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Kirkevalget 09
14 september er det stortingsvalg. Men alle statskirkemedlemmer kan i tillegg
også stemme på kandidater til menighetsråd (bildene under), bispedømmeråd
og utsendinger til kirkerådet. Side 2-3 og midtsidebilaget

Jens Z. Meyer Kari Anne Hove Arnfinn Jarle 
Eilertsen

Kari Blom Lars Angell Geir Endre 
Kristoffersen

Kerstin Lindner Geir Soma

Trond Ueland Sølvi Førde Lindås 

På sporet av
Oxford-bevegelsen
Oxford-bevegelsen var

en høykirkelig «mot-

standsgruppe» i den an-

glikanske kirken. Frode

Hjertnes fra Slettebak-

ken har i sommer studert

de katolskvennlige aka-

demikernes «opprør» i

universitetsbyen.  

Side 8-9

Vi starter opp
babysang
Denne høsten vil også

Søreide menighet invitere

til babysang. Tiltaket  er

en del av trosopplærings-

reformen. Side 4 og 15

Bli med på Eldres
kirkesøndag
11. oktober arrangerer

Søreide diakonat igjen 

Eldres kirkesøndag.

Side 15
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Vi skal ha menighetsrådsvalg og bispe-
dømmrådsvalg snart. I den forbindelse
er det blitt sendt ut valgkort til alle
registrerte medlemmer i Den norske
Kirke – som er 15 år eller eldre. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

Dette har skapt reaksjoner. Det viser
seg nemlig at mange som har meldt seg
ut for lenge siden, eller som aldri har

vært medlemmer likevel står i registeret. 
Dette er selvsagt leit på mange måter. Verst er det

selvsagt for dem som føler seg krenket ved at de står i
medlemsregisteret hos noen de ikke ønsker å assosie-
res med. Men det er også ille for kirken, fordi det viser
med all tydelighet at vi ikke har orden i eget hus. 

Nå kjenner vi grunnen til at det er slik. Og Trond
Giske har da også offentlig vedgått at dette ikke er kir-
kens, men departementets feil. Midlene som ble satt
av til arbeidet med registeret var altfor beskjedne, og
de som utførte arbeidet gjorde en ujevn jobb. Dette
har vært påpekt fra kirkelig hold gang på gang, men
skiftende regjeringer har konsekvent unnlatt å bevil-
ge midlene som skulle til for å få orden på dette.

Alt dette har sikkert de fleste fått med seg ut fra avi-
sene. Det har vært påstått at så mange som 100.000
nordmenn kan være utrettmessig oppført. Men det-
te slår flere veier. I Fana prosti har vi gått gjennom re-
gisteret for årgangene som er født tidlig på 90-tallet
og funnet tildels store avvik: I Søreide menighet opp
til 25 personer pr. år som er både døpt og konfirmert
- og ikke utmeldt - men som likevel manglet i med-
lemsregisteret.  Dette dreier seg ikke om feilføringer i
en enkelt menighet, men det ser ut til å være en sys-
temsvikt. Av menighetene i vårt prosti var det Fana
som var hardest rammet; på et årskull manglet over
50%, noe som for deres del utgjør over 100 personer. 

Derfor handler dette ikke bare om mennesker som
får tilsendt valgkort - og som ikke skulle hatt det. Det
handler også om mange som ikke får valgkort - men
som skulle hatt det. Mange som ufrivillig er blitt «ut-
meldt» av kirken. Sannsynligvis er denne gruppen
større - i alle fall for noen årganger - enn den gruppen
som er feilaktig oppført i registeret.

Men disse får ikke noe varsel i posten om at noe er
feil. Derfor: sjekk om du har fått valgkort. Det kan
hende du ikke har fått det, selv om du er medlem. Nå
er det ikke sikkert du hadde tenkt å bruke det uansett.
Men gjør deg selv og kirken den tjeneste at du melder
fra om det – til Søreide menighet – dersom du skulle
ha fått valgkort, men ikke har fått det. ●

Medlemsjuks i kirken

2 september 2009                   

Refleks nr 4, 2009 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler 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 felles-
stoff til bladet (side 5-12). Annen kontakt: se side 13.
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 - 
906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 5. oktober
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 20. oktober

Disse kandidatene står på
stemmeseddelen ved
menighetsrådsvalget i
Søreide. Det skal velges
fem kandidater, de
resterende fem blir
varamedlemmer. I tillegg
fortsetter de fem som ble
valgt inn for to år siden.

Bakgrunn: 
2005-2009:Medlem av Søreide sokne-
råd. 2004- Leder av barne- og ung-
domsutvalget i Søreide menighet.

Satsingsområder:
• Trosopplæring.
• Barne- og ungdomsarbeid.
• Husfellesskap/bibelgrupper.
• Bønn.
• Informasjonsarbeid.

Bakgrunn: 
Tidligere barnearbeider for Acta i
Trøndelag og søndagsskoleleder i
Trondheim.

Satsingsområder:
• Barnas plass i menigheten.
• Unge voksne - tilbud, aktiviteter.
• Kvalitet i gudstjenesten.
• Bønn/forbønn. 

Bakgrunn: 
Styremedlem Bjørgvin
KFUK/KFUM.

