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En sommer er over - men:

Menigheten
blomstrer! 

Etter to sommerstille måneder starter alle aktivitetene
våre opp igjen. Vi har noe for enhver smak, også for deg.

Dette kan du lese mer om på sidene 2-4 og 14-15

Pilgrimsvandring
anno 2008
Bli med Refleks-medar-
beider Sølvi Damm på en
litt anderledes sommer-
tur: E n firedagers pil-
grimsvandring til de nes-
ten tusen år gamle klos-
terruinene på Selja.

Side 5

To bispekandidater
fra Fana prosti
Bispedømmerådet har
nominert fem personer
til valget av ny biskop i
Bjørgvin. To av kandida-
tene er hjemmehørende
i Fana: Generalsekretær
Kjell Bertel Nyland (t.v.)
og sokneprest Ivar Braut

Side 8-9

Det gode
samarbeidet
Samarbeidet mellom
Baptistkirken og Slette-
bakken menighet har
vært verdifullt for begge
trossamfunn, mener
Arild Fintland (t.v) og
Lars P. Eide. Side 10-11 
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Refleks nr 4, 2008. Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samarbeid med BKF og
de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar
med glede i mot artikler av ulike slag og

gjerne også tips til reportasjer.

Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: soreide.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Staben i menigheten.
Kontaktinformasjon: se side 16
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående 
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 16.

Redaktør: Jan Hanchen Michelsen, tlf. 55 23 25 47
- 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 - 
E-post: eyecu@online.no

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 

Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 -
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Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 6. oktober
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 21. oktober

Kul klubb for 

nærmiljøet

Annankvar onsdag samlar ein gjeng
1.-4. klassingar seg til Kula og Myg-
gen barneklubb i Eldshovden bar-
nehage.

AV JENS Z MEYER

Klubben, som er tilslutta Søreide
menighet og KFUK-KFUM vart star-
ta hausten 2005 og samlar ca. 20
born frå nærmiljøet. Namnet er
henta frå to maskottar for barnear-
beid i KFUK-KFUM.

Kl. 1730 dumpar ungane inn i bar-
nehagen, dei aller fleste bur i kort
gangavstand frå klubben. Snart sit
alle i ring og syng «Jeg blir så glad
når jeg ser deg». Dei ser ut til å mei-
na det dei syng, for så snart dei har
høyrt dagens forteljing er dei ivrige
på å koma i gang med ulike aktivite-
tar. Formingsaktivitetar er alltid po-
pulære og om vêret tillet det, driv ei
gruppe med ulike aktivitetar ute.
Klubben varer til kl. 1900 og vanleg-
vis vert den avslutta med at mat-
gruppa serverer dagens rett, anten
det er vaflar, fruktsalat eller anna
godt.
- Me var fem foreldre (par) som star-
ta klubben fordi me ønskte å kunna
tilby ein fellesskap for borna i nær-
miljøet. Det var viktig å få til noko
her me bur, då slepp me å kjøra bor-
na i bil. Dessutan er dette eit tilbod
med kristent innhald som i praksis
når alle, anten dei er faste kyrkje-
gjengarar eller ikkje, seier Ragnhild
Tungesvik som er hovudleiar for
klubben.

Kula og Myggen møtest annankvar
onsdag i Eldshovden Barnehage,
Eldshovden 11.

•  kultur •  samvær •  sport •  felles  s

I Søreide kirke er
det gudstjeneste
hver søndag kl. 11.
Og noen andre
ganger også. 

Vi er ofte mange samlet.
Gjennomsnittet vårt er på
nesten 200, men de fleste
søndager er vi mellom 120
og 180 tilstede. Mange barn
og unge familier. Kirkekaf-
fen etterpå er et viktig sam-
lingspunkt for mange. 

Kirkerommet vårt er stort

og åpent. Der er god plass.
Store gulvflater man kan be-
vege seg på. Fleksibelt i for-
hold til stoler og annen inn-
redning. Store, åpne dører
inn mot kirkerommet.

Kirkerommet sier noe om

hvordan vi er som me-
nighet. Vi er en folke-
kirkemenighet med
stor takhøyde og bred-
de, og meget lav dørter-
skel. Til gudstjeneste
kommer det først og
fremst mange mennes-
ker – men også mange
forskjellige typer men-

nesker.
Det er plass til deg også.

Du må gjerne gå dit noen
ganger for å bli fortrolig med
det som foregår. Men slik er
det med andre ting vi er med
på også.

Gudstjenesten:

Rom for alle

I Søreide kirke er det stor aktivitet hele uken. Det er mange grupper
og lag som holder til her: • Fem kor. •Grupper for barn, unge og
eldre. • Trim og undervisning. • Samtale, omsorg og fellesskap. 
Vi tror vi har noe for deg også. Ukens høydepunkt er søndagens
gudstjeneste, en fellessamling med noe for både barn og voksne.
Og byens beste kirkekaffe etterpå!
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Barnehagen
Jakob er snart to år. Han går i Søreide me-
nighetsbarnehage. Men nå har han hatt
en lang sommerferie: Han har ikke vært i
barnehagen på over seks uker. 

I dag skal han dit igjen, og pappa, som føl-
ger ham, er litt spent. Hva vil Jakob si når
pappa skal gå sin vei, og Jakob må bli væ-
rende i barnehagen?
De kommer inn. Av med sko, på med
sandaler. Så – plutselig – forsvinner Jakob
inn til de andre barna.

– Skal du ikke si ha det til pappa, da? spør
en forbauset far.
– Nei, svarer Jakob. – Leke! Leke!
Han er visst i trygge hender. At pappa vin-
ker til ham og går ut, legger han ikke mer-
ke til. Det er altfor mye å henge fingrene i.
Snart er det samlingsstund i sofaen, slik
det pleier. Da får barna roe seg helt ned og
høre en fortelling. Noen ganger er den fra
Bibelen. Etterpå blir det frukt. Deretter
lek, lunsj, og sovetid for de minste. Så får
alle gå ut og leke på den store uteplassen.
Litt etter klokken tre kommer pappa tilba-
ke til menighetsbarnehagen, som ligger
rett nedenfor Søreide kirke.

Han tenker at barnehagen er akkurat
passe stor. Det er plass til førti barn. Ti av
barna kan være under tre år. Og ett av de ti
barna er Jakob, som akkurat nå kommer
springende mot ham.
– Hei Jakob! Har du hatt det fint? spør
pappa. – Hva har du gjort i barnehagen i
dag?
– Leke! svarer Jakob. – Leke gravema-
skin!
Og pappa vet hva det betyr. Det betyr at Ja-
kob har hatt det bra.

Søreide menighetsbarnehage
Kontakt: Berit Hop Grimen, 55597825

Søndagsskolen og 

Søndagsringen
Det kommer mange barn til gudstjeneste
i Søreide kirke hver søndag. De har sitt
eget opplegg under deler av gudstje-
nesten. Søndagsskole for de min-
ste, og Søndagsringen for de litt
større barna. De går ut i samlet
flokk tidlig i gudstjenesten. Søn-
dagsskolen til Barnehagen, der
de hører fortellinger, synger

sanger og har forskjellige aktiviteter. Søndagsringen holder til i
gymsalen på Søreide skole, så der er vekten lagt mer på fysisk ut-
foldelse. Søndagsskolen vår har flotte ledere, og har de siste
årene vært blant de største i byen. 

