktober, og
alle som har lyst til å være
med, er invitert! 

Det blir et manfoldig pro-
gram, og dersom du har lyst til
å vite mer om dette, kan du gå
inn på www.kfuk-kfum.no Men
ingen feiring uten latter og
sang, og det blir det når
KFUK/KFUM feirer seg selv og
Gud tre dager til ende.

Vi i Fana KFUK/KFUM skal stå
for organisering/ innkvartering
på Nordnes skole, og vi trenger
noen som kan være med å stille
litt opp disse dagene. Så enten
du vil feire og/eller gi en hjel-
pende hånd: Ta kontakt med
Fana menighetskontor.

En by, en kake, en helg,
1000 KFUK-KFUMere og en
bursdag å feire. Ta med fami-
lie, venner og kom! ●

Fana Prosti inviterer
etterlatte til et
seminar om sorg. 
Det har vært holdt slikt se-
minar tidligere, med gode
erfaringer. Vi vil derfor igjen
gi dette tilbudet. Sorg berø-
rer oss på mange måter, og
du er velkommen til semi-
naret enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet.

Tid og sted: Lør. 22. okt,
kl. 1030-1400, peisestuen,
Skjold Kirke.

Program
■ Hva er sorg og hva gjør
sorgen med oss? Ved sok-
neprest i Storetveit Menig-
het, Bjarte Holme
■ Lunch
■ Samtale/ spørsmål
■ Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana Prosti.

Sorggrupper
Det er i prostiet etablert
sorggrupper og det er
mulig å melde seg på sorg-
gruppe i løpet av høsten.

Det blir invitert spesielt til
dette på seminaret, men
du kan like gjerne melde
deg på sorggruppe uten å
ha vært på seminaret.

For spørsmål eller ønske
om å delta i gruppe, kon-
takt de ansvarlige for sorg-
seminaret (under). ●

Påmelding eller spørsmål til 
diakon Tone Totland, tlf. 55 36
22 85/915 32 323, diakon Lene 
Merete Gunnarson, tlf 55
597110 eller sokneprest Jorunn
M. Johnsen: Tlf 55 59 71 50 

En by, en kake, en helg
Norges KFUK-KFUM fyller 125 år, og inviterer
til kjempebursdagsfest!

Inviterer til sorgseminar for etterlatte
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970 78 787

TERJES MAT A/S
5251 Søreidgrend

Tlf.  55 52 69 90

Post i butikken:

55 52 03 74

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

 

 

 

 

 

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

ICA Express 
Sandsliveien 11 - tlf.: 55 12 64 50
Selvvask/Maskinvask - Propan
Dagligvarer - Tilhengerutleie 

Åpen 06-24 (08-24)

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

DØGNVAKT
HURTIG SERVICE

Til Søreide

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

Eposttjeneste
www kirkens-sos no

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

AV HANS JØRGEN MORVIK

Han har derfor god grunn til å
be seg fritatt. Likevel var han en
av de første til å si ja til å stille til
valg igjen. 

- Hva er det som får deg til å
ta nok en periode i menighets-
rådet,Gerhard?

- Jeg har alltid kjent det me-
ningsfullt å være med. Det har
ikke alltid vært bare lystbetont,
og arbeidet har til tider gitt sto-
re utfordringer. Men jeg kjen-
ner en sterk tilhørighet til kir-
ken her, og vil gjerne stille meg
til disposisjon for å ta i et tak.
Jeg har også alltid kjent meg
hjemme i Den norske kirke, og
har ikke hatt behov for å gå an-
dre steder.

Speiderleder
Da han og Kristbjørg flyttet til
Søreide i 1971 gikk det ikke lang
tid før han engasjerte seg. Han
startet som speiderleder i 1.
Nordås. Hadde ikke speider-
bakgrunn selv, men det var in-
tet hinder:

- Jeg kompenserte på en måte
for at jeg ikke selv hadde fått an-

ledning til å være speider som
gutt. Men jeg hadde bakgrunn
fra saniteten i forsvaret og had-
de tatt befalsutdanning i infan-
teriet. Og det går vel for noe av
det samme…Tiden i speideren
var en fantastisk tid. Jeg husker
spesielt turene inn til Helleren
ved Gjermundshamn. På den-
ne tiden var det også et rikt og
stort barne- og ungdomsarbeid
her i kirken. Vi hadde Tria-ar-
beid og Ungdomsklubb, med
Thorbjørn Damm og Helge
Hjertholm som krumtapper. 