Satsingsområder:
Siden jeg stiller som kandidat for før-
ste gang, har jeg ikke satt opp noen
prioriterte satsningsområder. Jeg øn-
sker å bidra der det kan være behov
for min kompetanse og erfaring. 

Bakgrunn: 
Erfaring som organist (piano), 
dirigent og diakon i Bergen Frikirke.

Satsingsområder:
• Musikkuttrykk i gudstjenesten
• Barne- og ungdomsarbeid
• Omsorgsarbeidet i menigheten

Jeg er gift, har 4 barn og en hund.
Kommer opprinnelig fra Moss. Har
bodd i Bergen i 20 år denne høsten. 
Liker å holde meg i form og har en 
lidenskap for sykling. Stor Mosse-
patriot. 

Arnfinn Jarle 
Eilertsen (53)
Banksjef. 

Jens Z. Meyer (46)
Rådgivar for infor-
masjon og kyrkje-
leg forvaltning ved
Bjørgvin bispe-
dømekontor

Kari Anne 
Hove (32)
Pedagogisk leder
ved Søreide 
menighets-
barnehage

Lars 
Angell (42)
Takstsjef, 
TrygVesta 
Forsikring

Kari Blom (48)
Controller, 
NHH

Valg 09: Kandidater til

søreide 4-09.qxp:søreide.qxp  27-08-09  13:28  Side 2



Bruk
stemme-
retten!
Kirkelige valg er ikke helt som de
vanlige politiske valg. Her er ingen
partier å velge mellom, og ved
menighetsrådsvalget har vi ikke
flere kandidater enn at alle som står
på den ene listen blir valgt. 

AV HANS JØRGEN MORVIK

Dette viser hovedproblemet ved lokale valg:
Utfordringen er rett og slett å få folk til å stille
opp. Det ligger hardt arbeid bak det å sette
opp en liste! Grunnen er enkel. Alle vet nemlig
at et verv som menighetsrådsmedlem verken
gir prestisje eller penger, men desto mer ar-
beid. Arbeid på det lokale plan, med søndags-
skole, kirkekaffe og givertjeneste. Ikke mye
glamour, men desto mer nødvendig!

Bispedømmerådsvalget er annerledes. Å sit-
te i Bispedømmerådet medfører også mye ar-
beid, men det gir mer prestisje. Dessuten får
man være med på å ta viktige avgjørelser for
kirkens fremtid gjennom det som skjer på
Kirkemøtet. Derfor har det ikke vært vanske-
lig å finne kandidater til dette valget. Her har
du mange å velge blandt. Men det er bare en-
keltpersoner, ikke partier. Så det kan være
vanskelig å finne ut hva som er forskjellen på
dem, bortsett fra alder, kjønn, yrke og bosted.
Det er likevel mulig å finne ut noe! Søk på kir-
kens nettsteder, les aviser og valgmateriell!

Her fra Søreide vil vi komme med to anbefa-
linger: Den første er at du bruker stemmeret-
ten! Den andre er: Stem gjerne lokalt, slik kir-
kemedlemmene i andre deler av bispedøm-
met gjør. Valgmåten i år med delvis direkte
valg vil nemlig gjøre det mulig at vi for første
gang siden 1998 kan få et medlem eller to fra
Bergen inn i bispedømmerådet. Det vil være
en stor fordel å ha noen der som kjenner de
spesielle utfordringene bymenighetene står
overfor.

To kandidater står i en spesiell stilling.CCathri-
ne Halstensen ble nominert av Søreide me-
nighetsråd. Hun har tidligere vært daglig le-
der i Søreide menighet, og kjenner dermed
godt de lokale forhold hos oss. KKarl Johan Kir-
kebø er prostiets kandidat. Han har vært me-
nighetsrådsleder i vår nabomenighet Bønes i
en årrekke. Begge disse kandidatene har en
profil som sammenfaller godt med det Sørei-
de menighet står for. ● Godt valg!

3                september 2009

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

Bakgrunn: Medlem i ledergruppen i dåps
skolen i Søreide menighet.

Satsingsområder:
• Barne- og ungdomsarbeid.
• Trosopplæring.
• Tilbud til unge vaksne.

Jeg er oppvokst i Fjell med et aktivt ung-
domsarbeid der og jeg skulle gjerne sett at det
var flere tilbud for ungdom på Søreide og
Sandsli. Jeg jobber som lærer på barneskole,
og synes det er positivt at det nå satses på
trosopplæring i menighetene. Det vil være
spennende å være med når trosopplærings-
reformen skal gjennomføres. 

Bakgrunn: 
Medlem av menighetsrådet i Prettin.

Satsingsområder:
• Barne- og ungdomsarbeid.
• En menighet som er åpen og innbydende.

Jeg flyttet til Norge i juli 2007. Jeg er gift og
har tre barn. I Tyskland bodde jeg i en liten
by (Prettin) i nærheten av Wittenberg (Øst-
Tyskland). Tradisjonelt er den evangeliske
kirken den sterkeste religiøse kraften i om-
rådet, men vi har store problemer angående
medlemstall - det blir færre og færre som be-
kjenner seg til kristen tro. Jeg trives her i
Søreide menighet og jeg vil gjerne bli bedre
kjent med menighetens arbeid og aktivite-
ter. Hvis det er mulig, vil jeg gjerne hjelpe til
å styrke menigheten. 