Familiekoret
Annenhver tirsdag møtes foreldre og barn
til felles sangøvelse, lek og kveldsmat i fa-
miliekoret. Her får barn og foreldre utfolde
seg sammen.
– På øvelsene synger og koser vi oss, har en
liten andakt, og avslutter med lek og felles
matpakkekveldsmat, forteller Petter Hope,
dirigent i Familiekoret. – Vi pleier også å
synge på en gudstjeneste hvert semester,
og noen ganger drar vi på utflukt sammen.

Da pleier vi å gå en
passe lang tur, og så le-
ker vi og spiser grillmat.
Familiekoret samles tirsda-
ger i ulike uker, klokken 17.30-
19.00. Det er ingen opptaksprøve
og heller ingen særskilte krav til musi-
kalitet verken hos store eller små. (Selv om
vi selv synes at vi er ganske flinke!)

Familiekoret
Kontakt: Petter Hope, tlf 95035239

Barnekoret

Høsten 2007 ble barnekoret i Søreide kirke
startet. Det ble ganske raskt et populært
tiltak, med over 15 medlemmer fra 1. til 4.
klasse. I barnekoret er det sangen som står
i sentrum, og koret har opptrådt både på
Festspill-kveld i kirken, ved gudstjenester
og til og med i et bryllup! I høst skal vi blant 

annet
lage konsert

med svensk-kongo-
lesiske Edo Bumba. Velkommen til øvelse
mandager i ulike uker, klokken 18–19.
Oppstart blir mandag 25. august.

Barnekoret
Kontakt: Gudrun Tjøstheim, tlf 41502633 

s  skap • fordypning •  moro • utfordringer •  hygge •  fritid

Barna sitter i ring foran 
på gulvet. Alle venter. Presten Sindre

skal fortelle en historie.

– Men… det er noen som ikke er her! sier Sindre plutselig. –
Det er noen som alltid pleier å være her!

–Jan er ikke her! roper en. – Jenny er også borte! sier en annen.
– Ja, det er riktig, sier Sindre. – Jan og Jenny er ikke her. Vi må rope

på dem! Nå teller jeg til tre, og så ser vi om de kan høre oss. En, to, tre!
– JAAAAN! JEEENNNYY! roper barna, så de voksne nesten får vondt i

ørene. Inn kommer to dansende dukker, Jan og Jenny. De hilser på alle
og tuller og tøyser. Til sist setter de seg ned. – Sånn! Nå kan vi begyn-
ne, sier Sindre og tenner et lys. – Jeg skal fortelle en historie om en

mann mange av dere har hørt om før.
– Jesus! er det noen som sier.

– Ja, i dag skal det handle om Jesus.
Sindre forteller. Etterpå får alle lage en stor plakat med et

bilde fra fortellingen. Så blir det kaffe, te og matpak-
ker, før alle samles i kirkerommet til slutt.

Kontakt: Per Ivar Kjærgård, 
tlf 977 66 510

Dåpsskolen
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www.fanatorget.no
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ablegøyer

Young 
Planet

Mads Gunnarson er gått
bort, knapt to år gamal.
Han døydde fredfullt i
heimen sin den 13. juli.
Om nokon skulle tykkja
det var leitt at dei ikkje
fekk vera med å visa Mads
den siste æra, så stod det i
dødsannonsen at, like
kjært som blomar er ei
gåve til Bwaila sjukehus,
Malawi, kontonummer.
3411.29.37805.

Mads var minstebarnet til
Lene og Kolbjørn Gun-
narson. Kolbjørn var
prest her hjå oss i Søreide i
om lag sju år før han valde
å slutta og gå inn i Bymi-
sjonen. Det var mot slut-
ten av Kolbjørn si tid som
prest i Søreide at Mads
kom til, og det vart tidleg
klårt at Mads ikkje var
heilt som andre born. Då
han vart døypt i kyrkja på
Søreide måtte han hentast
frå sjukehuset og leverast
tilbake der straks etter.
Mads fekk tidleg møta dei
vonde og vanskelege si-
dene ved livet, og familien
Gunnarson fekk ei utfor-
drande tid. Familielivet
vart mykje annleis enn det
elles ville vore. 

Ei forteljing frå eit anna
land langt borte kjem meg
i hugen. Ein liten gut kom
gåande langs vegen be-
rande på ein endå mindre
gut på ryggen. Han møtte
nokon som spurde: Er
han ikkje tung? Nei, han er
ikkje tung, han er bror
min.

Slik trur eg det langt på
veg var for Kaia og Erlend,
Lene og Kolbjørn også.
Mads var ikkje ei bør dei
fekk å bera, han var vesle-
broren som trong meir
omsorg enn born flest. Og
det fekk han i rikt mål, av
sysken og foreldre, av dei
som stelte han på sjuke-
huset og i barnehagen og
elles av dei næraste i fami-
lien og nære vener. Mads
var heldig og fekk koma til
ein ressurssterk familie
der han fekk den hjelp han
trong. Mads var ikkje
skapt for eit langt liv, hans
liv vart kort i menneskeleg
målestokk, men mellom
dei vanskelege bolkane i
det korte livet sitt fekk han
også oppleva gode
stunder saman med sine
næraste. 

Det var ei fin gravferd frå
Skjold kyrkje, som var
fullsett, til Birkeland kyr-
kjegard der han vart lagt
til kvile ved sida av ein an-
nan gut som heller ikkje
fekk noko langt liv. I min-
nesamværet etterpå møtte
over hundre menneske
fram, og det vart eit
minneverdig punktum
for Mads sitt korte liv. Me
lyser fred over Mads sitt
minne og minnast Jesu
ord: «Sanneleg, det seier
eg dykk: Det de gjorde
mot ein av desse minste
brørne mine det gjorde de
mot meg.»

GERHARD BERGE

Minneord

Ytrebygda Frivillighetssentral markerer

DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN
1. oktober 2008 på toppen av Storrinden.
Grillfest og trekkspillmusikk. Arrangementet er gratis!

Vi møtes v/bommen kl. 11.00
Trenger du transport? Ring Frivillighetsentralen,
telefon  55 01 35 51 / 92 44 60 41  
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Det er august. Fremdeles kan
vi ha sommervarme dager
med sol, høy himmel og
kvikksølv som danser seg
oppover mot 20-tallet på
termometeret. Akkurat som vi
hadde det i mai og juni.

ANDAKT........
VED IVAR BRAUT

Men august er annerledes. Nå
er det ikke forventningene om
en god sommer som bærer oss
gjennom dagene. Nå skjer det

noe nytt.  
Barn med kriblende mager venter på

første skoledag. Arbeidsplasser og aktivite-
ter er snart tilbake i sitt vante gjenge. Tom-
me sider i almanakken er snart fylt av avta-
ler og ting som må huskes. For noen. For
andre er dette kanskje den underlige første
høsten da alt virker tomt og rart - barna
har flyttet ut, pensjonisttilværelsen begyn-
ner eller sykdom og død i nær familie pre-
ger dagene. Dagene forandres og livet en-
drer seg stadig.

Bibelen er full av fortellinger og bilder
som handler om livet. Om hvordan livet
ser ut i vårt perspektiv og hvordan livet ser

ut i Guds perspektiv. Ofte er de to temme-
lig forskjellige.

For å holde litt fast på sommeren, vil jeg
gi deg et blikk inn i Guds perspektiv på
deg. Det er hentet fra Salomos Høysang.
Denne vakre kjærlighetsfortellingen som
bare er 7 ½ side lang. Som ikke nevner or-
det «Gud» en eneste gang, og som vi aldri
leser fra i vår kirke, men som allikevel er en
dypt åndelig bok. 