Gerhard var speiderleder 6-7
år. Deretter ble det mer arbeid
knyttet direkte til menigheten. 

- Jeg husker godt tiden da vi
drev menighetsskole. Det var
sammen med Olav Tønder. Vi
hadde inne foredragsholdere
fra forskjellige sammenhenger
og holdt på en del år med dette
på 80-tallet. Men alt har sin tid,
og det tok slutt. Før menighets-
skolen hadde vi forresten også
noe som het «Forum». Der tok
vi opp svært så vide og forskjel-
lige tema. Vi hadde samlinger
en gang i måneden, og det kom
ofte mye folk.

Veteranen

AV EDVIN BRATLI

■ Vær villig til å stille opp om
du blir spurt om å være kandi-
dat. At du blir spurt er en tillit-
serklæring. Noen har sett deg.

■ Bruk stemmeretten din, og
oppmuntre andre til å gjøre
det samme.

■ Bruk bønneretten din, og be
til Gud om at han må lede valg-
forberedelsene og selve valget,

slik at Søreide får et nytt me-
nighetsråd som er til velsig-
nelse for kirken.

Snart skal det velges nye me-
nighetsråd for perioden 1.1.06
- 31.12.09. Forberedelsene er
selvfølgelig allerede i gang.
Det sittende menighetsråd
har oppnevnt en valgkomite
som arbeider med å stille liste
til valget. Vi har ikke kjennskap
til at noen arbeider med alter-
native lister. Det er ikke tradi-

Følg med på menighet
Vi vil gi tre oppfordringer til kirkens medlemmer
foran høstens menighetsrådsvalg.

Gerhard Berge har fire perioder i menighetsrådet
bak seg og flere år som leder. Siden han sist
gikk ut av rådet i 2001 har han også fylt 70 år. 
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Kampsaker
Gerhard ønsker seg en menighet med
åpne dører og lav terskel.

- Mesteren selv stilte ikke krav til dem
som fulgte ham. Det skal heller ikke vi
gjøre. Noe av det som har gledet meg
mest de siste årene, er at barna er tilba-
ke i kirken og gudstjenesten. Vi må alltid
legge til rette for at barna kan være til-
stede – på sin måte – når det skjer noe
her. At de kan ha det kjekt når de er her.
Det er godt for både dem og oss, og livs-
viktig for kirkens fremtid.

- Det nye menighetsrådet får en spe-
siell start med stengt kirke og menig-
het på flyttefot?

- Det er godt mulig vi må ta noen tøffe
tak. Men byggeperioden er begrenset,
og når den er over vil vi være tilbake her.
Byggeperioden kan også ha sin positive
side. Vi er nødt til å tenke nytt om en del
ting. Dessuten er vi nødt til å engasjere
flere mennesker i arbeidet på frivillig
basis. Med færre ansatte og økende ak-
tivitet sier dette seg selv. 

-Menighetsrådet skal først og fremst
legge til rette for aktivitet. Vi skal støtte
opp om frivillig innsats, og om de an-
satte. Det er viktig å kunne gi tidsbe-
grensede og konkrete oppgaver til dem
som ønsker å engasjere seg. Det håper
og tror jeg at vi skal få til. ●

sjon for det her, selv om det er fullt mu-
lig å gjøre det.

Prøveordninger
Ved dette valget er det en del nye ord-
ninger. Søreide Menighet har fått tilla-
telse til å begynne å avholde valg an-
nethvert år, med utskifting av halvpar-
ten av rådsmedlemmene hver gang.
Selve valget vil likevel bli gjennomført
på tradisjonelt vis, søndag 16. oktober i
forbindelse med gudstjenesten.