Satsingsområder:
Barne- og ungdomsarbeid.
Kommunikasjon med nedslagsfeltet.

Satsingsområder:
• Oppvekstvilkår for barn og unge.
• Ruspolitiske spørsmål og tiltak/ 
aktiviteter for å forebygge misbruk.
• Kirkens rolle i lokalsamfunnet. Hvordan
nå bredt ut med tilbud og aktiviteter.
• Ivareta og styrke kirkens rolle i trosopp-
læring og formidling av familieverdier.

Det siste tiåret har jeg vært engasjert i rusfel-
tet og dets utvikling. Hvordan samfunnet
møter utfordringene ved rusmisbruk handler
ofte om holdninger og verdier, men er til tider
preget av uvitenhet. Foruten ruspolitisk en-
gasjement har jeg fokus på kriminalpolitiske
spørsmål med overgrep og vold i nære rela-
sjoner som hovedfelt. Jeg er småbarnspappa,
og barna mine benytter seg av tilbud i Sørei-
de kirke . Jeg er opptatt av hvilke tilbud kir-
ken har for mennesker i alle aldersgrupper og
føler at menighetsrådet er en god arena å en-
gasjere seg på. Jeg tror også at mine erfaringer
og fokus kan ha en verdi i en slik setting. 

Bakgrunn: 
Søreide menighetsråd og søndagsskolen.

Satsingsområder:
• Styrking av barne- og ungdomsarbeidet.
• Oppfølging av frivillige medarbeidere.
• Jeg er opptatt av at kirken kan være et
sted der mange kan få oppleve gode møter
med medmennesker og med Gud. Kirken
har en svært viktig utfordring med å spre
kunnskap om Guds ord til folk flest. 

Disse medlemmene står ikke på valg og fort-
setter i  menighetsrådet: Trygve Danielsen,
Gudrun Tjøstheim, Even Aarvik,  Baard I.
Iversen Nenseter og Betty E. Karlsen. ●

Geir Endre 
Kristoffersen (32)
Lærer

Kerstin 
Lindner (43)
Farmasøyt  

Trond 
Ueland (35)
Fengselsbetjent

Geir 
Soma (40)
Administrerende
direktør

Sølvi Førde 
Lindås (43)
Dataingeniør

il Søreide menighetsråd 
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www.fanatorget.no

-nille

cafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

Post i butikk på 
Rema 1000

 Apotek Boots
tlf: 55 99 12 60

faks: 55 99 12 61

På babysang er voksne og ba-
byer sammen, synger og be-
veger seg og lærer gode og
glade rim, regler og sanger
som en kan bruke i hverda-
gen. Babyenes alder er fra ca
1-9 måneder.

Vi vil ha babysang i Søreide
kirke hver torsdag (unntatt i
høstferien) fra kl.10 til ca
kl.11 med mulighet for felles
lunsj etterpå. 

Oppstart vil bli torsdag 17.
september og avslutning er
satt til 26. november. Fast
kontingent for høsten vil
være 400 kroner.

Rent praktisk: Ta med et
teppe som barnet kan ligge
på og matpakke til deg selv. 

Vi byr på te, kaffe og nys-
tekte vafler - siden baby-
sang-gruppens matøkt faller
sammen med starten på
«Hjerterom».

Vi har et begrenset antall
plasser, så vi ønsker påmel-
ding innen torsdag 10. sep-
tember. Påmelding og even-
tuelle spørsmål kan rettes til
Eli-Johanne Rønnekleiv via
epost: eli.ronnekleiv@bkf.no
tlf. 55 59 71 08/906 53 562. ●

4 september 2009                   

Nytt for de minste: 

Babysang!
Denne høsten starter vi opp en babysang-gruppe i
Søreide kirke. Menigheten har fått trosopplærings-
midler, og dette er vårt lavterskeltilbud til de yngste.

TAKK
Søreide menighet takker hjerteligst for minnegaven
i forbindelse med Olav Ones’ bortgang.
5.400 kr kom inn til flygelet som allerede har
bidratt til mange fine musikkopplevelser i kirken vår.

Fra babysang i Skjold kirke. FOTO: BJØRN MOE
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5                september 2009

Karl Johan
Kirkebø (59) er
lek kandidat til
Bispedømme-
rådet, og er den
eneste fra Fana

prosti som du kan stemme på
under valget 14. september.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Det var enighet i Fana prostiforum om å
samle seg om en kandidat, sier Kirkebø, og
forteller at han meldte seg selv som kandi-
dat. 

– Jeg har lyst til å være med, sier han.

Ny valgordning
Karl Johan Kirkebø arbeider som salgsdi-
rektør for Onsoft Computer Systems. I
2002 ble han valgt som leder i Bønes me-
nighetsråd, etter å ha vært aktiv der siden
1984. Han er glad for at Bjørgvin bispe-
dømme har endret reglene i mer demokra-
tisk retning foran årets valg. 

– Valgene til Bispedømmerådet har tidli-
gere vært svært udemokratiske, der alle
menighetene hadde like mange stemmer.

