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-Endelig har 
vi tre prester

Med Lars Martin Hol (t.v) på plass som ny prest i Søreide, bare
måneder etter at vikarprest Sindre Skeie tiltrådte sin stilling, kan
en fornøyd sogneprest Hans Jørgen Morvik (i midten) notere at en
hel liten bemanningsrevolusjon er gjennomført: - Oppgavene våre
har ikke stått i forhold til ressursene, og nyansettelsene vil få store
ringvirkninger, sier han. Side 2-3

Hvem var Jesus og
hva vet vi om ham?
Historiker Per-Bjarne
Ravnå stiller store spørs-
mål i sin prisbelønte fag-
bok for ungdom, «Jakten
på den virkelige Jesus». 

Side 8-9

Varaordfører uten
valgstress
Han er høyt respektert og
har en samling overras-
kende talenter i ermet.
Møt avtroppende varaord-
fører Kristian Helland 

Side 10-11

Nå starter «aksjon
givertjeneste»
En stor utfordring for me-
nigheten blir å skaffe nok
frivillige midler til å lønne
Lars Martin Hol i full stil-
ling som prest og ung-
domsarbeider.  Side 14
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AV HANS JØRGEN MORVIK

- Østkantgutt? Og Vålerenga?
- For å begynne med østkanten:

Østkanten er ikke hva den engang
var. Ikke arbeiderklassen heller.
Men jeg har den bakgrunnen jeg
har, og kan si mye engasjert om at
mennesker starter sine liv med
forskjellig utgangspunkt! Noen
får tildelt et dårlig utgangspunkt
fra fødselen av, og jeg har nok et
ekstra engasjement for dem. Vå-
lerenga: Jeg kom jo hit dagen etter
at jeg så kampen Vålerenga –
Brann…. Jeg har hatt fast plass på
Ullevål når Vålerenga spiller i
flere år, og har ikke tenkt å gi fra
meg den plassen selv om jeg nå er
flyttet til Bergen, sier Lars Martin
Hol bestemt.

Fotballspilleren
- Spiller du fotball også?

- Jeg har spilt litt. På Vålerenga.
Faktisk på A-laget... men det var i
7-er fotball. Vi var ikke gode! Men
jeg var håndballspiller i mange år.
Hovedsakelig på Refstad/Veit-
vedt, avbrutt av et par år på Kjel-
sås. Sammen med blant andre
Kristian Kjelling. Han har jo nådd
langt. Selv innså jeg ganske tidlig
at jeg ikke kom til å nå like langt.
Jeg mangler nok det nødvendige
behovet for å bli BEST, som gjør
at trening går foran alt annet.

- Og etter mange lange år i
klamme idrettshaller er du blitt
friluftsentusiast?

- Jeg har egentlig mange interes-
ser. Spiller mye sjakk, og har trent

litt der også. Men det stemmer at
jeg er en ganske ivrig sportsfisker.
Fluefiske er det store! Jeg vet om
en del gode fiskevann på Stord,
der deler av slekten kommer fra,
men jeg vet ikke så mye om Ber-
gensområdet ennå. Men det kom-
mer nok! Ellers har jeg sunget i
kor de siste årene, og det har jeg
også hatt utbytte av.

Teleingeniør in spe
Lars Martin utdannet seg først til
teleingeniør. I alle fall nesten. Han
mangler 12 studiepoeng…

- Men så begynte jeg å studere
teologi i stedet, og da ble interes-
sen for å fullføre ingeniørstudiet
mindre..

- Hvorfor ble du prest?
- Jeg begynte på teologistudiet

for å finne ut av ting. Jeg ante at
ingeniørstudiet ikke var det jeg
skulle satse på. Men jeg brukte
lang tid på å finne ut at det var
prest jeg skulle bli! Det satt litt
langt inne! Men det modnet seg
frem i løpet av studiet. Jeg syntes
jeg var havnet på rett hylle.

Konfirmantarbeid
Etter fullført prestestudium har
Lars Martin jobbet et halvt år i
Heggedal menighet i Asker. Der
har han hatt mest med ungdom å
gjøre. Konfirmantopplegg og le-
dertrening. I Sinsen drev han med
det samme på frivillig basis i
mange år.

- Vi hadde ikke så mange konfir-
manter der. Men da vi startet en
ungdomskafe doblet vi konfir-
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Lars MartinGleden over å 
være en giver
Norge som nasjon går så 
det griner skriver avisene
for tiden. Og det er sikkert
helt riktig. 

AV GEIR MØLLER

Vår oljeformue øker stadig, vi som borgere i Norge blir
stadig rikere og velstanden øker i takt med boligprisene.
Midt oppe i alt dette er det viktig at vi ikke går i egoismen
sin felle. Ved å være en aktiv giver på flere områder unngår
vi å bli oss selv nok. Den økende grad av velstand og
egoisme er en fare for vårt land og for oss. I Bibelen sies
det klart og tydelig at vi lever ikke for oss selv, men vi lever
for hverandre. Mange mennesker ser ut som de lever bare
for seg selv uten tanke på andre. Jeg vil utfordre deg til å
bli en giver som kan være til oppmuntring for andre. Ofte
ser vi at problemene lett kan for mye for oss. Vi grubler
over dem og alt vi fokuserer gjør at vi tenker på oss selv og
våre behov. En av de beste måtene vi kan løse våre proble-
mer på, er å hjelpe andre. Når vi får fokuset bort fra oss
selv, så vil Gud sørge for oss. Så et lite såkorn hos andre,
så vil du selv få oppleve en god høst. 

Møt behovet hos andre så vil du selv få oppleve at Gud
møter dine behov. Du kan være med å lette byrdene til et
annet menneske. Du kan oppmuntre noen og gi dem et
håp.  Vi er skapt for å fylle andres behov. Hvis du som leser
dette føler deg ensom, så ikke sitt og synes synd på deg
selv. Hjelp andre som er ensomme. Om du føler deg ned-
for og trist, så få tankene dine bort fra deg selv og hjelp noe
andre med deres problemer. Ta en telefon til noen i dag og
gi en annen en oppmuntring eller en hilsen. Noen trenger
kanskje en klem fra deg i dag eller kjenne din berøring.
Gud vil bruke nettopp deg til å bringe håp, helbredelse og
kjærlighet til andre mennesker. Noen trenger å bli sett, å
bli berørt nettopp av deg.

Velsign andre og du vil selv bli velsignet!
I Bibelen finner vi en del vers om gavmildhet. Det du gir

og sår, vil bli gitt deg tilbake. Hvis du gir et smil vil du få et
smil fra andre. Hvis du er gavmild mot mennesker som er
i nød, så vil Gud sørge for at andre mennesker er gavmilde
mot deg. Gud har gitt oss både penger, tid og andre res-
surser vi kan bruke. Kanskje har du ikke så mye penger å
gi bort? Du kan gjøre andre ting. Du kan spandere en mid-
dag, gi noen et vennlig ord, en hjelpende hånd, be for noen,
Noen trenger det du har å gi. Et lyttende øre, en trøstende
skulder, et oppmuntrende smil, en klem. Lev ikke for deg
selv, men gi av deg selv. Noen trenger nettopp deg!

Lykke til - ha en velsignet god høst! !