Kandidatlisten
Valgkomiteen arbeider med å finne
kandidater. Det skal velges 10 medlem-
mer og 5 varamedlemmer. I skrivende

stund (10. august) er
dette arbeidet ennå
ikke ferdig. Fra 15. sep-
tember vil listen være
utlagt i kirken.

Stemmegivning
For å gi så mange som mulig anledning
til å avgi stemme, oppmuntres det til å
benytte seg av retten til å forhånds-
stemme. Fra 15. sept. kan du få infor-
masjon om dette ved menighetskonto-
ret. Alle som ønsker å avgi stemme må
være medlem av Den norske kirke, og
ha fylt 18 år i løpet av 2005. Menighets-
kontoret vil kan opplyse om du står i
medlemsregisteret. ●

etsrådsvalget 2005

«Noe av det som har gledet meg mest de siste årene er at
barna er tilbake i kirken og gudstjenesten» GERHARD BERGE

i
Områdeutvalget for Søreide har som for-
mål å arbeide for et trygt og godt bomiljø
for alle aldersgrupper på Søreide. Dette
betyr å fremme det sosiale og fysiske mil-
jø for å gi trivsel, sikkerhet og tilhørighet
for alle beboere. 
Områdeutvalget kan ta opp alle saker som
kan fremme disse formål. Dette vil vi opp-
nå ved å stimulere til samarbeid mellom
velforeninger, lokale institusjoner, skole,
frivillige organisasjoner, Bergen kommu-
ne, politikere og næringsliv. 

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

organisasjoner kan henvende seg med 
konkrete saker.

■ Være et talerør overfor lokale
myndigheter

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

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

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

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

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

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

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

Informasjon fra
områdeutvalget 

for Søreide
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Døpte i Søreide
29.5 Alexandra Knappen 

Grindheim
Sunniva Bjørvik
Marcus Morgan 
Hesselmann Andersen

05.06 June Bianca 
Ekornåsvåg Gjellestad
Jørgen Hernes Nitter
Synne Hodnefjell

12.06 Marcus K. Tviberg
Ida Væhle Våga
Oda Reistad Ese
Emilie Madsen

19.06 Kaia Kronheim
Marius B. Sørheim
Adrian Sørheim
Madelen Sandstaa

09.07 Sara Schei Ramstad
10.07 Magnus L. Tanberg
07.08 Thomas M. Røstum

Døpte andre steder
29.05 Philip Sandland
05.06 Tarald Moseng
12.06 Henrik Kuber N. Kjeilen
19.06 Christopher R.Bruun

Pernille Gulbrandsen
Frida Leirgulen

26.06 Kristian Lund 
Næsgaard
Fredrik Kræmpig 
Nygaard
Josefine Rosenlund

03.07 Jonathan B.Holdorff

Kristoffer Ask Torsheim
Nikolai Dømbe Larsen

17.07 Markus Lande Klokk
Gjertrud Utle Kolltveit
Erlend Sjursen
Ingrid Haukanes

24.07 William Oksnes Siglen
Robin Nesbø
Martine Revheim
Eliassen 

26.02 Monica Elisabeth 
Ramsøy og Trond 
Higraff

28.05 Iris Kvam og Arve 
Gangstøe

11.06 Bente-Aino Melbøe og 
Harald M. Kjellevold

09.07 Bente Helen Schei og 
Geir Ramstad

12.03 Torleif Zahlquist
26.03 Einar Søviknes
12.04 Agnar Presterud
26.04 Kjellaug Aadland
04.05 Einar Nedgaard
23.05 Håkon Bernh. Larsen
25.05 Arne Anker Johansen
10.06 Karia J. Johnsen Støldal
15.06 Ole Birkeland
15.07 Anders Hagen
25.07 Inger Elisabeth Hansen
30.07 Lars Martin Høegh
07.08 Haldis Mathiesen

NB f.o.m.11.sept.holdes guds-
tjenestene på Kulturhuset
Skranevatnet.Det er alltid kir-
kekaffe etter gudstjenestene.
Søndagsskole hver søndag
,bortsett fra i skoleferiene.