Dette betyr at en liten menighet i Sogn og

Fjordane har hatt like mange stemmer som
Fana menighet, med rundt 20.000 med-
lemmer. 

– Dette er nå endret, slik at hvert medlem
i menigheten har en stemme.

Folkekirkemann
Tre av de syv leke kandidatene skal velges
slik. Resten av kandidatene velges av de ny-
valgte menighetsrådene i november.

– Hvis alle i Fana prosti stemmer, blir jeg
valgt. Så det er viktig at folk nå stiller opp,
oppfordrer han, og minner om at Fana
prosti ikke tidligere har hatt en egen kandi-
dat i Bispedømmerådet.

– Hva går du til valg på?
– Jeg er en typisk folkekirkemann.  Dette

betyr at jeg ønsker meg en bred folkekirke,
med mangfold, respekt og mye kjærlighet. 

I en slik kirke skal det også være rom for
ulike syn.

– Vi er flinke til å slåss med hverandre.
Det lager barrierer, slik at folk føler seg ute-
stengt. Den brede folkekirken skal ha lav
terskel og stor takhøyde. 

Sokneprest Ivar Braut i Birkeland me-
nighet, geistlig kandidat til Bispedømme-
rådet, har markert seg som motstander av
kjønnsnøytralt ekteskap og homofilt sam-
levende i vigslede stillinger.  Kirkebø har et
annet syn i denne saken, men gir likevel
Braut honnør for respekten han viser sine
meningsmotstandere.

– Ivar Braut går foran som et glimrende
eksempel på hvordan det kan være. Dette
burde være en ikke-sak. Vi kan leve, og leve
godt, med ulike syn. 

– Du har selv det motsatte synet?
– Ja, men jeg vil heller ikke dytte homofi-

le prester på dem som ikke vil ha det. Men
om menigheten er klar for det, ser ikke jeg
noe stort problem med det. Det viktigste er
at så mange som mulig skal få møte Jesus. 

Kirkens kjerne
Kirkepolitisk betyr dette at han er tilhenger
av en åpen kirke med en sterk folkekirkelig
profil, som samtidig er tydelig i sin forkyn-
ning. Kirkebø tror at dette er enklere å få til
innenfor statskirkeordningen.

– Men jeg er redd for at det er en tapt
kamp.

– Hva er kirkens største utfordringer i ti-
den fremover?

– Å engasjere medlemsmassen, kommer
det spontant. 

– Et stikkord er samarbeid. Vi må gjøre
vårt for å styrke samspillet mellom frivilli-
ge og ansatte, samt inspirere og legge til ret-
te for det frivillige arbeidet. Noe av kjernen
i kirkens virksomhet ligger her. ●

14. september  kan du
stemme på Karl Johan Kirkebø 

dersom du er medlem av 
statskirken, men ikke ansatt der.    

Bispedømmerådkandidat Karl Johan Kirkebø: 

– Viktig med 
respekt for

ulike syn
STILLER TIL VALG: – Jeg oppfatter meg som 
trygt plassert på de vedtak som er gjeldende 

for Den norske kirke på alle sentrale 
områder, sier Karl Johan Kirkebø, 

som stiller til valg som lek kandidat 
ved årets bisperådsvalg.
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6 september 2009                  

Tre av de nominerte
kandidatene til
bispedømmeråds-
valget er hjemme-
hørende i Fana
prosti.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Listen over nominerte kandidater til bispe-
dømmerådsvalget i Bjørgvin er nå klar. To-
talt er det nominert 23 leke kandidater, fem
prester og fem kirkelig tilsatte.

Tredelt valg
De nominerte fra Fana prosti er menighets-
rådsleder i Bønes Karl Johan Kirkebø (59),
sokneprest i Birkeland Ivar Braut (53) og di-
akon i Birkeland Tone Therese Totland (52).
Selve valget er en rakett med tre trinn.  Første
del gjennomføres 14. september, samme dag
som stortingsvalget og menighetsrådsvalget.
Alle kirkemedlemmer over 15 år har her
stemmerett ved valget av leke kandidater til
Bispedømmerådet, der altså Karl Johan Kir-
kebø er nominert fra Fana prosti. 

Valg for kirkens ansatte
Andre valgrunde blir i november, da sokne-
rådene skal velge ytterligere fire leke med-
lemmer. Siste del av valget skal være avgjort
innen 1. desember, som er fristen prestene og

Kirkevalget er ikke som stortings-
valget, der forskjellen på de ulike
kandidatene er hjemlet i ideologi
og politiske partier.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

FOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

Organisasjonen Nordisk nettverk for ekte-
skapet har derfor gjort kirkevalget enklere
for deg, og delt kandidatene til alle landets
bispedømmeråd inn i fire fargekoder.

Gult eller rosa?
Nordisk nettverk for ekteskapet er en kam-
panjeorganisert aksjon med formål å hindre

at de skandinaviske landene innfører kjønns-
nøytrale ekteskapslover. I forkant av kirke-
valget har de derfor sendt ut et spørreskjema
til alle kandidatene, der de ber hver av dem
om å utdype sitt syn på kjønnsnøytral liturgi
i kirken. Kandidatenes svar ligger nå tilgjeng-
elig på nettet. Organisasjonen har tatt seg den
frihet å markere tilhengerne av dagens liturgi
med gul farge, mens de som vil åpne for
kjønnsnøytrale ekteskap har fått rosa farge.