- Jeg er oppvokst på Sinsen i Oslo, nederst i
Grorud-dalen. Så jeg får vel lov å si at jeg er
en storbygutt, sier Lars Martin Hol, ny prest i
Søreide.
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manttallet; fra fire til åtte ... Kafeen eksis-
terer fortsatt, og av de opprinnelige le-
derne er det blitt to prester, en kateket og
en sosionom. Så i tillegg til at det har
fungert som ungdomsmiljø, har det også
vært god ledertrening.

Lokalkirkepatriot
- Det er tydelig at Sinsen betyr mye for
deg….

- Jeg er lokalkirkepatriot. Og jeg er fort-

satt glad i Sinsen. Men jeg tror jeg vil lære
mye av å skifte miljø for en periode.

- Og da kom du til oss i Søreide.
- Ja, jeg fikk et godt inntrykk av menig-

heten da jeg var på besøk her i juni. Det
betyr selvsagt mye at menigheten viste
interesse for meg, men det betyr minst
like mye at jeg tror at jeg kan få brukt res-
sursene mine på en god måte her. Og at
jeg kan få utviklet meg videre på bredden
av de oppgaver en prest kan ha. !

n er på plass Alle gode ting er tre
- Det var på høy tid å få en ny preste-
stilling. Oppgavene våre har ikke stått i
forhold til ressursene, og nyansettelsen vil
få store ringvirkninger. Den nye presten
skal ha fokus på ungdomsarbeid, og gi oss
mulighet til bedre oppfølging av ledere og
andre frivillige medarbeidere, sier
sokneprest Hans Jørgen Morvik.

Mandag 5. august 2007  vil bli skrevet med store
bokstaver i Søreide menighets historie. Da fikk
menigheten sin prest nummer tre. Menighets-
rådsleder Gerhard Berge oppsummerer:  

- I forbindelse med bispevisitasen i vinter ble be-
hovet for en tredje stilling i det utadrettede arbei-
det fremhevet. Søreide menighet har vokst mye de
siste årene samtidig som bemanningen er blitt re-
dusert. Bjørgvin bispedømme mener at vi burde
ha en kateket, men det finnes ikke penger til en
slik stilling på deres budsjetter. Andre har holdt
frem behovet for en diakon. Menighetsrådet kom
frem til at vi egentlig trenger begge deler, men at vi
i denne omgang vil satse på en prestestilling til, et-
tersom en prest kan utføre begge typer oppgaver.

Må samle inn midler
- Vi får noe finansiering fra Bergen Kirkelige Fel-
lesråd og litt fondsmidler fra staten, men meste-
parten må samles inn lokalt. Vi har hatt en giver-
tjeneste i gang noen år, og pengene som er kom-
met inn der vil komme godt med. Men nå trenger vi
mye mer, så vi håper mange vil være med på å
støtte oss, understreker Gerhard Berge.

- Vi har store ungdomskull og mange konfir-
manter her hos oss, og trenger sårt noen som kan
arbeide positivt i dette miljøet. Vi er takknemlige
og glade over å få Lars Martin Hol som ny prest
her i menigheten. Han har de egenskaper og fer-
digheter vi var på utkikk etter, og jeg tror han kan
gjøre en god jobb her hos oss, avslutter sokne-
prest Hans Jørgen Morvik.  !

Lars Martin Hol er ansatt som menighetsprest i Søreide menighet.

Endelig tre prester i Søreide: Fra venstre Hans
Jørgen Morvik, Sindre Skeie og Lars Martin Hol.
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Helga 14. – 16. september er det klart for ny menig-
hetsweekend for Søreide menighet. Vi drar til Rad-
øytunet der det blir en helg full av opplevelser og
fellesskap. Vi møtes til felles måltider, kveldssam-

linger for de minste, underholdning, rolige
kveldavslutninger, bibeltime, natursti, gudstje-

neste og tid til uformelt samvær.  Det vil også et-
ter planen bli mulighet til aktivitet i idrettshall og

svømmehall.

Påmelding skjer elektronisk på
www.kirken.bergen.no/soreide eller
ved henvendelse til menighetskonto-
ret. Det er plass til ca. 80 personer. 
De 80 første påmeldte får plass. !

Deltakerne på menighetens 
weekend i fjor fikk en god start på 

dagen – de ble vekket til sang og musikk. 

august 2007                  

Val av sokneråd 
(menighetsråd) 
Parallelt med kommunevalet i
haust skal det veljast sokne-
råd.I Søreide har ein vedteke å
bruka den nye valordninga slik
at halve soknerådet (menig-
hetsådet) vert valt på ny annankvart år, det vil seie 5 råds-
medlemer, men og 5 varamedlemmer. 

Dersom du kan tenkje deg å stilla til val eller du veit om
nokon du gjerne vil ha med i soknerådet, var det fint om du
melde frå om dette til kyrkjekontoret, telefon nr. 55597100
eller til meg som soknerådsleiar, tel. 55121434 mob.
90146788. 

Det er rådet som vedtek korleis lista vert. Det skal lagast
ei liste med minst 10 namn, dei fem som får flest stemmer
vert soknerådsmedlemmer. Dei neste fem vert varamed-
lemmer. Slik Rådet no fungerer spelar det liten rolle om du
er fullt medlem eller berre vara, fordi alle vert innkalla til
alle møta og tek del i møta på like vilkår, skilnaden vert ber-
re dei yttarst få gongen det er avstemming, då er det berre
medlemmer som tel. Valet er sundag 21. oktober like etter
gudstenesta, eller ein kan stemma på førehand.  ! 

SOKNERÅDSLEIAR GERHARD BERGE

Fremdeles uavklart: 
Ny skole og gravplass
Kommunen har det siste året
arbeidet med en ny arealplan
for Søreide. Samtidig har man
vedtatt å bygge ny skole. Da
skulle man tro at mye falt på
plass av seg selv, men slik er
det ikke. På forespørsel opply-
ser Nils Høysæter i plan- og
miljøetaten følgende: 

- Plassering av ny skole på Søreide er ikke 100 prosent
avklart ennå. Det er to alternativer; enten på tomten som
tidligere har vært tiltenkt gravplass (Ved ESSO) eller på
Oddamarka. Bystyret sa i sitt vedtak om arealplanen at
Oddamarka skulle prioriteres i det videre arbeidet. Bysty-
ret har derimot ikke sagt noe om gravplass på Søreide.
Det betyr at det hverken er utelukket eller klart. Spørs-
målet om gravplass i Blomsterdalen er heller ikke av-
klart. Der må først utarbeides en kommunedelplan for
det området.

Foreløpig er dermed det meste uklart. De som vil holde
seg orientert om utviklingen kan følge med på Områdeut-
valget for Søreide sine nettsider: www.soreide.info !

Vi kan ikke love like 
bra vær som det vi hadde
på menighetens weekend sist år, 
men de som vil, får bade! Bli med på 

menighets-
weekend!
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AV IVAR BRAUT

Bibelen er ikke ukjent med englene. De tilhører
Guds verden. Engel betyr budbringer. 

I Det gamle testamentet står det om englene
at de er til Guds rådighet og lovpriser Gud
(f.eks. Salme 103, v.20). Nytestamentet forteller
om engler særlig ved de store hendelsene. Eng-
lene på Betlehemsmarkene julenatt er vel de
mest omtalte. Av andre kjente fortellinger  om
engler er bebudelsen hos den unge Maria, at
engelen styrker Jesus i Getsemane, at engelen
velter steinen til side påskemorgen og at engelen
er der når Jesus tas opp til himmelen. Vi merker
oss at fokus er på Jesus Kristus og at Han står
høyt over englene (Hebreerbrevet kap.1). Det er
ikke aktuelt i Bibelen å søke kontakt med eng-
lene, men heller å regne med at Gud har kon-
trollen og sender dem når han vil. 