Der beskrives Guds kjærlighet som kjær-
ligheten mellom en kvinne og en mann.
En brud og en brudgom.  Som brudgom-
men gjør alt for å være nær sin elskede, slik
ser også vår Himmelske Far etter oss. 

Og bruden venter spent: 

Hør, det er min elskede! Se, der kommer han!
Han springer over heiene og hopper bortover
haugene. Se, der står han ved husveggen;
han kikker inn gjennom gluggen og gløtter
mellom sprinklene.

Min kjæreste tar til orde og sier: Stå opp, min
elskede! Kom, du min fagre pike!

For se, nå er vinteren slutt, regnet er over, det
er borte. 

Blomstene kommer til syne på marken;
sangens tid er kommet, 

turtelduen kurrer i vårt land. Fikentreet set-
ter frukt, det anger av blomstrende vintrær.

HØYSANGEN 2, 8-13

Det er en flott beskrivelse av Guds per-
spektiv på oss. Hvor ivrig han er til å lete et-
ter oss. Hvordan alt annet er glemt – bare
han får et lite glimt av den han elsker
gjennom vinduet. 

Utfordringen til oss er å være som bru-
den: å vente på ham som kommer. Og la
seg bli funnet og berørt og elsket av Gud.
Og se hva som skjer. ●

Kultur-
Bibeltimer i Birkeland menig-
hetshus tirsdager kl.19.30
• 26.aug: Ivar Braut: Den kjær-
lige og hellige Gud – en mot-
setning?
• 30.sept: Eiel Holten. 2. Korin-
terbrev kap.5 om forsoningen.
• 28.okt: Inge Mannsåker: -
Vend om og bli som barn! Mat-
teus kap.18.
• 25. nov: Gunnar Johnstad
(prof. v/Lærerakademiet): 2.
Kor, kap. 4 ,«Skatten i leirkar».

KRIK i Sædalen: Fra septem-
ber blir det startet et nytt til-
bud i Sædalen menighet:
KRIK – idrett for barn og ung-
dom. For nærmere detaljer,
sewww.sedalenmenighet.no 

Søreide kirke søndag  28. sept.
kl. 19: «Den blå månes dal».
En reiseskildring i troens
landskap. Foredrag, sang og
musikk ved Øystein Braaten.
Han reiste verden rundt som
buddhist. På leiting etter et
hemmelig kloster i Peru møt-
te han Gud. Dette et vende-
punkt. Nå er han prest i Den
norske kirke, og driver med
musikk og forfatterskap på si.
Arr: Undervisningsutvalget.

Troldsalen, mandag 20.okto-
ber kl 19.30. Kulturkveld med
Fana Kammerorkester, Fana
Ungdomslag og Fana kyrkje-
kor. Blandet program med
sang, musikk og dans. Billet-
ter kr 100,- ved inngangen

Fana prosti- og menighetsen-
ter torsdag 23. oktober kl. 19:
Kulturutvalget i Fana kyrkje-
lyd og Fana Mållag inviterer til

møte om teolo-
gen, samfunns-
mennesket og
salmediktaren
Elis Blix. Fore-
drag v/ Anders

Aschim, forfattaren av Blix-
biografien, «Ein betre vår ein
gong». Det blir også allsong
frå Blix sitt forfattarskap.
Pris: Kr. 75,-. Arr.: Fana kyr-
kjelyd og Fana Mållag

Bønes, tirs. 7. okt. kl. 19.30: Te-
makveld. Seniorrådgiver Åge
Haavik i kirkerådet forteller
om arbeidet med ny salmebok.
Vi synger fra den nye salme-

boken 

Slettebakken kirke tirs. 7. okt.
kl 19:30: Temakveld. «Hva be-
tyr troen for deg? Er Gud aktiv i
vår hverdag og hvordan opple-
ver vi det? Er det lett å merke
når Gud taler og handler, eller

er det fort gjort å overse?» I
den første av høstens to tema-
kvelder vil vi utveksle erfa-
ringer vi har som kristne.

Skjold kirke, søndag 12. okto-
ber kl. 19.00: Mali-konsert.
Skjold menighet har i flere år
støttet NMS’  landsbyprosjekt
i Mali. Det gjør vi på flere ulike
måter, blant annet med en
misjonskonsert hver høst, der
overskuddet går til prosjektet. 

Storetveit menighetshus:
Hyggetreff for pensjonister
30. sept.: «Morsomme og klo-
ke ord sagt av berømte perso-
ner». Kåseri ved Elna Matland.
28. okt.: «Å sette spor». En ut-
vandrerhistorie. Ved Ragnhild
Tangen og Laila Drønen Njå-
stad. Boksalg.
På alle hyggetreffene er det
allsang og prat, andakt og en-
kel servering. Entre kr. 20,-.

Høsten kommer tidsnok
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Pilgrims-
vandring
til Selja
Trodde du at en pilgrimsvandring
måtte gå til Santiago de Compo-
stella – eller i det minste til
Nidaros? Og at det bare var
munker, teologer og andre sterkt
religiøse mennesker som bedrev
slik vandring? Da tok du feil!

TEKST OG FOTO: SØLVI DAMM

På Selja i Nordfjord lever legenden om St.
Sunniva i beste velgående, og hvert år i juli
måned blir det arrangert Seljumannames-
se i de gamle klosterruinene. 

For alle aldre
Stadig flere velger å ta turen til messen som
en fire dagers pilgrimsvandring. Holmely
retreatsenter i Bryggja ligger idyllisk til ved
fjorden, og er blitt et populært utgangs-
punkt og overnattingsted for pilgrimene.
Privatbiler brukes til å frakte pilgrimene til
nye startsteder hver dag. Det er praktisk, og
det kjennes godt å ha et «hjem» å vende til-
bake til hver dag. Og bedre hjem kan en
knapt ønske seg!

På ferden treffer du et mangfoldig knip-
pe av mennesker, med alle slags behov og
bakgrunner. Men du må være glad i å gå,
være litt nysgjerrig, åpen for utfordringer
og ha et åpent sinn. Ellers er det ingen ne-
dre eller øvre aldersgrense.

Stillhet og glede
Med på ferden trenger du en tursekk med
drikke og mat, gode joggesko eller turstøv-
ler, gjerne en stav eller to – og åpne sanser.
Vi var 20 pilgrimer som la ut på turen, og
underveis kunne bygdefolk slutte seg til på
en dagsmarsj eller to. Alle ble tatt vel imot.
Med oss på ferden hadde vi vår egen pil-
grimsprest, Sigurd Vangen, og en ypperlig
turleder og stifinner i Jakob Aaberg. En pil-
grimsvandring handler om å vandre mot
et mål – et hellig sted. Reisen foregår både
på det indre og ytre plan. Du er underveis –
alene og sammen med andre. Her finner
du mulighet til å være både i stillhet og i
glede – i et vandringsfelleskap med ulike
mennesker mot samme mål.

Spesielt fellesskap
Vi går noenlunde samlet, kan prate litt
underveis hvis vi ønsker, dele naturopple-
velsene, slitet, stillheten og roen. Underveis
er det lagt inn stopp der vi samles om et
gudsord, synger en salme fra vårt lille pil-
grimshefte, ber – og vandrer videre i stillhet
og meditasjon til praten igjen tar til. Det
blir et helt spesielt felleskap av slikt. Van-
dringene tar 3-6 timer hver dag, men det
foregår i et jevnt tempo uten stress. Dette
året var vi i tillegg velsignet med sol og
sommervarme hele tiden. I tillegg til van-
dringen var det lagt opp til mange kulturel-
le innslag på kveldstid: Kåseri, konserter og
omvisninger av ulike slag.