Mangler rosa
I tillegg er det lagt en lyseblå fargetone over
de som er nøytrale eller uklare i sitt svar, og
en lysebrun sjattering på de som ikke har
svart på henvendelsen. For Bjørgvin bispe-
dømme sin del kan det se ut som om de gule

er i stort flertall, mens de rosa glimrer med
sitt fravær. En gjennomgang av presentasjo-
nen på bispedømmets egen side tyder på
samme resultat. Årsakene til dette kan være
mange. Kanskje oppleves det som vanskelig
å stå frem med synspunkter for kjønnsnøy-
tralt ekteskap innenfor kirkens vegger.

Ikke inkludert
Skal vi tro sokneprest Jens Linde i Ytre Sogn
prosti, er det heller omvendt. Han er mot-
stander av kjønnsnøytral ekteskapslov, og
oppsummerer sitt svar slik: «Jeg vil arbeide
for at vi som opplever det vanskelig å støtte
homofile i partnerskap sin rett til vigslede stil-
linger fortsatt kjenner oss inkluderte i kirkens
fellesskap». Etter resten av svarene å dømme,

Kjønnsnøytralt ekteskap:  Velg en farge 

Din stemme avgjør!

LEK KANDIDAT: – Jeg ønsker meg en tydelig

og modig kirke som verner om menneskets

verd lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier di-

akon Tone Therese Totland (51). Hun er en lek

kandidat du kan stemme på om du er kirkelig

tilsatt i minst 15 prosent  stilling. Totland er

opptatt av at utviklingshemmede skal finne sin

plass i menighetene, og at alle blir møtt med

respekt og likeverd uansett forutsetninger. 

– En åpen, lyttende kirke er viktig. Vi må våge å

være tydelige og ærlige når troen møter ånde-

lig lengsel og mange åndelige strømninger. 

GEISTLIG KANDIDAT: – Forkynningen skal

være riktig, klar og frimodig, sier Ivar Braut

(53), sokneprest i Birkeland menighet og

kandidat for geistlig ansatte. Han mener at

kirken skal holde fast på at bare ekteskapet

mellom mann og kvinne er gyldig i kirkelig i

kirkelig mening. – I  homofili-spørsmålet ar-

beider jeg for kompromiss og samhold, sier

han. – Selv vil jeg ikke stemme for tilsetting

av homofilt samlevende i bispedømmet. Og

jeg vil stemme mot alle forsøk på å lage en

velsigningsliturgi for likekjønnet samliv.
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skulle ikke akkurat det være noe stort pro-
blem i Bjørgvin bispedømme. ●

Mer informasjon:
www.bevarekteskapet.no/kirkevalget

www.kirkevalget.no

de kirkelig tilsatte har fått til å velge sine re-
presentanter.  Bispedømmerådet i Bjørgvin
har til sammen ti medlemmer, inkludert bis-
kopen (ikke valgbar). Størst spenning knyt-
ter det seg til valget av lekfolkplassene. Lek-
folket har majoritet i de norske bispedøm-
merådene, med totalt 77 av de 115 rådsmed-
lemmene som utgjør Kirkemøtet. 

Kandidatene skal rangeres
Valget til Bispedømmerådet/Kirkemøtet 14.
september foregår som preferansevalg. Dette

betyr at du skal velge og rang-
ere inntil fem kandidater på
stemmeseddelen. Du setter ett
kryss i kolonnen «mitt første-
valg», ett i «mitt andrevalg» og
så videre. Dersom stemme-
seddelen ikke skal forkastes,
må du rangere minst en kan-
didat. Også ved valg av menig-
hetsråd skal kandidatene
rangeres, men på en litt annen
måte. Kandidatene er her satt
opp i prioritert rekkefølge,
men du har mange mulighe-
ter til å endre på denne.

Kumulering og stryking
Når du setter et kryss eller
skriver «kum» ved et navn,
kalles dette for å kumulere.
Da får denne kandidaten en

ekstra stemme. Skal kumulering ha virkning,
må de kumulerte kandidater stå på den øver-
ste delen av listen. Du kan også føye nye navn
til listen, endre nummereringen på kandida-
tene eller stryke navn. Leveres listen urettet,
vil de 15 (eventuelt 13, 11 eller 9) første nav-
nene på listen telle med ved opptellingen.
Resten av navnene telles ikke med. Dersom
de fem første navnene på listen er kumulert,
utgjør disse ti stemmer. ●

Mer informasjon om valget finner du på
www.kirkevalget.no (bokmål) og

www.kyrkjevalet.no (nynorsk).

De fleste kandidatene i Bjørgvin bispedømme

sier klart nei til kjønnsnøytral ekteskapslov (gult).

Av de leke kandidatene, er det kun Cathrine Hal-

stensen, Karl Johan Kirkebø, Henny Koppen og

Ivar Ådnanes som har fått lyseblå farge (nøy-

tral/uklar), mens ingen av Bjørgvin-kandidater

har fått rosa (ja til kjønnsnøytral ekteskapslov).