Og for å låne et sitat fra prost Trond Bakkevig:
– Det er fint at man leter etter engler, men det
ligger i englenes natur at de kommer til oss,
uventet og gledelig, og ikke motsatt. De kjenne-
tegnes av gode gjerninger.

En god, åpen og nøktern bok om engler i
Bibelen er skrevet av Bjørdal/Skjevesland: Eng-
elen ved din side (Oslo 1994). - Englene er skapt
av Gud, heter det, og i kristen tro står englene for
en himmelsk virkelighet i skaperverket. De er
nær Gud, men er ikke slik som Gud, og de har
ikke innsikt i Guds dypeste hemmeligheter.
Derfor blir det også advart mot å tilbe englene
(Kol.2,18 og Åpb.22, 8f)

«Englenes hær som myriader bortenfor fatteev-
ne». Slik er en av beskrivelsene i den nevnte bo-
ken. Og en annen: «Deres nærvær og lovsang
sprenger tid og rom; de understreker Guds storhet
“fra evighet til evighet”; et kosmisk kor som tilber
Gud.» Englene hører ikke denne verden til, og

de er omgitt av en him-
melsk lysglans. Og det er
noe eget å lese om gle-
den blant Guds engler
når det tapte blir funnet
igjen (Luk.15) og men-
nesker blir funnet av
Gud.

Nei, vi mennesker sit-
ter ikke med spakene til
alle hemmeligheter, men
vi har troen på Gud
som gråter og smiler
med oss, som kjemper
og lider. I den forbin-
delse tror jeg vi må utvi-
de hva vi mener med
«englevakt». Det er bare ikke slik at Gud har gitt
englevakt når det går bra og ellers ikke. Kan vi
ikke snakke om englevakt både i liv og i død? Og
at vi i tillit til Gud kan be om og stole på engle-
vakt hele livet. Men da er det jo Gud Fader vi
tror på og at Han har oversikten.

Et spesielt og sterkt ord av Jesus (Matteus
kap.18, v.10) har ført til spørsmål om vi alle har
en engel som bevarer oss: «Pass dere for å se med
forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere:
Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske
Fars åsyn».

- Hvordan forstå dette ordet? spør forfatterne
av den nevnte «engleboken». - Neppe som en
sikker grunn for å si at alle har sin engel, men gir
en åpning for å tenke det og tro det. -Jesus vil si
at disse minste, som andre lett forakter, står
under en særlig beskyttelse. De bærer på en god
hemmelighet. De har sine representanter ved
den himmelske trone. Deres sak er alltid nær-
værende hos Gud. Han glemmer ikke sine små.
De står alltid for hans øyne. !
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

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

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

Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

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

Sorg-
seminar for
etterlatte
Menighetene i Fana prosti har
i noen år hatt seminar om
sorg hvert halvår, og vi invite-
rer også denne høsten til se-
minar. Sorg berører oss på
mange måter, og du er vel-
kommen til seminar enten
det er kort eller lang tid 
siden dødsfallet.

Lørdag 13 oktober kl. 10.-14. 
i Skjold kirke, Peisestuen.
Seminaret er gratis.

PROGRAM:
- Hva er sorg og hva gjør 

sorgen med oss? Ved 
sokneprest i Storetveit, 
Bjarte Holme (bildet)

- Lunch
- Samtale/ spørsmål 
- Orientering om tilbud til 

etterlatte i Fana prosti

Spørsmål om seminaret og 
påmelding, kontakt diakon i
Birkeland Tone Totland,
tlf. 55 36 22 85/915 32 323
e-post: tone.totland@bkf.no
eller diakon i Storetveit/Bønes,
Linda Bårdsen, tlf. 55 30 81 17
e-post: linda.bardsen@bkf.no

Engler ...?
Det har vært mye snakk om engler i det siste. Mye humor og
mye alvor. Mye avvisning og en del sterke fortellinger. Og
noen som synes å sette englene i fokus for det meste.

Gotisk elfenbens-
engel, ca 1250,
Louvre.
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Tone Totland (49) og Linda
Bårdsen (42) er diakoner i
menighetene Birkeland og
Storetveit/Bønes. Onsdag 
12. september inviterer de
sammen med menighetene i
Fana til åpen samling for
mennesker som opplever eller
har opplevd samlivsbrudd.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kveldens innleder er prest i Metodistkir-
ken Rolf Hugo Hanssen, som selv har gått
gjennom et samlivsbrudd.

- Etter samlingen vil vi invitere de frem-
møtte til å delta i samtalegrupper, på sam-
me måte som vi gjorde i fjor, forteller Tone
Totland. 

Mye humor
- Av rundt femti fremmøtte meldte 20 per-
soner seg til slike grupper i fjor. Disse ble
delt inn i fire grupper som hver hadde seks

samlinger med en frivillig som gruppele-
der.

- Hvorfor gjør dere dette?
- Vi ønsker å være til hjelp for folk som

har det vanskelig. Det handler om at kirken
må ta folk sine liv på alvor. Mange sliter
med skyldfølelse, skam og sorg etter et sam-
livsbrudd. Da kan det være godt å treffe an-
dre mennesker som sliter med de samme
følelsene. Mange tror det kan bli tungt og
depressivt å delta i en slik gruppe, men erfa-
ringen vår fra i fjor viser at det er påfallende
mye humor i disse gruppene, sier Tone.

Uten masker
- Humor kan være frigjørende når man
har det tungt. Mange sier de opplever det å
le sammen som en pustepause fra alt det
vanskelige, sier Linda.

Deltagerne i gruppene velger selv hva de
vil dele med de andre. Samtidig er det godt
å vite at det som blir sagt i gruppen, blir i
gruppen.

- Folk spør meg hva jeg liker ved jobben
min, sier Linda.

- Da svarer jeg alltid kontaktklubben for
psykisk utviklingshemmede – fordi det er

så ekte, og sorggruppene – fordi vi her mø-
ter hverandre uten masker.

Da Linda var 12 år gammel, gikk forel-
drene hennes fra hverandre.

- Jeg husker min mor sa at det hadde
vært bedre om min far hadde dødd, for da
hadde kjærligheten blitt bevart. Det var
vondt å høre, forteller hun.

Rom og raushet
Så langt er det flest kvinner som har deltatt
i disse gruppene.

- Hvorfor er det slik?
- Jeg tror menn er redde for å ta kontakt.

De gråter heller alene i kinomørket enn
sammen med andre i samme situasjon,
sier Tone.

- Dere ønsker å nå ut til mennesker uan-
sett hvilket forhold de har til tro og kirke.
Inkluderer dette også mennesker som har
levd i partnerskap?

- Ingen homofile har deltatt i gruppene
så langt. Men jeg tror at hvis de hadde
kommet, så hadde de opplevd rom og
raushet, sier Tone. Linda er enig.

- Selv om den seksuelle legningen er for-
skjellig, så er sorgen den samme. !