4. sept. - 16. søn. etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 
presentasjon av årets konfir-
manter. Offer: KRIK. v/Kol-
bjørn Gunnarson

11. sept. - 17. søn. etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. Offer: Misjonsprosjek-
tet. v/Hans Jørgen Morvik

18. sept. - 18. søn. etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. Offer: Menighetsar-
beidet. v/Hans Jørgen Morvik

25. sept. - 19. søn. etter pinse
11.00 Familiegudstj. med dåp.

Barnehagens høsttak-
kefest. Offer: Menighetsarbei-
det. v/Kolbjørn Gunnarson

2. okt. - 20. søn. etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. Offer: Menighetsar-
beidet. v/Hans Jørgen Morvik

9. okt. - 21. søn. etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. Offer: Menighetsar-
beidet. v/Kolbjørn Gunnarson

16. okt. - 22. søn. etter pinse
v Høymesse med dåp og 
nattverd. Offer: TV-aksjonen.
v/Hans Jørgen Morvik

23. okt. - 23. søn. etter pinse
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. Offer: KRIK Horda-
land. v/Kolbjørn Gunnarson

30. okt. – Bots og Bededag
11.00 Bots- og Bededags-
gudstjeneste med nattverd. Of-
fer: Menighetsarbeidet.
v/Hans Jørgen Morvik

6. nov. – Allehelgensdag
11.00 Allehelgensdagsguds-
tjeneste med nattverd. Offer:
Menighetsarbeidet. v/Kol-
bjørn Gunnarson

13. nov. - 26. søn. etter pinse
11.00 Familiegudstjeneste 
med dåp. Utdeling av 4-årsbok.
Offer: Menighetsarbeidet.
v/Hans Jørgen Morvik

20. nov. – Siste søn. i kirkeåret
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. Offer: Misjonspro-
sjektet. v/Kolbjørn Gunnarson

          gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

B
FULLDISTRIBUSJON

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

Boligtelefoner:
Sokneprest 
Hans Jørgen Morvik  . . . . 55 12 49 62
Daglig leder 
Edvin Bratli. . . . . . . . . . . .980 67 960

Kapellan 
Kolbjørn Gunnarson  . . . . 55 10 28 77
Organist 
Jan Egil Vågsholm  . . . . . 55 12 27 64
Kirketjener 
Ann Kristin Hovland  . . . .55 26 95 38

Søreide Menighetsbarnehage
Kontortelefon  . . . . . . . . .55 12 07 40
Boligtelefon . . . . . . . . . . 55 22 90 44
Styrer Berit Hop Grimen  . 55 22 90 44
Gave til arbeidet?
Menighetskonto  . . . . 3412 30 57920

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

NRKs TV-aksjon har fått
navnet Drømmefanger.
Pengene går til inter-
nasjonalt arbeid for å
bekjempe vold mot
kvinner. Drømmen er en
verden uten vold mot
kvinner.
Det er FOKUS – Forum for Kvin-
ner og Utviklingsspørsmål –
som i år er tildelt TV-aksjonen
23. oktober. FOKUS er en sam-

menslutning av mer enn 60
kvinneorganisasjoner og kvin-
neutvalg i Norge.
FOKUS støtter prosjekter for
kvinner som har vært utsatt for
vold i og etter krig og konflikt. 
- Slik vold er like uakseptabelt,
uansett hvor og hvordan det
skjer. Men i vår del av verden fin-
nes det i hvert fall steder å få
hjelp. Dette er ikke tilfellet i
mange av de landene pengene
vi samler inn skal gå til, sier ak-
sjonsleder Vibeke Hollekim.

Bli bøssebærer
Arbeid mot handel med kvinner
og barn har i år engasjert mange
i Kirken, kanskje særlig ungdom.
Vi håper at mange menigheter
kan tenke seg å videreføre dette
engasjementet med å oppfordre
menn og kvinner i lokalsamfun-
net til å melde seg som bøsse-
bærere for årets TV-aksjon. For å
lykkes i å gjøre drømmen om en
verden uten vold mot kvinner til
noe mer enn en drøm er vi av-
hengig av din innsats:

■ Les mer: www.tvaksjonen.no 
■ Meld deg som bøssebærer: 

ring 02025 

TV-aksjonen 2005: Drømmefanger
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