Seljumannamesse
Målet ble nådd søndag formiddag, etter
den siste fjellovergangen ute på Selja. Da lå
klosterruinene under oss, med en historie
like gammel som kristendommen i Norge.
Et mektig øyeblikk! Seljumannamessen ble
en verdig avslutning, med medvirkning fra
syv prester, brassbrand, mange tilreisende
fra fjern og nær og vel 20 fornøyde pilgri-
mer. Det var fortsatt sol, men vinden feide
over oss i et sus som om det skulle være den
Hellige Ånd som tok fatt i oss. ●

Info: www.seljumannamesse.no –
eller ring prest og kontaktperson Sigurd
Vengen, tlf. 48096093.

SELJUMANNAMESSE: Selja var det første bispesetet for Vestlandet, med munkekloster

bygget før år 1100. Seljumanna-messedagen 8. juli er en merkedag i kirkeåret, og hvert år

blir det arrangert gudstjeneste i klosterruinene på den søndagen som faller nærmest.

PILGRIMER: Bena kjentes lettere på veien hjem igjen.
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TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

Generalforsamlingen er NMS’ øverste organ,
og under forhandlingene på dagtid var det
flere saker på dagsorden – blant annet et nye
profildokumentet om samlivsetikk, valg av
ny landsstyreleder og vedtektsendringer. 

Miljøfyrtårn
Ved siden av forhandlingene var det også
mange seminarer og andre arrangementer –
som toving, korsang, bibeltimer, kveldsmø-
ter og den populære trefjells-turen. General-
forsamlingen ble også tidsriktig sertifisert
som Miljøfyrtårn. Beviset for dette ble utdelt
av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
Dette er noe Det norske misjonsselskap med

rette kan være stolt av – og for oss andre er det
en inspirasjon å ta med oss videre i hverdagen
– både hjemme og på jobb. 

Forsoning
På avslutningsgudstjenesten holdt biskop
Mano Rumalshah fra Pakistan preken om hva
det vil si å leve forsonet med våre medmen-
nesker. Dette var et sterkt vitnesbyrd, i tråd
med samlingens tema. Noe av styrken når mi-
sjonsorganisasjoner har samlinger er nettopp
det store mangfoldet - med besøk av kristne
søsken fra andre steder i verden. Dette er med
på å gi nye perspektiver både på tro og liv, og
ny inspirasjon til det som er det sentrale: å få
fortelle om Guds kjærlighet til alle mennesker
– gjort synlig for oss gjennom Jesus Kristus. ●

Sorgseminar   

Fana prosti inviterer etterlatte til
et seminar om sorg. Sorgen berø-
rer oss på mange måter og du er
velkommen enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet.

Lørdag 25. oktober kl. 10 - 14 
i Skjold kirke, peisestuen

PROGRAM: • Hva er sorg og hva
gjør sorgen med oss? Ved sokne-
prest i Storetveit, Bjarte Holme 
• Lunch •  Samtale/spørsmål 
• Orientering om tilbud til etter-
latte i Fana prosti. ●

Sorgen det ikke 
sendes blomster til

En åpen samling for mennesker
som erfarer, eller har erfart, 
samlivsbrudd.

Tirsdag 23. september 2008
kl. 19-21.30 på Storetveit 
menighetshus, Kirkeveien 27.

Innleder: Rolf Hugo Hanssen,
prest i Metodistkirken

Temaer: • Sorgreaksjoner. • Hva
hjelper?  • Hvordan takler barna et
samlivsbrudd? • Hvordan få til
gode ordninger? • Mulighet for
samtale/spørsmål

Enkelt kveldsmåltid. 
Gratis adgang. ●

*

Påmelding eller spørsmål, 
begge arrangementer:

Diakon Linda Bårdsen, 
tlf. 55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no

Menighetskonsulent Therese 
N. Mokkelbost, tlf. 55 30 81 02
therese.mokkelbost@bkf.no

Arr.: Menighetene i Fana prosti

VELKOMMEN –  også om du
ikke har fått meldt deg på!

Mangfoldig NMS -
generalforsamling
«Guds draum» var temaet for Det Norske Misjonsselskaps general-
forsamling i Bergenshallen 9-13. juli. Med program for alle alders-
grupper og egne arrangementer i Baptistkirken, Slettebakken kirke og
Slettebakken skole, var det nok å være med på for de 1850 deltagerne.

KORSANG: Det var tett mellom benkeradene i Bergenshallen – ikke minst under de

musikalske innslagene. FOTO: MISJONSTIDENDE/EIVIND HAUGLID

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 
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Bjørgvin bispedømmeråd har 
i sommer nominert fem
kandidater til valget av ny biskop
i Bjørgvin, etter at biskop Ole 
D. Hagesæther (66) går av med
pensjon senere i høst. General-
sekretær i Sjømannskirken Kjell
Bertel Nyland (59) fra Bønes og
sokneprest i Birkeland menighet
Ivar Braut (52) er blant de
nominerte.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Vi har dessverre ikke lykkes i å få en kom-
mentar fra Kjell Bertel Nyland, som for tiden
er på reise i OL-nasjonen Kina. Ivar Braut
derimot følger med på sommerlekene hjem-
me fra sin egen stue, og gir gjerne en kom-
mentar til Menighetsbladet.

– Vanlig menighetsprest
– Jeg visste at det var på tale, men jeg ble like-
vel overrasket over at jeg var blant de fem no-
minerte, sier Braut, som ser på nominasjo-
nen som en stor tillitserklæring. 

– Ledererfaringen min fra tiden som prost i
Sunnhordland er nok vektlagt, spekulerer
han.

– Men jeg synes likevel det er fint at valgko-
miteen gjennom nominasjonen viser at de
også verdsetter en vanlig menighetsprest. 

Braut kjenner godt til de andre kandida-
tene, og mener at det er en fin liste valgkomi-
teen har satt sammen.  De tre andre nomi-
nerte er domprost i Bergen Ørnulf Axel El-

seth (55), rektor ved Menighetsfakultetet i
Oslo Halvor Nordhaug (55) og bymisjons-
prest i Oslo Kari Veiteberg (47). 

Avskjedsgudtjeneste
På nettsiden til Bjørgvin bispedømme
(www.kyrkja.no/bjorgvin) er det lagt ut en

bred presentasjon av de enkelte kandidatene
– blant annet svarene de har gitt på en rekke
personlige og politiske spørsmål fra Bispe-
dømmerådet.

Lang prosess
Innen 1. oktober skal alle menighetsråd,

Ny biskop: To fanabuer 

NOMINERT: Ivar Braut (sokneprest i Birkeland menighet) oppsummerer sin visjon for Den

norske kirken i de tre ordene allmenn, forankret og frimodig, og ser for seg en kirke som møter

både den trofaste kirkegjengeren og de som kommer mer sjelden med respekt, varme og ån-

delig føde. Han mener at homofilt samliv er i strid med Guds vilje, og vil si klart nei til ordinasjon

av homofilt samlevende.

NOMINERT: Ørnulf Axel Elseth

(domprost i Bergen) drømmer om en
Kristusbegeistret kirke som bringer
ut evangeliet, gir folk håp og mot, og
som langt dristigere våger å regne
med mennesker. Elseth er den
eneste av kandidatene som er klart
positiv til at homofilt samlevende
kan inneha vigslede stillinger i kir-
ken. Han mener at kirkens engasje-
ment for forbruk, rettferdighet og
vern av menneskeverdet represen-
terer de største og viktigste utfor-
dringene vi står overfor i dag.