Sorgen det ikke
sendes blomster til
En åpen samling for mennesker som 
erfarer eller har erfart samlivsbrudd.
Onsdag 12. september kl. 19 – 21.30 i 
Storetveit  menighetshus, Kirkeveien 27,
5072 Bergen. Seminaret er gratis

Innleder: 
Rolf Hugo Hanssen, prest i Metodistkirken

Temaer:
- Sorgreaksjoner – hva hjelper?
- Hvordan bearbeide?
- Hvordan komme videre?
- I tillegg berøres barns reaksjoner og 

hvordan få til gode ordninger.           

Påmelding/spørsmål: 
Diakon Linda Bårdsen,  tlf. 55 30 81 17 
-  linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no 
Menighetskons. Therese N. Mokkelbost
tlf. 55 30 81 02

Arr.: Menighetene i Fana prosti

Gleden i sorgen 

GLEDEN I SORGEN: -
Målet med sorggrup-
pene er å komme noen
trappetrinn opp, sier
Tone Totland (t.v). - Der
kan man kanskje finne
«gleden i sorgen», sier
Linda Bårdsen.
FOTO: MAGNE F.HAFSKOR
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AV: MAGNE FONN HAFSKOR

- Hvorfor akkurat Ole Paus?
- Som kjent utøvende kunstner har han

vist at han både har et forhold til den nor-
ske salmeskatten og til kirken generelt.
Samtidig er han en artist som i god kristen
ånd alltid har vist et sterkt og ekte engasje-
ment for de som faller utenfor samfunnet.

Naturlig møtepunkt
Konserten blir det første arrangementet i
regi av det nyopprettede kulturutvalget..

- Vårt ønske er å bli en fast del av de årli-
ge kulturdagene i Fana og Ytrebygda. Pro-
grammet skal være av god kvalitet og rettet
mot flest mulig av innbyggerne i bydelen. 

- Dere vil nå ut?
- Det er viktig for oss å være en inklude-

rende menighet. Kulturprogrammet vårt
skal være for hele menigheten, innbefattet
de som ikke oppsøker kirken til vanlig. Vi
vil at kirken skal være et naturlig møte-
punkt for hele menigheten – også utenom
gudstjenestene. Skjold menighet er kjent
for å ha høy aktivitet på barne- og ung-
domsarbeid, men vi har ikke vært flinke
nok til å treffe folk midt i livet. Denne kon-
serten burde være skreddersydd for et slikt
publikum, avslutter Müller. !

Billetter kan kjøpes på Billettservice
tlf.: 815 33 133/www.billettservice.no 
eller ved inngangen før forestillingen.
Konserten starter kl. 21.00.

INKLUDERENDE KIRKE: -
Kulturprogrammet vårt
skal være for hele me-
nigheten, innbefattet de
som ikke oppsøker kir-
ken til vanlig, sier leder
av kulturutvalget
Turid Müller.
FOTO: PRIVAT

Ole Paus til Skjold kirke:

Mer himmel, mer jord

AV DAG ARNE NILSSEN

Det tok helt av i 1991 med
platen «Salmer På Veien
Hjem» sammen med Kari
Bremnes og Mari Boine,
der hans nesten falske
sang er hjerteskjærende
ekte og hudløs. Han har
også gjort mye arbeid for
Frelsesarmeen og Kirkens
Bymisjon. 

I fjor jul spilte han inn
en juleplate sammen
med uteliggere og alko-

holikere på nederste
rangtrinn. Tekstene hans
har forandret seg. I be-
gynnelsen var de person-
lige betraktninger, nå ser
han verden ut fra karak-
terene i sangene – enten
det er innvandrerbarn el-
ler hjemløse. 

De svakes parti
Ole Paus har alltid tatt de
svakes parti, til og med
nynazister har han klart å
se menneskene i. Mottoet

hans har alltid vært aldri å
sparke en som fra før lig-
ger nede. Da den norske
venstresiden hyllet Mao
og Pol Pot på 70-tallet, var
han en av de få som så gal-
skapen og turde å snakke
dem imot. Det fikk han
mye tyn for på den tiden.
Nidvisene fra 70-tallets
Paus-poster var egentlig
uskyldige og søte, men
vekket mye harme og bråk
da de kom. Norge har san-
nelig forandret seg. !

På vei hjem
Ole Paus er en mann som aldri har vært redd for å ta ordet Gud

i sin munn, og hadde religiøse/bibelske referanser i tekstene
lenge før Nick Cave gjorde det. 

VISESANGER OG 
FORFATTER: Ole

Paus er født i
1947, og oppvokst

i Oslo, Trond-
heim og Stock-

holm. I dag 
bor han på 

Frogner i Oslo. 
FOTO: VERONICA 

VAN GRONINGEN/
WWW.KJENTFOLK.NO

- Kirken vår skal være et levende
kulturhus hvor Guds nærvær for-
midles gjennom kunst og kultur,
sier leder av kulturutvalget i Skjold
menighet, Turid Müller. 21. oktober
inviterer hun både de faste kirke-
gjengerne og andre interesserte til
konsert med Ole Paus.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

- Det er vanskelig å skrive om Jesus. Kildene
er mangelfulle og motsigende, og må tøyes
og presses maksimalt, sier Ravnå.

- Rent faglig er det spennende å se hvor
langt man kan gå. Det handler om å finne
frem til brytningspunktene der kreativ his-
torieskrivning går over til ren diktning. 

Boken hans om den historiske Jesus tar
unge lesere på alvor og har tillit til at de har
evne til å følge med på kompliserte spørsmål.

- Jeg er ikke ute etter å overbevise leserne til
å bli troende/ikketroende, men ønsker å in-
spirere konfirmanter og andre ungdommer
til å gjøre seg egne refleksjoner. Presset på
konfirmantene er stort, enten det heter «det-
te må du finne ut av selv» eller «gjør som de
voksne sier». 

Forventningspress
Per-Bjarne Ravnå kommer fra Mosjøen i
Nordland, men bor i Bodø. Han tok hoved-
fag i historie på Jesus-forskning, og har dok-
torgrad i romersk historie. 

- Har du selv opplevd press fra omgi-
velsene?

Han blir stille lenge.
- Ja, det kan du si. Jeg vokste opp i et spesi-

elt religiøst miljø. Nå er jeg ikketroende. Det
var ikke noe opprivende brudd, men jeg
kjenner igjen situasjonen som ungt individ
der man møtes med forventninger og press.
De fleste vil at barna deres skal tro det sam-
me som dem selv.

Gresk genitiv
Ravnå er opptatt av å vekke kunnskapstør-
sten hos ungdommene.

- Kunnskap er makt. Har du kunnskap om

kristendommen og dens opprinnelse, stiller
du sterkere. Men kunnskap er selvsagt ikke
avgjørende for kristen tro. 

- I boken din bruker du den gammelgres-
ke genitivsformen Jesu når du omtaler bo-
kens hovedperson, men holder deg til latin-
ske bøyningsformer når du omtaler andre
personer. Hvorfor er det slik?

- Konsulenten krevde at jeg brukte Jesu-
formen i boken. Den er innarbeidet i språket,
men jeg liker den ikke. Ved å bruke den, gir
man Jesus spesialbehandling. Poenget mitt er
det motsatte, nemlig å behandle Jesus som en
hvilken som helst annen historisk person.

Reaksjoner
- Har du fått noen reaksjoner på boken? 

- De sterkeste reaksjonene har jeg fått fra
ateister som mener jeg lar kristendommen
slippe for billig unna. Mange kristne miljøer
er åpne og inkluderende, og har tatt godt
mot boken. 