Tre kandidater besvarte ikke spørsmålet.

STEMMESEDDEL: Husk å
rangere inntil fem kandidater
når du stemmer på leke med-
lemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet. Karl Johan Kirke-
bø er kandidat fra Fana prosti.

Bruk stemme-
retten dykkar!
Kyrkjevalet denne gongen skjer
etter ny ordning. Den nye ordninga
vart vedtekten av Stortinget i
tilknytning til det såkalla tverr-
politiske kyrkjeforliket i 2008.

AV PROST PER BARSNES

Stortinget si målsetjing var å auke opp-
slutninga om ulike kyrkjeval. Auka opp-
slutning er for Stortinget ein avgjerande
føresetnad for å gi Den norske kyrkje
større sjølvstende og fridom i forhold til
staten, t.d. ved å la kyrkja sjølv få utnemne
sine prostar og biskopar. Det er sjølvsagt
ikkje å vente at målsettinga til fulle blir
nådd dette året. Men eg håpar at oppslut-
ninga om kyrkjevalet blir så god, at den
retning utviklinga no har, vil forsterke
seg. Difor oppmodar eg alle kyrkjemedle-
mer om å bruke stemmeretten, både i
kyrkjeval og i Stortingsval 14. september. 

Godt val! ●

Prost Per Barsnes.
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Oxford-bevegelsen:

Høymesse
for sansene
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Når menighetsbladet treffer ham, er han net-
topp kommet hjem fra Oxford - etter å ha
brukt en del av sommerferien til å studere en
viktig del av den anglikanske kirkehistorien.

– Forbindelsen mellom kirken og histori-
en er sterkere i England, sier han, og mener
at dette avspeiles gjennom vakre og poetiske
kirkenavn.

– Vi har noen hederlige unntak her i Ber-
gen, som Mariakirken, Johanneskirken, St.
Jacobs kirke og St. Markus kirke, men det er
jo gamle kirker.  

- Ønsker du å få snudd denne tradisjonen?
– Det hadde vært helt fantastisk. Men den

norske tradisjonen har nok en begrunnelse
som jeg ikke er helt innforstått med.

Tractarians
Hjertnes er lærer ved Bergen tekniske fag-
skole. Sommerkurset i Oxford meldte han
seg på etter en helgetur til byen tidligere i år.

– Jeg ble fascinert av det jeg fikk høre om
Oxford-bevegelsen, forteller han. 

Denne høykirkelige bevegelsen reagerte
på det de mente var en tiltagende sekularise-
ring av den anglikanske kirken.

– Da jeg kom hjem, gikk jeg inn på nettsi-
den til Universitetet i Oxford. Der fant jeg et
sommerkurs om Oxford-bevegelsen, og da
var veien kort til å trykke «bestill».

Oxford-bevegelsen sprang ut fra byens
universitetsmiljø, der de begynte å gjøre seg
gjeldende i 1830-årene. De ble også kalt The
Tractarians, et navn de fikk etter å ha publi-
sert en rekke teologiske artikler («tracts»),
der de utdypet sitt syn. 

Kraftsenter
Sentrale navn i bevegelsen var John Henry
Newman, John Keble og Edward Pusey. De
mente at både den anglikanske, romersk-ka-

tolske og ortodokse kirken «nedstammet»
direkte fra den opprinnelige kirken, slik den
ble grunnlagt av apostlene.

– I artiklene sine hevdet de at liturgien, se-
remoniene og ritualene i den anglikanske
kirken hadde fjernet seg fra den opprinneli-
ge kirken. Oxford-bevegelsen ønsket seg til-
bake til røttene, for å si det slik.

Oxford var den gang som nå et intellektu-
elt, teologisk og akademisk kraftsenter
innenfor den anglikanske kirken. Oxford-
bevegelsen ble derfor regnet som toneangi-
vende, og ble lyttet til. 

Men de hadde også mektige motstandere. 

Evangelikerne
Den anglikanske kirken på 1800-tallet var
dominert av «The Evangelicals», en mer lav-
kirkelig og folkelig retning. Etter reformasjo-
nen hadde kirken gått i en veldig anti-katolsk
retning. Roma var suspekt. Dette preget både
liturgi, arkitektur og interiør i kirkene. Hjert-
nes mener dette minner om konflikter kon-
flikter han ser i dagens norske kirke. 

– Avstanden mellom bedehuskulturen og
de mer høykirkelige delene av statskirken er
jo ganske stor.

– Går dette også på lære?
– Det vet jeg for lite om. Jeg tenker mer på

skillet mellom liberal og konservativ teologi.
Det har påvirket konfliktnivået i Den norske
kirke, for å si det litt forsiktig.

Ytterpunkter
Oxford-bevegelsen er ikke lenger aktiv, men
hadde stor innflytelse på utviklingen og
bredden i dagens anglikanske kirke.

– Både arkitektonisk og teologisk er det et
stort spenn innenfor den anglikanske kir-
ken, sier han, og forteller om to svært for-
skjellige kirker han besøkte i Oxford under
sommerens studieopphold.

– Den spartansk utstyrte St. Alldates og

den rikt utsmykkede St. Barnabas represen-
terer ytterpunktene i Oxford. 