NOMINERT: Halvor Nordhaug

(rektor ved Menighetsfakultetet)
ser for seg en folkekirke som ska-
per disipler. Han vil ha en kirke
som gir tilhørighet og som fører
folk frem til den kristne tro – ikke
minst gjennom en målbevisst
trosopplæring. Politisk er han
opptatt av miljøkrisen og fattig-
domsproblematikk, og vil utfordre
folk og myndigheter til å treffe ra-
dikale valg for å verne skaperver-
ket og sikre en rettferdig fordeling.
Han vil ikke kunne vigsle homofilt
samlevende til kirkelig tjeneste.
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prester, kateketer, diakoner og kan-
torer i Bjørgvin, samt alle landets
proster og teologiske professorer
avgi stemme på den de mener er
best egnet til å bli ny biskop i Bjørg-
vin. Deretter er det Kirkerådet og
alle biskopene som skal si sitt, før

den nye biskopen blir utnevnt i
statsråd enten på slutten av dette
året eller tidlig i 2009. ●

Biskop Ole D. Hagesæther 
holder sin avskjedsguds-
tjeneste 20. november.

r blant de nominerte
Midler fra Dankert 
Skagens minnefond

Dankert Skagens Minnefond skal
gå til det beste for eldre i området
som utgjorde Fana bydel i 1995.
Stiftelsen er vedtatt oppløst og det
blir delt ut porsjoner på fortrinnsvis
kr. 5000, 10.000 og 20.000. Vi ønsker
prosjektbeskrivelse og budsjett for
konkrete tiltak som gjennomføres
innen utgangen av 2009. Under el-
lers like vilkår vil prosjekter med
kirkelig tilknytning prioriteres, da
minnefondet opprinnelig hadde til-
knytning til Birkeland menighet. 

Se også www.kirken.bergen.no
(Birkeland menighet) 

Søknad sendes: Dankert Skagens
minnefond. Birkeland menighet,
Postboks 152, Nesttun, 
5852 Bergen innen 25. september. 

NOMINERT: Kjell Bertel Nyland (generalsekretær i Sjømannskirken) ser i

sin visjon for seg en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekir-

ke – med øre og hjerte særlig for de som er uferdige og usikre i sin tro. En vik-

tig del av dette mener han vil være å sikre diakonien som kirkens kropps-

språk og evangeliet i handling.

NOMINERT: Kari Veiteberg (bymi-
sjonsprest i Kirkens Bymisjon i Oslo)
sin visjon er en folkekirke som gjør
Kristus levende – ikke minst gjennom
at den tydelig er på de svakeste sin
side. Politisk synes hun at det er viktig
at kirken engasjerer seg i miljø og
rettferdig fordeling av goder. Dette
mener hun handler både om skaper-
verket og hva det vil si å være en kris-
ten. Hun ønsker også å rette søkelyset
mot der hun mener menneskeverdet
er truet – spesielt i forhold til eldre i
eldreomsorg og barn og unge sine
oppvekstvilkår.
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– Jeg tror det er bra at vi treffes
jevnlig og feirer gudstjeneste
sammen, sier avtroppet
menighetsrådsleder i Baptist-
menigheten Arild Fintland (44)
om det spesielle samarbeidet
med Slettebakken kirke. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Utad tror jeg det betyr noe at vi viser om-
verdenen at vi er kristne venner – som deler,
sier kapellan i Slettebakken kirke Lars Petter
Eide (41).

– Samarbeidet har lært meg at selv om vi
tilhører ulike kirkesamfunn, så har vi noe
større felles, sier Fintland, som mener krist-
ne menigheter ofte får litt skylapper – og
bare ser det som skjer i egen menighet. 

Nabokirker
Samarbeidet mellom de to menighetene kan
tjene som inspirasjon også for andre – og
gjerne i en større sammenheng. 

– Det har vært fine gudstjenester, der jeg
føler at jeg har fått et glimt av helheten i Guds
rike, sier Fintland. Han er vennlig, blid og
veltalende, og virker som en mann det er
godt å ha som venn. Dialekten tok han med
seg fra Skedsmo, der han vokste opp i en fa-
milie med foreldre som fortsatt er aktive i
Baptistkirken. Til Bergen kom han for syv år
siden, like etter at Baptistmenigheten flyttet
fra Krinkelkroken og inn i den nye kirken to
steinkast unna Slettebakken kirke. 

Murene faller
– Murene mellom de ulike kirkesamfunnene
var mye høyere før, sier Lars Petter Eide, som
vokste opp med Fridalen menighet som sitt
andre hjem.

Han gir inntrykk av å være en åpen og in-
kluderende prest, og kommuniserer med
spørsmål og nysgjerrighet i stedet for dog-
metro skråsikkerhet.

– Jeg opplever en større åpenhet og vilje til
å gjøre ting sammen i dag, sier han, og gleder
seg over at det er blitt slik.

– Min innstilling har alltid vært økume-
nisk – at jeg har vært åpen for og hatt respekt
for andre kirkesamfunn. Noen spørsmål ser
man ulikt på, men det viktigste er å kunne se
at det er mer som forener enn som skiller. 

Lars Petter forteller at han i tillegg til perio-
der innenfor både Indremisjonen, KFUM og

Kirkens nødhjelp også en stund var pro-
gramleder på Pinsemenighetens radiosta-
sjon.

– Vi er jo én kirke, sier han begeistret.
– En verdensvid kirke med mange rom. Så

på min vei har det derfor vært mange strå jeg
kunne plukket.

– Har Baptistmenigheten vært et slikt strå?
– Jeg deltok på to ungdomsleirer der, og

syntes det var flott. Men jeg har alltid landet
innenfor Den norske kirken.

Felles gudstjenester
Baptistmenigheten står for tiden uten ånde-
lig leder, etter at pastor Atle H. Eidem før
sommeren takket ja til et kall i Baptistmenig-
heten i Halden. Det verdifulle samarbeidet
med Slettebakken kirke ble innledet mens
Eidem var pastor i Bergen, og videreføres
selv om Baptistmenigheten nå er uten pas-
tor. 

– Hva består samarbeidet i?
– Menighetene arrangerer årlig to felles

gudstjenester, sier Fintland.
– Det har vi gjort like siden kirken stod fer-

dig for åtte år siden. Jeg tror at det vi får til her
kan være en vei å gå for andre også. 

– Også sett i en større sammenheng?
– Alt som er stort, har en gang vært lite,

svarer han.
– Hvordan kan man vite hvem naboen er,

Et glimt av
helhetenSAMME RETNING: «Jeg løfter mine øyne opp mot

fjellene: hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp
kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord»
(Sal.121:1-2) siterer Arild Fintland
(t.v) fra Baptistkirken, og gleder
seg over trosfellesskapet med
Lars Petter Eide og Slettebak-
ken menighet. 

felles  4-08.qxp:felles.qxp  21-08-08  18:18  Side 10



11                 august 2008

hva han mener, hvis man ikke snakker sam-
men? spør han retorisk, og peker på at ulike
kirkesamfunn har spilt en viktig modere-
rende rolle i konfliktfylte områder og slik
vært en motvekt til de voldelige tendensene.

Felles nattverd
De to menighetene feirer også nattverd
sammen, til tross for at de legger ulikt me-
ningsinnhold i den liturgiske handlingen. 

– Den norske kirke lærer at Jesus tar bolig
i elementene når vi spiser og drikker hans
blod og legeme, forklarer Eide. 

– Baptistkirken avviser dette, i tråd med
læren etter reformatoren John Calvin
(1509-1564) – som sa at brødet og vinen
bare er symboler på Jesu blod og legeme. 