- Hva er ditt bilde av den historiske Jesus?
- Jeg tror han var en person som oppdaget

at han hadde evner til å helbrede syke. Mange
av dem han hjalp var nok psykisk syke som
han greide å nå inn til og roe ned. Jesus levde i
et samfunn der religionen var svært levende,
og han oppfattet seg selv som en agent for
Gudsriket. Han har trodd at Gud kom til syne
i denne verden gjennom ham, og at dette var
et tegn på at Guds rike var nær. 

Kilder
De viktigste kildene til kunnskap om Jesu liv
er de fire evangeliene vi kjenner fra Det nye
testamentet, selv om det finnes mange lig-
nende tekster som var i omløp tidlig i kris-
tendommens historie. 

- Skulle jeg gjort utvalget på ny, hadde jeg

valgt de samme fire evangeliene. Men jeg vil-
le også tatt med Thomasevangeliet. Dette er
kanskje det eldste av evangeliene, og består av
en liste av sannsynligvis autentiske Jesusord.

- Forskere refererer også til den tapte tek-
sten Q («Quelle», fra tysk, «kilde») som et
felles utgangspunkt for evangeliene?

- Det er riktig. Når man sammenligner Lu-

Hva vet vi 
om Jesus?

Historisk kildekritikk for unge lesere: 
- Jeg ønsker å gi konfirmanter og andre ungdommer den intellektuelle
selvtilliten som skal til for å finne frem til kunnskap selv og ta egne
valg, sier historiker Per-Bjarne Ravnå (44). Nylig vant han bergens-
forlaget Mangschous fagbokkonkurranse for barn og ungdom med
boken «Jakten på den virkelige Jesus».

VIL NÅ UNGDOMMEN: - Det er viktig å vekke
kunnskapstørsten hos ungdommene og sette
dem på sporet av hvordan de kan gjøre seg opp
egne tanker og meninger, sier Per-Bjarne Rav-
nå, forfatter av  «Jakten på den virkelige Jesus». 
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kas og Matteus, ser man at mye er likt.
Noe er helt tydelig hentet fra Markus.
Men det er også en del som er gjengitt
ganske likt, som ikke er fra Markus.
Dette tyder på en felles kilde. 

Mannen fra Nasaret
Lukas og Matteus skrev begge histori-
ene ned en gang mellom år 80 og 90. 

- Matteus var orientert i jødisk ret-
ning, mens Lukas skrev for et allment
gresk publikum. Begge har brukt Mar-
kus som utgangspunkt – og Q. 

- Kan dette stoffet være hentet fra en
muntlig tradisjon?

- Nei, for Jesusordene kommer i
samme rekkefølge hos begge evange-
listene. Noen mener forklaringen er så
enkel som at Lukas har lest Matteus.
Samtidig skriver de svært ulike fortel-
linger om hendelsene rundt Jesu fød-
sel, der det eneste som er felles er at Je-
sus ble født i Betlehem. Dette tyder på
at de skriver uavhengig av hverandre. 

- Ble Jesus født i Betlehem?
- Profetiene sa at Messias skulle fø-

des i Davids by, Betlehem. Den virke-
lige Jesus ble sannsynligvis født og
vokste opp i Nasaret, slutter Per-Bjar-
ne Ravnå. !

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Filmen handler om en
friteatergruppe som får
i oppdrag fra den lokale
pateren å modernisere
kirkens årlige oppset-
ning av påskeevangeli-
et. Gruppen, ledet av
den karismatiske Dani-
el Coloumbe (spilt av
Lothaire Bluteau), tar
seg store friheter – det
mest dramatiske er at
de trekker inn det 1800
år gamle ryktet om at fa-
ren til Jesus var en ro-
mersk soldat.

Yeshu ben Pandera
Dette ryktet ble først
nedtegnet i «Det sanne
ordet», et polemisk
skrift mot den fremvok-
sende kristendommen
av den greske filosofen
Celsus. I boken hevder
han at faren til Jesus var
den romerske soldaten
Pantera (Tiberius Iulius
Abdes Panthera (ca. 22
f.kr. - 40 e.kr).  Den jødis-
ke lovsamlingen Tosefta
(ca. 200 e.kr) nevner en
Yeshu ben Pandera
(«Jesus, sønn av Pande-
ra») som levde i Palesti-
na på Jesu tid.

- Som historiker er
det viktig at jeg ikke

blander meg opp i livs-
synet til folk. Når jeg ut-
taler meg som fagper-
son, er det i forhold til
de historiske kildene.

Jeg kan ikke uttale meg
om Jesus var Guds
sønn. Det er det opp til
teologene å avgjøre,
sier Ravnå. !

En moderne Jesus-fortelling
Per-Bjarne Ravnå har brukt den kanadiske filmen «Jesus fra
Montreal» (1989) i undervisningen på universitetet.  - Pateren i filmen
snakker om det behovet folk har for å møte den Jesus de kjenner fra
evangeliene. Det skal man ha respekt for, sier Ravnå. 

JESUS FRA MONTREAL: Filmen gir en moderne
vinkling på Jesu liv, samtidig som den viser respekt
for tradisjonen og den Jesus vi kjenner gjennom
evangeliene, mener Per-Bjarne Ravnå.

AMOR LIBRORUM NOS
UNIT: «Kjærligheten til
bøkene forener oss» er
det poetiske mottoet til
UiBs historisk-filosofiske
fakultetsbibliotek.
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- Jeg er fortsatt fylkesleder i Hor-
daland KrF, så jeg forlater ikke
politikken helt. Men jeg stiller
ikke som KrF-kandidat til høs-
tens lokalvalg, sier Helland.

11. september 2001
Det var etter stortingsvalget i
2001 Kristian Helland ble bedt
om å overta vervet som ordfører
i Bergen, da sittende KrF-ordfø-
rer Ingmar Ljones hadde fått
plass på Stortinget.

- Spørsmålet fikk jeg i en rosa
sofa på hotell Terminus under
en større KrF-samling. Det var
det mest overraskende spørsmål
jeg har fått i hele mitt liv. Jeg
måtte ta litt betenkningstid for å
rådføre meg med familien før
jeg svarte ja.

«Bergensordfører med ryfyl-
kedialekt» stod det med krigsty-
per på forsiden av Bergens Ti-
dende dagen etter, samme dag
som det dramatiske angrepet på
tvillingtårnene i New York.

- Alt annet kom i skyggen av
verdensbegivenhetene i denne
tiden. Jeg husker en fjernsyns-
journalist spurte meg hva jeg
følte om å bli ordfører i Bergen.
«Det føles som enkle, hverdags-
lige ting i forhold til det som
skjer rundt oss nå,» svarte jeg
da.

Humor og vennlighet
På det første bystyremøtet etter
stortingsvalget ble Kristian Hel-
land valgt som ordfører med

stort flertall i en byregjering be-
stående av koalisjonen AP, SP og
KrF. 

- Du fikk gode skussmål fra
dine kollegaer i bystyret?

- Ja, det var en god støtte. Det
meste går bra med litt humor og
vennlighet.

Etter to år som ordfører var
det nytt lokalvalg. 

- Det gikk dårlig med økono-
mien i byen, og både KrF og AP
gjorde dårlige valg. Vi la derfor
frem et forslag om å danne by-
råd sammen med Høyre. Forut-
setningen var at Fremskrittspar-
tiet ikke ble med. Høyre ble
svært overrasket, og jeg husker
ennå hvordan Herman Friele
himlet med øynene. 