– Hvilken av dem foretrekker du?
– Jeg må innrømme at det gir en helt an-

nen følelse av høytid å tre inn i St. Barnabas.
Denne kirken appellerer åpenbart til mange,
siden bare en tredel av dem som går til guds-
tjeneste der kommer fra selve menigheten.
Resten kommer fra andre deler av Oxford.

– Jeg har aldri forstått hvorfor kirker må kalles opp etter
stedet der er bygget, sier Frode Hjertnes (49), redaktør i
Slettebakken menighetsblad.

CHRIST CHURCH COLLEGE: – Jeg traff nok ikke
Humlesnurr, sier Hjertnes etter studieoppholdet.
Deler av Harry Potter-filmene ble spilt inn her. 
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Oxford-bevegelsen
– Hadde sitt utspring blant høykir-
kelige anglikanere, de fleste av dem
tilknyttet Universitetet i Oxford. 

– Var også kjent som «Tractarian-
bevegelsen», siden bevegelsen
gjorde seg kjent gjennom en rekke
«tracts» eller artikler de publiserte
i perioden 1833-1845.

– De mest fremstående personene
var prestene John Keble og John
Henry Newman og professor i he-
braisk Edward Bouverie Pusey.

– Bevegelsen søkte tilbake til kato-
lisismen, og mente at både den an-
glikanske, romersk-katolske og or-
todokse kirken var direkte etter-
kommere etter den tidligste kirken.

– De reagerte også på verdsliggjø-
ringen av kirken, og polemiserte
mot liberal teologi.

– I bevegelsens 90. og siste «tract»
argumenterte John Henry Newman
for at den romersk-katolske kir-
kens doktriner var sammenfal-
lende med den opprinnelige læren i
den anglikanske kirken. Like etter
konverterte han til katolisismen. 

– Mange biskoper nektet å gi stil-
linger til Oxford-prester, og flere av
dem endte derfor opp som prester i
slummen. Dette gjorde at de etter
hvert ble sterkt kritiske til britisk
sosialpolitikk, som de nå fikk se
konsekvensene av på nært hold.

– Mer informasjon:
www.anglicanhistory.org,
www.ccel.org,
www.anglocatholicsocialism.org og
www.chch.ox.ac.uk 

En engel gikk forbi
– Er du selv litt katolsk i din legning?

– Det kan man ikke være som redaktør i et
luthersk menighetsblad, smiler han.

– Men du kan godt skrive at arkitektur, ut-
smykking og liturgi i mange katolske kirker ap-
pellerer mer til sanseapparatet og representerer
en større kontrast til verden utenfor kirkerom-
met. Det gjør inntrykk.

– Hvordan er din Jesus?
Hjertnes tar seg til haken, ser opp mot taket

og blir stille en stund. «En engel gikk forbi»,
tenker jeg.

– Jesus er mild, rettferdig og kompromissløs.
Det ligger imidlertid ikke for meg å snakke om
Jesus i slike hverdagslige termer. For meg er
Han en veldig opphøyet skikkelse, og et stort
mysterium.  ●

IDEOLOG: Presten John Henry New-
man var en sentral figur i utviklingen
av Oxford-bevegelsen. Senere kon-
verterte han til katolisismen. Portrett
malt av John Everett Millais i 1881.

ORD IKKE NOK: – Høykirkelig musikk, arkitektur og ut-
smykking gir en følelse av noe større bak, spesielt når

du opplever dette i fellesskap med andre, sier Frode
Hjertnes. – Ord kommer ikke like langt alene.

HØYKIRKELIG: Utsmykking fra 
St. Barnabas-kirken i bydelen Jericho. 

LAVKIRKELIG: : Langt mer spartansk innredning i St. 
Katherine's, en annen evangelisk kirke litt utenfor Oxford.

FOTO FRA OXFORD: FRODE HJERTNES.
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De senere år har menighetsbla-
det hatt flere artikler knyttet til
Midtøsten-problematikken og
med dette berørt ømtålige
tema. I nr. 3/09 ble det gitt en
presentasjon av den arabiske
biskopen i den gresk-melkittis-
ke kirke i Midtøsten, Elias Cha-
cour. Han ser for seg opphør av
staten Israels eksistens og jø-
diske karakter. I stedet skal
denne omformes til en multi-
kulturell sammenslutning. Slik
setter man en strek over det
svært mange oppfatter som
kjernen i saken, nemlig at eta-
bleringen av jødestaten i 1948
for internasjonal jødedom inne-
bar oppfyllelsen av drømmen
om tilbakevendelse til «Eretz
Israel» og Jerusalem. 

Helt siden jødenes fordrivelse
fra Palestina i år 70 e. Kr. har det
kontinuerlig eksistert lommer
av jødiske samfunn over hele
Midtøsten. Statsdannelsen i
1948 innebar den endelige slut-
ten på nær 1300 år med jødisk
«dhimii»-status (beskyttet)
under islamsk styre. For etter
arabiske erobringer fra det 7.
århundre ble både jøder og
kristne underlagt «dar al-Is-
lam» – verden som adlyder Al-
lah. Disse ble kun under strenge
vilkår tillatt å praktisere sin tro. 