– Hvordan løser dere dette?
– Vi har gjort det på den måten at vi bru-

ker hele liturgien vår, men bruker den noe
rundere formuleringen «Kristi legeme gitt
for deg» som utdelingsord i stedet for den
mer vanlige varianten «dette er Jesu lege-
me».

Voksendåp
Det største skillet mellom de to menighe-
tene går likevel ikke ved nattverden. 

– For å bli baptist må en bekjenne troen
på Jesus Kristus som sin frelser, og på bak-
grunn av denne bekjennelse bli døpt. Vi

tror ikke på arvesynden slik som i Den nor-
ske kirke. I stedet for barnedåp tar derfor
familiene barna sine med til kirken og vel-
signer dem, slik at de blir medlemmer og
en del av vår medlemsstatistikk. Ofte for-
blir de det man juridisk  kaller «menighets-
barn», men mange velger å la seg døpe i al-
deren 15-20  år. 

– Når ble du selv døpt?
– Jeg tok et bevisst valg da jeg var 18 år, og

lot meg døpe. Da syntes jeg det var på tide. 

Konfirmasjon uten dåp
– Er voksendåpen en parallell til konfir-
masjonen i Den norske kirke?

– Ikke helt. I dag har vi også konfirma-
sjon – det vi før kalte for å gå på kristen-
domsskolen.

– Kan man konfirmeres uten å være
døpt?

– Ja, det er ikke noen sammenheng der.
Konfirmasjonen vår er ikke noen bekref-
telse av dåpen, men vi har valgt å bruke den
samme benevnelsen slik at våre ungdom-
mer ikke skal føle seg utenfor.

Baptistkirken skiller seg også ut gjennom
måten den er organisert på.

– Hos oss er hver menighet en frittstå-
ende juridisk enhet, der Menighetsmøtet
selv tilsetter pastoren, sier Fintland, og
finner støtte til denne måten å organisere

kirken på både i Bibelen (blant annet
1.Kor.6:1-3) og måten de tidligste kirke-
samfunnene var bygget opp på. 

Mening til livet
Som en avrunding av samtalen vår spør jeg
om hva det å ha en personlig gudstro har be-
tydd for dem. 

– Trygghet og håp, sier Eide. 
Fintland blir stille en stund, som om han

leter etter de riktige ordene.
– Bønn er viktig, sier han.
– Det å kunne legge den tunge sekken av,

selv om det kan variere om du føler at det
virkelig skjer. 

– Føler du at din tro gir mening til livet?
– Troen sammen med håpet er med på å gi

en mening til livet – og sette det inn i en stør-
re sammenheng, sier han.

Sikkerhetsnett
Lars Petter Eide er enig.

– Gud er en venn som kjenner meg, og som
jeg får komme til med alt, sier han.

– Uten at jeg trenger å prestere bestemte
ting, føyer Fintland til.

– Det er en viktig skillelinje mellom oss og
andre religioner. 

– Troen min er et sikkerhetsnett, sier Eide.
– Har du brukt det?
– Jeg har nok det. Livet er 41 år gammelt

nå. Når jeg ser tilbake, står det tydelig for
meg at veien har blitt staket ut for meg – selv
om det ikke virket slik den gangen.

– Du mener at du har hatt en med deg?
– Ja, slik føles det – selv om det også skjer

mange ting som vi kunne vært foruten i livet. 

Tro, håp og kjærlighet
– Føler du at enkelte vonde opplevelser like-
vel kan gi mening når du ser tilbake?

– Ikke alle, men noen får et litt annet lys
på seg når tiden går, sier han, og forteller at
en god tekst å bruke i møte med det me-
ningsløse er Jesu siste ord på korset
(Matt.27:46). 

– Men det vakreste bibelverset finner du i
Paulus første brev til korinterne, sier han, og
siterer: «Da jeg var barn, talte jeg som et
barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som
et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det
barnslige. Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg styk-
kevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud
kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse
tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant
dem er kjærligheten.» (1.Kor.13:11-13).

Neste fellesgudtjeneste holdes i Baptistkir-
ken 28. september, med preken av Jorunn
Johnsen, sogneprest i Slettebakken. ●

D
ialog m

ellom
 søsken

ELVEDÅP: Forfulgte europeiske immigranter tok baptismen med til USA, der den protestantis-

ke trosretningen i dag teller rundt 32 millioner medlemmer. Postkortet viser en elvedåpssere-

moni i Nord-Carolina ved inngangen til det 20. århundret. 
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes

Tlf. 55 59 32 55 
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Tlf. 55 59 71 81 - E-post: 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikon-

sulent Liv Bente Nilsen

Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Tlf. 55 59 71 82 - 
E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Tlf. 55 59 71 83 - E-post: 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana.

Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret

utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

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
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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 

Begravelsesbyrået for 
 og 

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

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

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

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

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

Timeavtale: Ring mellom kl 08-17, man- fre. Tlf. 55 98 20 90
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SØREIDE DIAKONAT
Diakonatet driver praktisk omsorgsarbeid i
kyrkjelyden. Vi har fast møtedag andre tysdag i
månaden, frå kl 19.00 til 21. Vi har enkel serve-
ring som går på omgang mellom deltakarane.
Elles snakker vi saman om arbeidsoppgåver

og går gjennom bibelteksten som gjeld komande høgmesse.

Møtene er opne for alle, og fyrste møte i haust er 9.september. 
Har du spørsmål? Ring Marie, tlf. 55 13 15 84 eller Bjørg, tlf.  55 13 31 14.

Sola Fide er et blandakor/kammerkor under
ledelse av Janicke Damm Rusti. Koret, som øver i Sør-
eide kirke, startet opp i 1989 og teller vel 40 medlem-
mer i alderen 30-60 år. Koret har et variert repertoar.
De siste årene har de sunget alt fra tradisjonelle sal-
mer til nyere populærmusikk. 

Sola Fide holder mange konserter i løpet av året, og konkurrerer nasjonalt og
internasjonalt. I 2007 detok Sola Fide i Montreux Choir Festival og Grieg
International Choir Festival med gode plasseringer og fine dommerkom-
mentarer. Koret vant sist klassen for Blandakor A  under «Syng for oss».

Sola Fide starter høstsemesteret torsdag 21.08 kl.19.30. Øving: torsdager
19.30 - 22.00. Vi har i høst plass til to nye tenorer. Har du erfaring fra kor og sy-
nes at dette høres gøy ut, ta kontakt med ddirigent Janicke Damm Rusti på
mobil 918 79 300 for prøvesang og samtale.

Ein god stad å møtast
Alle som er med i Lokalhistorisk Forum
på Søreide gjev ofte uttrykk for dette:
Alltid noko å læra, alltid kunnskapar å få
med seg, alltid glyttar inn i mangeslags
tilhøve både i fortid og notid.

AV JARLE BONDEVIK

Søreide og grendene omkring er det viktigaste om-
rådet for interessa vår; men ikkje berre det, somme
emne har vore frå eit vidare område i Fana og Ber-
gen. Nokre til og med frå utlandet.

Mykje av programmet er det dei som er med i for-
umet som står for, ein allsidig bakgrunn åt dei som er
med, gjer det lett å få folk frampå.

Alle som tykkjer mon i lokalhistoriske og allmenn-
kulturelle emne, vil kjenna seg heime i Lokalhisto-
risk forum på Søreide. Her møtest dei som har rø-
tene sine i bygdemiljøet på Søreide og dei som har
flytt inn i denne vakre delen av Fana.