- Kritiske røster har hevdet at
dere lurte velgerne?

- Det er jeg ikke enig i. Som
små partier brukte vi den mak-
ten vi hadde. Siden valgresulta-
tet ble som det ble, kunne vi av-
gjøre hvilken side som fikk byrå-
det, sier varaordfører Helland.

Skolepolitikk
Foran det kommende lokalval-
get er Bergen kommune i en helt
annen økonomisk situasjon.

- Det er mange grunner til at
økonomien i Bergen er bedre nå
enn foran forrige valg. Men by-
rådet må få lov til å ta sin del av
æren for dette. Vi har styrt
stramt og målrettet under en
hovedmålsetting om å få Bergen
på fot igjen økonomisk. En poli-
tikers fremste oppgave er å prio-
ritere, sier Helland, og poengte-

rer at byen også fremover treng-
er politikere som kan si både ja
og nei.

Skolepolitikken er et område
der Kristian Helland gjerne
skulle gjort mer.

- Bergen vokser hurtig, og sko-
lene må stadig utvides. Det er en
kjempeutfordring å følge dette
opp, en utfordring som kom-
mende bystyrerepresentanter
må ta på alvor! 

«Långsamma endringar»
Som gammel lærer er Kristian
også svært opptatt av skolens
innhold.

- Finsk skolepolitikk står frem
som et lysende forbilde i Nor-
den. Jeg spurte en finsk politiker
en gang om bakgrunnen for
denne suksessen. «Vi har gjort
långsamma endringar» svarte
han. Jeg tror det å tenke langsik-
tig er nøkkelen til den gode sko-
len. Min utfordring til politiker-
ne er derfor å gi skolen arbeids-
ro! Vi kan ikke hele tiden kom-
me trekkende med nye pedago-
giske prinsipper. 

- Hva kan foreldre gjøre for
skolebarna sine?

- Det viktigste er å gi dem gode
holdninger og verdier. Dersom
foreldrene snakker positivt om
lærerne og skolen, vil dette gi
barna den beste muligheten til å
ta mot den undervisningen de
får.

Bybane
- Er det andre politiske saker du
brenner for?

- KrF Bergen er blitt mer og
mer tydelig som et miljøparti.
Det synes jeg er gledelig. Det vi
ser nå er konsekvensene av de
siste hundre års rovdrift på klo-
dens ressurser. Verden og Norge
trenger politikere med mot til å
trekke nødvendige politiske
konklusjoner, understreker
han.

- Har vi slike politikere i Nor-
ge i dag?

10 august 2007                  

Kristian Helland gir seg i bypolitikken:

Den vennlige
ordføreren
- La skolen få arbeidsro! er en av oppfordringene varaordfører Kristian
Helland (60) gir sine kolleger når han nå trekker seg fra bypolitikken
etter 14 år.
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- Det er vanskelig å svare på.
Men faren for populisme er
åpenbar også på dette området. 

Helland mener at bygging av
bybane og satsing på kollektiv-
trafikk er gode miljøtiltak for
Bergen. 

- På sikt er det utenkelig at Ber-
gen kan løse sine samferdselsut-
fordringer uten et byomfattende
bybanenett, avslutter avtroppende vara-
ordfører Kristian Helland. !

EG UNDRAST: En av de mange salmer
og sanger Helland har komponert.

Mangfoldig formidler
- Pedagogikken har stått langt fremme i
alt jeg har gjort, sier Kristian Helland.
Han kan se tilbake på en yrkeskarriere
som avspeiler hans mangfoldige
interesser og sterke formidlingsevne. 

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kristian Helland er opprinnelig fra Strand i Ry-
fylke, og kom første gang til Bergen i 1974. Han
begynte da som lærer på Indremisjonsforbun-
dets bibelskole, før skolen flyttet inn i nye loka-
ler på Bildøy i 1983. Dét var et stort og kostbart
prosjekt for Indremisjonen, der Helland fikk ho-
vedansvaret for å skaffe økonomiske midler.

- Jeg sier ofte at jeg jobbet som profesjonell
pengeinnsamler noen år. Totalt samlet jeg inn
rundt 37 millioner kroner. 

Eg undrast
I 1986 ble Kristian rektor ved Rauna Folkehøg-
skole i Molde før han kom tilbake, som leder av
Norsk Lærerakademis høyskole i Sandviken. 

- Pedagogikken har stått langt fremme i alt jeg
har gjort, fra det å undervise og stå på talersto-
len i bystyresalen til skribentvirksomhet og
komponering av musikk.

- Har du skrevet musikk?
- Jeg er den eneste toppolitiker i Bergen med

TONO-medlemskap. Det er jeg litt stolt over.
Helland setter seg bort til pianoet, blar i noen
notebøker.

- Denne heter «Eg undrast». Han legger hen-
dene på tangentene og fyller stuen med fløyels-
mykt pianospill og en øvet sangstemme.

Pietist i kulturkamp
- Du har også skrevet en bok om Nils Lavik, par-
tibygger og KrFs første stortingsrepresentant.
Hvordan ble denne til?

- Jeg har alltid vært interessert i KrFs histo-
rie. Det var tidligere professor ved Lærerakade-
miet, Asbjørn Tveiten som gjorde meg opp-
merksom på at Lavik skrev dagbøker om denne
viktige perioden. Lavik var en hardtarbeidende
indremisjonsleder, han skrev salmer og sang-
er, og var opptatt av nynorsksak, avholdsbeve-
gelse og forkynning. Men Nils Lavik hadde også
et tvetydig forhold til politikken. «Politikken
hugstel meg ikkje. Det kjem so ofte for meg at
eg kunde nytta tidi til noko betre.», skriver han.

- Hva med deg, hugstel politikken deg?
- Den har gjort det. Det har vært en stor og

interessant opplevelse å få delta i bergenspoli-
tikken.

- Er det episoder du spesielt vil trekke frem?
- Det er vanskelig, det har vært så mye. Noen

ganger har jeg kunnet hjelpe enkeltmennesker
som ikke har nådd frem i systemet på andre må-
ter. Jeg har noen rørende takkebrev liggende i
arkivet mitt. Det gjør godt å tenke tilbake på, av-
slutter Helland. !

TROPEHJELM: Hjelmen
har tilhørt en soldat i Hai-
le Selassies regjerings-
hær. - Jeg fikk den som
takk for et kurs jeg holdt
for nordiske misjonærer i
Etiopia, forteller Kristian
Helland. 
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Det kan du bl.a. gjøre ved å kjøpe lodd i den årlige utlodning-
en. Det koster kr. 5 pr. lodd og en hel basarbok kr. 250. 

1. gevinst er et gavekort fra Color Line: Cruise for 2 personer
inkl. utvendig dobbelugar Bergen-Hirtshals. Trekning 21. okt. 

Neste år har KIA Bjørgvin 30 års jubileum. KIA Bjørgvin har
norskundervisning, leksehjelp, vennekontakttjeneste, be-
søkstjeneste, intI. leir. I tillegg kommer månedlige KIA - sam-
linger i «Betlehem» og engelskspråklige gudstjenester på
Fantoft Studentby. Det er også mulighet for fast givertjeneste. 

Kontakt 55 31 98 38/924 05 871,  e-post: bjorgvin@kianorge.no
for å kjøpe lodd. Takk for forbønn og økonomisk støtte. 