Lokalhistorisk forum møtes ein onsdag i månaden
kl. 1930 i kyrkja. Program for hausten 2008:

• 17. september: Historien langs Nesttun-vassdraget
– ved Martin A.E. Andersen

• 8. oktober: Vestre innfartsåre og dens innvirkning
på vegsystemet på Søreide – ved Magnus Natås

• 5. november: Haustfest (Påmelding)
• 3. desember: Energi i eit langsiktig perspektiv – 

ved Gerhard Berge

Kontakt: Roald Sæterdal, tlf. 55 13 06 78

Dette semesteret er det ONSDAGS-
kvelder som gjelder. Vi håper det kan
passe for mange. 

Denne gang er det menighetens egne
prester som står for undervisningen,
og de har fått velge tema selv: Noe de
kan mye om – og har lyst til å formidle
til oss andre. Det kan bli riktig spen-
nende!

• 24. september: «Tilbedelse og 
handling.» Gudstjenestefeiring i 
en økologisk krisetid. Ved Sindre 
Skeie

• 22. oktober: «I Mesterens Lys». 
Kirkens møte med moderne 
religiøsitet. ved Lars Martin Hol.

• 19. november: «Skal, skal ikke....» 
Finnes det en kristen etikk og en 
kristen politikk? ved Hans Jørgen
Morvik

Lurer du litt på hva Beta-kveldene
inneholder? Dette er konseptet: 
• Vi starter kveldene kl 19 med et en-
kelt måltid i en avslappet og lun atmo-
sfære. Kl. 20 er det tema/ undervis-
ningsdel, og etter en liten pause har vi
en samtaledel, med spørsmål og svar
og noe å undre oss over.
• Avslutningsdelen foregår i kirkerom-
met,og det hele er ferdig til kl.  22.
Det er mulig å komme og avslutte etter
eget ønske for de som er avhengig av
buss eller barnevakt. Det er altså mu-
lighet for å bare være tilstede, spise og
lytte, eller å delta aktivt i samtalen. Det
er gratis og uforpliktende (ingen på-
melding) – bare dropp innom og kjenn
på hvordan det er.  Her skal døren være
høy og terskelen lav. Kom som du er, og
ta gjerne med en nabo/venn!

Kontakt: Gerhard Berge, tlf  55 12 14 34

Glade toner strømmer ut av menighetssalen.
Utenfor står sko og støvler som tyder på en en for-
samling som ikke er ungdommer lengre. Innenfra
høres kommandoer og latter.

Seniortrimmen i Søreide kirke har vært et fast inn-
slag hver tirsdag formiddag i mange år. 

Vi begynner hver tirsdag kl. 10.30, og avslutter med
kaffe fra kl. 12.00 Og vi har plass til flere!

Kontakt: Henriette Bøe Johansen, tlf.  55 99 09 48

Aktiviteter i Søreide •  kultur •  samvær •  sport •  fellesskap •

Trimmen

Velkommen til nye Beta-
kvelder i Søreide menighet! 

søreide 4-08.qxp:søreide.qxp  21-08-08  17:38  Side 14



15                 august 2008

TGF
AV MORTEN BJØRNDAL

TGF er en café med fast program, siste fredag
i måneden. Vi har som mål å være et attraktivt
tilbud for hele familien. 
Opplegget er at familiene får være sammen
«med seg selv» og andre til middag kl. 1700.
Måltidet avsluttes med TGF-kake og kaffe.
Omtrent kl. 1800 begynner barneaktivite-
tene, mens de voksne får et pusterom med et
30-40 minutters langt kåseri/foredrag av for-
skjellig art. Vi har hatt orienteringer om alt 

fra BRANN til verdensrommet, og vi har hatt
besøk av blant andre Rune Larsen og Terje
Hauge.

TGF utfordrer også mennesker og grupper i
nærmiljøet til å opptre under posten «kultur-
elt krydder», som avslutter samlingen vel kl.
19. Vi har hatt alt fra sang av Sola Fide og jazz
av Carsten Dyngeland til opptredener av nor-
gesmestre i sportsdans og fekting.

Kontakt:  Åse Nylenna Akslen,  55 12 57 18

Ten Sing
Onsdag er ungdommens kveld i Søreide
kirke. Fra klokken seks til ni hver onsdag
er det Ten Sing-øvelse, med sang, lek og
skumringsstund, og noen ganger er det
kafé. Men hver tredje øvelse snur vi alt
på hodet, og lar alle velge mellom ulike
seminarer: Dans, lyd, drama, band, kafé
– alt etter hva som interesserer en.

Hvert år reiser Ten Sing også på en del
turer. Noen av dem foregår i regi av
KFUK-KFUM, blant annet Vinterfestiva-
len på Voss, hvor rundt 600 ungdommer
samles hvert år, eller natt til 1. mai. An-
dre turer arrangerer vi selv.

Ten Sing
Kontakt: Lars Martin Hol, tlf.  55 59 71 06

KRIK
KRIK – Kristen Idrettskontakt – er en or-
ganisasjon som prøver å være et binde-
ledd mellom idrettsliv og trosliv. KRIK
har lokallag over hele landet, også i Sør-
eide menighet. Vår KRIK-gruppe har hit-
til holdt til på Sandsli sportssenter på
torsdager fra klokken 20–21.

På KRIK-samlingene har vi mange ulike
aktiviteter, men det er kanskje aller mest
ballspill og lek. Og selv om vi teller antall
poeng og scoringer og kjenner konkur-
ranseinstinktet i brystet, så er det aller
viktigst å ha et godt miljø. Viktig er det
også for oss å ha en andakt hver gang.

KRIK
Kontakt: Sindre Skeie, tlf. 55 59 71 01

Jubilate
Det var en gang et ungdoms-
kor som het Jubilate…. Og
hundrevis av ungdommer fra
Søreide, Nordås, Sørås og
Skjold var med og sang og
spilte under ledelse av Per
Eriksen. 

Jubilate med diverse avleg-
gere var i aktivitet fra midten
av 70-tallet til slutten av 80-
tallet. På restene av Jubilate
ble Sola Fide dannet. Men det
er en annen historie…

Høsten 2006 startet nemlig

Jubilate opp igjen. Som kor
for voksne, og med Per Erik-
sen som entusiastisk og moti-
verende dirigent. Koret har
vel 35 medlemmer og har
plass til flere – særlig herre

stemmer! Jubilate øver an-
nenhver mandag (ulike uker)
fra kl. 1930 i kirken.

Kontakt: Kjersti Helén Røli,
tlf.  55 10 55 30

Kulturdagar 
18.-26.oktober er det Kultur-

dagar for Fana og Ytrebygda -

Søreide kyrkje er med!

AV ELI-JOHANNE RØNNEKLEIV

Under kulturdagane dette året vil
Søreide kyrkje opne dørene for
ulike tilskipingar. Kulturdagane i
Fana og Ytrebygda 2008 har to fo-
kus; mangfaldsåret og Hau-
ge/Tveitt-jubileet. Mangfaldsåret
handlar om å la kulturuttrykk frå
ulike verdsdelar og kulturar mø-
tast. Vårt bidrag til dette er å la
nokre av våre lokale barnekor få
møte og musisere saman med
Edo Bumba og proffe musikarar
frå Bergen. Dette blir ein feng-
ande konsert for alle generasjo-
nar, så me reknar med fullt hus.
(Sjå meir omtale annan stad i det-
te bladet).

I år er det også 100 år sidan diktar
Olav H. Hauge og komponist Geirr
Tveitt vart fødde. Nokre av dei
gode kunstnarane me har i Horda-
land i dag tek oss inn i Hauge og
Tveitt sine univers: Reidun Horvei
syng, Einar Mjølsnes spelar har-
dingfele, og Geir Botnen sit ved fly-
gelet. Fylkeskonsertane har sett
saman programmet. og Søreide
kyrkje er einaste stad i Bergen de
kan oppleve dette, så nytta høvet!

Og så har me noko på lur som me
vonar kan falle i smak – Jazzkafé!
Lun kveldsstemning med god
musikk ved Carsten Dyngeland
med vener inklusive koret Jubila-
te – og enkel servering. Me har
gode røynsler med å tjuvstarte i
Søreide (jf festspelkonserten vår
som finn stad kvelden før Fest-
spela i Bergen tek til), så dette blir
ein mjuk tjuvstart på kulturda-
gane i Fana og Ytrebygda. Og eit
kveldsarrangement plassert så
seint på kvelden at søte små vona-
leg søv søtt… 

Vel møtt til kulturdagar i Søreide
kyrkje!

p • fordypning •  moro • utfordringer •  hygge •  fritid • tro

Thank God it’s Friday: Middag og barne-

vakt for deg som vil slappe av litt…
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18.05. Ulrik Halvor Sandland
Nora Sofi Mangs Leirvåg
Lisa Giil Rolland

25.05. Ida Haagensen Lien
Mathilde Midtun

01.06. Jenny Elise S. Alayee
Mia Helene Gulbrandsen
Sondre Haukanes

08.06 Stine Aarseth Viseth
Thea Hansen
Hedda Leirgulen
Vilde Barsnes Torvik
Julia Haugland Andersson

15.06. Karsten L. Hunskår
Pernille Kronheim
Mona Mildborg L. Mikalsen

22.06. Remine Kroondijk
Anne Nåmdal

29.06. Emil Lone
06.07. Marcus Schønningsen
13.07. Marit Hatlelid Skibenes

Lukas Milian Søvik
27.07. Maria Løberg Knudsen

Herman Slinde Sundt
03.08. Aurora Garmannslund-Foss

Milla Kristine Haga

05.07. Monica Haugsmyr og 
Kjell Idar Lavik

06.05. Olga Lovise Kristoffersen
20.05. Arthur Henry Moss

Martin Håvåg
24.05 John Nielsen
24.05. Odd Erling Liavik
27.05. Jens Gjertsen
28.05. Norvald Ansgar Mugaas
02.06. Jonny Oddvar Bartnes
09.06. Gerd Alvhild Hatlebakk
07.07. Arvid Urdal Haukøy
13.07. Jan Sigurd Lillebøe
13.07. Arne Rognø

Jan Jørgensen

24. aug. kl. 11, 15. søn. e. pinse

Høymesse, dåp, nattverd. Offer:
Sjømannsk. Prest: Sindre Skeie

31. august kl. 11,16. søn. e. pinse

Høymesse, dåp. Konfirmantpre-
sentasjon. Offer til menighetsar-
beidet. Prest: HJ Morvik

31. august kl. 14, 16. søn. e. pinse

Høymesse. Konfirmantpres. Offer
til menighetsarb. Prest: HJ Morvik

7. sept. kl. 11, 17. søn. e. pinse

Høymesse, dåp og nattverd. Offer

til menighetsarb. Prest: LM Hol.

14. sept. kl. 11, 18. søn. e. pinse

Familiegudstj. med dåp. Utdeling
av kirkebok til 4-åringer. Offer:
menighetsarb. Prest: Sindre Skeie

21. sept. kl. 11, 19. søn. e. pinse

Høymesse med dåp og nattverd.
Offer til menighetens misjonspro-
sjekt. Prest: HJ Morvik.

28. sept. kl. 11, 20. søn. e. pinse

Høymesse, dåp og nattverd. Offer:
menighetsarb. Prest: LM Hol.

5. oktober kl. 11, 21. søn. e. pinse

Høymesse med dåp og nattverd.
Offer til KRIK. Prest. HJ Morvik.

12. okt. kl. 11, 22. søn. e. pinse

Høymesse, dåp og nattverd. Offer:
Menighetsarb. Prest: S. Skeie.

19. okt. kl. 11, 23. søn. e. pinse

Familiegudstjeneste med dåp og
nattverd. Barnehagens Høsttak-
kefest. Offer til TV-aksjonen.
Prest: LM Hol.

26. okt. kl. 11, Bots og bededag

Høymesse med nattverd. Offer til
menighetsarbeidet. Prest: HJ
Morvik.

Fredag 17.oktober kl.21.00

Søreide kirke: JAZZKAFÉ

Vi «tyvstarter» kulturdagene I
Fana og Ytrebygda med et arran-
gement for de voksne. Pianist
Carsten Dyngeland med venner og
koret Jubilate. Bill. Kr.100,- Arr.:
Søreide menighets gudstjeneste-
og kulturutvalg.

Søndag 19.oktober kl.18.00

Søreide kirke

Barne/familiekonsert med Edo
Bumba med musikere og lokale
barnekor. Vårt bidrag til «Mang-
foldsåret» i kulturdagene for Fana
og Ytrebygda.  Billettsalg. Arr.:
Søreide menighets gudstjeneste-
og kulturutvalg.

Torsdag 23.oktober kl.20.00

Søreide kirke

Olav H. Hauge/Geirr Tveitt-pro-
gram i markeringa av at det er 100
år sidan dei to store hardanger-
kunstnarane vart fødde. Medv:
Geir Botnen, piano; Reidun Horvei,
song og Einar Mjølsnes, harding-
fele. Bill kr.100,-(v) / 50,- (pensj/
stud). Arr.: Fylkeskonsertane i
samarbeid med Søreide menig-
hets gudstj.- og kulturutvalg.

døpte

 vigde

døde

gudstjenester

kalender

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B

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

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

Menighetsprest Lars Martin Hol 
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 06 
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 03 671

E-post . . . . . . lars.martin.hol@bkf.no

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

Menighetskonsulent 
Elisabeth R. Andersen
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 84
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 51 968 
E-post . . .elisabeth.andersen@bkf.no

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

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

Menighetsrådsleder Gerhard Berge
telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 14 34

mobiltelefon  . . . . . . . . . . . 901 46 788

Barnehage:
Søreide Menighetsbarnehage
kontortelefon  . . . . . . . . . . 55 59 78 25

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

Bli med på 

menighets-

weekend

Velkommen til menighets-
weekend 10. – 12. oktober.
Denne gangen går turen til
Sætervika Ungdoms-
senter ved Samnanger-
fjorden. 

Menighetsweekend er åpen for
alle. De siste årene har vi vært ca
80 deltakere. De fleste har vært
familier med barn, og vi har pro-
gram for både barn og voksne. Vi
møtes til felles måltider, kvelds-
samlinger for de minste, under-
holdning, kvelds- avslutninger,
bibeltime, friluftsliv, gudstjenes-
te og uformelt samvær.

Sætervika ligger ca. 5 mil fra
Bergen ved RV48. Senteret har
80 sengeplasser, så meld deg på
nå for å være sikker på å få plass.

Pris p.p. (døgnpris i parentes)
Voksen kr 840,- (kr 420,-)
12-14 år kr 640,- (kr 320,-)
4-11 år kr 520,- (kr 260,-)
Maks døgnpris pr. familie: kr.
1500,-

Inkl. måltider. Egen betjening
tar seg av oppvask, golvvask  etc.

Påmelding skjer på mail (se
www.kirken.bergen.no/soreide
eller ved henvendelse til menig-
hetskontoret.  Velkommen!
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