TOR ØYVIND SANDAKER - REGIONLEDER. 

- inviterer til salmekveld
onsdag 26. september 
kl. 19.30

Eyvind Skeie (bildet)
fyller 60 år 5. november
og gir ut en bok med 316
av sine salmer.

AV OLAV ØGAARD

Samtidig legger han ut på
«Turné 316» som består av 45
salmekvelder i kirker over hele
Norge. I Bergen er det altså Slet-
tebakken kirke som får besøk, i
tillegg til at det blir seminar på
Lærerakademiet torsdag. 

«Turné 316»  er et samarbeid
mellom Eyvind Skeie og lokale
arrangører. Her vil det si Slette-
bakken Motettkor og solist In-
grid Trætteberg - i tillegg til at
Eyvind Skeie vil være solist.
Ved orgel og piano: Olav
Øgaard.

Turné 316 
Innholdet i turneen består av
salmer fra boken «316 utvalgte
salmer». Salmene finnes med

noter og besifring i boken. Bo-
ken kan kjøpes for kr. 200,-
(normal pris kr. 248) i forbin-
delse med salmekvelden. Sal-
mene blir fremført av kor og
solister sammen med menig-
heten. Salmekvelden vil ha en
uformell tone der Skeie funge-
rer som konferansier og intro-
duserer salmene underveis. 

Billetter kr. 100,- ved inn-
gangen. 

Vi føler oss beæret over at Ey-
vind Skeie i Bergen valgte Slet-
tebakken, og synes det er en
stor begivenhet å få besøk av en
av vår tids aller største salme-
diktere. !

Vil du støtte KIA Bjørgvins arbeid?Eyvind Skeie besøker 
Slettebakken kirke
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

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

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

DØGNVAKT
HURTIG SERVICE

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

Eposttjeneste
www kirkens-sos no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

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

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

Timeavtale: Ring mellom kl 08-17, man- fre. Tlf. 55 98 20 90

søreide 4-07.qxp:søreide.qxp  23-08-07  12:48  Side 13



AV GEIR MØLLER

- Menigheten gir også et tilbud til
alle fireåringene, men nå er det toå-
ringene i menighetene vi vil gjøre
stas på sier en entusiastisk vikar-
prest Sindre Skeie. 

Skeie har lenge tenkt på hva som
vil være en passende gave å gi til toå-
ringen men han har kommet til at
den beste gaven er: - Kirkens store
skatter er salmene og sangene, og
mange er jo nettopp skrevet for
barn. Derfor vil vi gi toåringen og fa-
milien en CD med fine barnesanger.
Vi har lyst til å hjelpe foreldrene med
å dele denne skatten med barna. 

- Når et barn blir døpt, sier forel-
drene, fadderne og hele menigheten
ja til å hjelpe dåpsbarnet å «bruke
Guds ord». Det er en underlig, litt
gammeldags formulering. Men det
betyr at Guds ord er noe godt, noe
som skal brukes til å gi tro, tillit og
håp. Det tror vi at kirkens sangskatt
kan være med på,  sier vikarprest i
Søreide kirke, Sindre Skeie. !

Når foregår det?
Torsdag 23. august kl. 17.30
Sangkveld i Søreide kirke for forel-
dre og barn. Vi synger gjennom en
del av sangene på CDen. Ta gjerne
med eldre og yngre søsken!

Søndag 26. august kl. 11.00
Familiegudstjeneste i Søreide kirke.
Under gudstjenesten får alle toå-
ringer utdelt en CD med salmer og
sanger for barn - og barnekoret for
1.-4. klasse blir med. OBS! Møt opp
kvart over ti for å bli registrert før
gudstjenesten!

Torsdag 27. september kl. 17.30
Sangkveld i Søreide kirke.

Hjertelig velkommen skal dere være!

14 august 2007                  

Når toåringene 
kirkens sangsk
Menigheten ønsker mer
kontakt med dåpsforeldre,
og går ut med tilbud om
samlinger for toåringer 
og deres foreldre. 

Nytt 

Søreide menighet 
setter i gang 
AKSJON GIVERTJENESTE
Menighetens store utfordring er å klare å skaffe nok fri-
villige midler til å lønne vår nye medarbeider, Lars Martin
Hol i full stilling som prest/ungdomsarbeider. 

Han skal være med å styrke kirkens stab, støtte og opp-
muntre lederne i det frivillige arbeidet som er i gang og som
skal startes opp. Derfor setter vi i gang Aksjon givertjenes-
te. Vi har allerede et giverlag med faste og trofaste givere.
Men vi trenger mange flere på banen om vi skal få dekket
satsingen. Og som kristen menighet våger vi å satse i tro på
at Guds rikes arbeid skal få vekstgrunnlag nettopp her på
Søreide. 

Vi vet at det finnes mange glade givere og mange gode
formål. Vi vet også at mange trenger et lite puff til å komme
i gang med en fast givertjeneste. Og vi ønsker å utfordre til
nettopp dette! Bli med oss på laget! Og tips gjerne en annen
også. Kanskje noen som har bodd her før og har hatt barn
og unge i Søreide menighet også vil vært med?

Givere får skattefradrag for gaver mellom kr 500 og
12000, men da må dere oppgi personnr. Det krever myndig-
hetene. Informasjon om givere behandles ellers konfiden-
sielt, og avtalen løper til den blir sagt opp av giver.

Ta en titt på kupongen under,  og se hvilken mulighet du
vil benytte deg av. Fyll ut og send inn eller lever i kirken. Vi vil
informere jevnlig via Refleks utover i året og aksjonere i alle
grupper og enheter i menigheten. En brosjyre skal trykkes,
så ingen skal unngå å vite om Aksjon givertjeneste.

Er det noe du lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt!
Menighetskonsulent Geir Møller (tlf. 55 59 71 84, e-post
geir.moller@bkf.no) kan svare på det meste.

Velkommen med på laget – her er vi alle på banen og ingen
på sidelinjen!

Hvordan bli fast giver i Søreide menighets givertjeneste?

- Fyll ut skjemaet og send til Søreide menighet, 
Steinsvikveien 19,5251  Søreidgrend.

- Ring menighetskontoret (55 59 71 84) og avtal pr telefon.
- Kom på menighetskontoret og få hjelp til å fylle ut 

skjemaet der! Vi setter alltid pris på besøk!

Kupong:  klipp av og fyll ut

Jeg ønsker:

" Automatisk trekk på konto..... ganger i året 
" Giro tilsendt ..... ganger i året   " Giro for engangsbeløp
"  Giverkonvolutt til bruk i for offer i kirken. 

Beløp kr …..…....… Dato for trekk ….......…..….  

Kontonummer ……………………….………….…....

Fødselsnummer ……………………….………….…. (11 siffer)   

Navn ……………………….…………... Adr .......……………………….……….

Postnummer ………… Sted ................................... tlf  …...…………..

Gaven skal rapportes som fradragsberettiget   Ja  " Nei  " 

Kontonummer for givertjenesten: 1644.25.11768 

Send slippen til. Søreide menighet, 
Steinsvikveien19, 5251 Søreidgrend
Tlf. 55 59 71 84 - epost: soreide.menighet@bkf.no 

I høst blir det oppstart av
nytt barnekor i Søreide
kirke. Koret er for alle
sangglade gutter og jenter
fra første til fjerde klasse. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

Det blir korøvelse i kirka hver
mandag kl. 18.00 -19.00, og første
øvelse blir 27.august.

Initiativtakere er Åshild Nense-
ter og Gudrun Tjøstheim, og med
seg som musikalsk leder har de
sangpedagog Tora-Sofie Haarr.
Det vil bli lagt vekt på at barna skal
få utvikle både stemme og sang-
glede, og repertoaret vil bestå av
sanger av både eldre og nyere dato. 

Håpet er at mange barn vil stille
på seminar lørdag 25.aug.
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www.fanatorget.no

-nillecafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

e med
katt

trappene

kl.15.00-18.00, for så å ha en
opptreden på familiegudstje-
nesten 26.august. 

Ellers tar koret med glede
imot medlemmer hele høsten.

Det er ingen forhåndspåmel-
ding til koret, men evetuelle
spørsmål kan gjerne rettes til
Gudrun Tjøstheim på telefon
55 22 89 21. !

Kula og Myggen på Sandsli

Annankvar onsdag kl 17.30 – 19.00

samlar ein gjeng 1. – 4. klassingar

seg til Kula og Myggen barneklubb i

Eldshovden barnehage, Eldshovden

11. I klubben, som er tilslutta Søreide

menighet og KFUK-KFUM, møtest

kvar gong ca 20 born til aktivitetar,

song, matlaging og forteljing. Første

samling i haust er 29. august. Vel-

kommen til gamle og nye medlemer!

Gudrun Tjøstheim, Tora-Sofie Haar og Åshild Nenseter ønsker
sanglade barn fra 1. – 4. klasse velkommen til nytt barnekor.
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26.05. Martin Johan Holen
27.05. Sanne Meyer Kvalheim

Tobias Borchgrevink 
Bernes

03.06. Kristin Bøe Stadheim
Aron Christopher
Monsen Pedersen

10.06. Maren Folkestad 
Aadland
Emilie Thomassen

17.06. Vilhelm Skiple-
Johannessen
Oskar Bakke
Amelia Alexia Kroondijk
Amanda Ask Glenjen

24.06. Marie Kristine Sandtorv 
Sunnevåg
Eirik Skjefrås Kvile

01.07. Elias Taraldsen Vinnes
Isak Taraldsen Vinnes

08.07. Adam Nyhamn Hersvik
Nora Konstanse 
Oestreich

22.07. Eline  Haugsvær 
Skjønberg

12.08. Malin  Eidnes Aurdal

21.07. Solveig Stensen og Jan 
Ingemann Heggdal

27.05. Ruth Ellinor Breivik
08.06. Alf Karstein Nilsen
09.06. Leif-Johnny Rasmussen
11.06. Odd Kjell Stene
09.06. Toralf Johan Søderholm
25.06. Alfred Arvid Mjåtveit
07.07. Anna Pedersen
23.07. Hilmar Johan Vatle
03.08. Margrethe Losnedal

19. august 12. søndag e. pinse
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd ved menighetsprest
Lars Martin Hol. Offer til
KFUK/KFUM regionalt.

26. august 13. søndag e. pinse
11.00 Familiegudstjeneste.

Ved vikarprest Sindre Skeie. Dåp.
Sang ved det nye barnekoret!
Innsettelse av menighetsprest
Lars Martin Hol i Søreide.
Offer til menighetsarbeidet

2. september 14. søndag e. pinse
11.00 Høymesse. Konfirmant-
pres. ved sokneprest Hans J.
Morvik. Offer til menighetsarb.
15.00 Høymesse. Konfirmant-
presentasjon ved sokneprest
Hans j. Morvik. Offer til menig-
hetsarbeidet.

9. september 15. søndag e. pinse 
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. /vikarprest Sindre
Skeie. Offer til menighetsarb.

16. sept. 16. søndag e. pinse
11.00 Høymesse, dåp og natt-
verd ved menighetsprest Lars
Martin Hol. Offer til menighe-
tens misjonsprosjekt gjennom
Misjonsalliansen.

23. sept. 17. søndag e. pinse 
11.00 Familiegudstjeneste ved

vikarprest Sindre Skeie. Utde-
ling av 4 årsbok til 4 åringene.
Offer til fellestiltak i Fana prosti.

30. sept. 18. søndag e. pinse 
11.00 Gudstj. med dåp og natt-
verd ved sokneprest Hans J.
Morvik. Offer til menighetsarb.

7. oktober 19. søndag e. pinse 
11.00 Gudstj. med dåp og natt-
verd v/menighetsprest Lars Mar-
tin Hol. Offer til menighetsarb.

14. oktober 20. søndag e. pinse
11.00 Familiegudstjeneste ved
sokneprest Hans J. Morvik. Bar-
nehagens høsttakkefest.

21. oktober 21.søndag e. pinse 
11.00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved vikarprest Sin-
dre Skeie. Offer til menighetsar-
beidet. Menighetsrådsvalg.

29. oktober  Bots og bededag 
11.00 Bots og bededagsguds-
tjenste ved menighetsprest Lars
Martin Hol.

             gudstjenester

døde

 vigdedøpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B FU
LLD

ISTR
IBU

SJO
N

Menighetskontoret

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

Ansatte og tillitsvalgte

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

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

Menighetsprest Lars Martin Hol 
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 06 
E-post  . . . . . lars.martin.hol@bkf.no

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

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

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

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

Barnehage

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

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

På an`igjen – med Beta-kvelder i høst!
Våre fast Beta-folk bør aller først  merke seg at det blir 
MANDAGER som blir møtedag denne høsten.
Men ellers følger vi samme konsept som før:

19.30: Kveldsmåltid
20.00: Tema – med etterfølgende samtale
21.45: Avslutning inne i kirkerommet

Tema denne høsten omhandler troen på Gud, Jesus og Den 
Hellige Ånd. Dato og talere blir:

Mandag 17.september: Ivar Braut
Mandag 15.oktober: Sindre Skeie
Mandag 12.november: Steinar Oppheim

Beta er menighetens undervisningstilbud for voksne, og vi 
kan bare anbefale disse kveldene for alle. Det er et åpent og 
inkluderende fellesskap, og nyinnflyttere  ønskes spesielt
velkommen! !

Menighetskalender 
En rekke av menighetens aktiviteter starter opp igjen nå i høst.
Ring menighetskontoret om du lurer på noe. Vi kan nevne:

FULL GUFF/FAMILIEKORET starter opp tirsdag 11. september
og vil ha møter annenhver tirsdag frem til jul.

TGF: Oppstart fredag 28. sept. Kolbjørn Gunnarson forteller om
erfaringer i Kirkens Bymisjon. Videre blir det samling fredag 26.
okt. Vi følger vanlig lest med middag kl 17.00 - 18.00 med kaffe og
TGF-kake i menighetssalen. Deretter er det foredrag og barne-
pass, kulturelt krydder og Ord til ettertanke. Avslutning kl. 19.00. 

ELDRETRIMMEN starter opp igjen tirsdag 21,august kl 11.-13.
Eldretrimmen er hver tirsdag i kirken. 

LOKALHISTORISK FORUM: Onsdag 19. sept: Smøråsfjellet  Ved
Johan Krohn-Hansen. Onsdag 10. okt: Med vann- og veitunneler
fra fjell til fjord. Ved Peder R. Tharaldsen. Sjå plakater i butikkane
på Søreide: Terje og Prix. Tid: Kl. 19.30  Stad: Søreide kyrkje. !
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