Under muslimsk styre hvilte
en pakt, en «dhimma», over
«Bokens folk», som araberne
kalte dem, og som tilsa at deres
tro ble erkjent som mindrever-
dig. Den langvarige undertryk-

kelsen var imidlertid av en slik
art at store deler av levende og
åpne samfunn av kristne og jø-
der over tiden forsvant.

Det var derfor bemerkelses-
verdig at det fremdeles var min-
dre jødiske og kristne samfunn
ved inngangen til det 19. århun-
dre – da europeiske staters
sterkere tilstedeværelse i Midt-
østen for første gang tilbød dis-
se samfunn en form for reell be-
skyttelse. Å skape et inntrykk av
en uavbrutt gullalder av tole-
ranse under muslimske her-
skere, er derfor helt uriktig.

Chacour og arabiske kirker
kaller seg «levende steiner»,
som kontrast til den døde arke-
ologi – jødenes historie – som
de søker å unndra seg. I tillegg
mener de seg å være rette
etterkommere etter de første
kristne – med den viktige for-

skjell at dagens arabiske krist-
ne er ytterst selektive ved bruk
av Det gamle testamentets
skrifter. 

Vestlige kirker blir forledet til
å mene at Israel av i dag forføl-
ger både disse «levende stei-
ner» og muslimske arabere, og
at «Det Hellige Land» (Israel
må ikke nevnes) således blir
tømt for kristne. Slike utsagn
fra Chacour er også uttrykk for
de kristne araberes ettergivelse
overfor den arabiske majori-
tetskulturen. De ser dermed
ikke at den anti-sionisme de
forfekter i sin basis er anti-kris-
ten og vil kunne slå tilbake på
dem selv.

Av en like alvorlig karakter er
det faktum at biskopen og hans
likesinnede får Vestens kirkele-
dere med på en stadig fordøm-
melse av Israel. Sjelden opple-
ver man identifikasjon med de
mange nasjonaliteter underlagt
arabisk og muslimsk styre –
også kristne – som forgjeves
har aspirert for uavhengighet.
At jødene skulle oppnå sitt
hjemland er dermed et viktig
signal til andre undertrykte folk
i regionen.

Kristne medier i vest må utvi-
se åpenhet og ærlighet ved be-
handlingen av ulike samfunns-
forhold i Midtøsten – især de re-
ligiøse. Det skylder vi vårt jødis-
ke «stebroderfolk» – som Hen-
rik Wergeland kalte dem! ●

ARVID DAASTØL HØY, SØREIDE

Spørsmålet i tittelen har kun ett
og entydig svar: JA. Det er derfor
en forbrytelse mot GUD og Nor-
ge å gjøre endringer i grunnlo-
ven. Gå inn i ditt hjerte. Spør
hvorfor du vil ha endring? Jeg vet
at det svaret du finner er hunger
etter makt og dominans.

La makten være der den skal
være, nemlig hos GUD. Dersom
du er sannferdig når du går inn i
ditt indre for å finne svaret, la
deg da heller ikke påvirke av
verslige argumenter, men følg
dine ekte følelser. Du vil da
finne svaret! La STATSKIRKA

BESTÅ slik grunnloven av 1814
sier. 

Den endring av grunnloven
det skal stemmes over etter val-
get, er en endring gjort med
hjertet og Gud har vært med og
styrt de menneskene som har
laget forslaget. Den føles derfor
god. Det er bare Gud og Jesu

lære som gir oss den riktige ret-
ningen. Vær særlig aktsom
overfor makt. Vi er disipler som
må søke det mesteren vil, ikke
det vi selv vil. Dersom statskir-
ken forsvinner er vårt NORGE
åpen for islam. Statskirken er
vårt eneste og sterkeste forsvar
for å beholde et kristent NORGE. 

Vi må heller ikke godta det
spill som humanetikerne driver.
Den humanetiske lære er men-
neskeskapt og et frø fra djevelen
er dens opphav. ●

BJØRN AKSEL JOHANNESSEN, RÅDAL

Menighetsbladet og Midtøsten

Var Gud tilstede på Eidsvoll i 1814?

�
leserbrev

SEMINAR: Sogneprest Bjarte
Holme er foredragsholder.

SORGSEMINAR
FOR ETTERLATTE
Fana Prosti inviterer til et 
seminar om sorg.

Sorgen berører oss på mange
måter, og du er velkommen
enten det er kort eller lengre
tid siden dødsfallet.

Tid: Lørdag  31 oktober 
kl. 10- 14. SSted: Birkeland
menighetshus, Øvsttunv. 29.

Program:
• Hva er sorg og hva gjør sor-
gen med oss . Ved sokneprest
i Storetveit, Bjarte Holme
• Lunch
• Samtale/ spørsmål
• Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana prosti.

Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf.  55 36 22 85 / 915 32323
E-post: tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E-post: linda.bardsen@bkf.no

VELKOMMEN  -   også om du
ikke har fått meldt deg på.

Erkebiskop Elias Chacour ser for
seg en felles stat der kristne, jø-
der og muslimer kan leve sam-
men. For vår leser betyr dette
opphør av staten Israels eksis-
tens. FOTO: JENS OLAV MÆLAND

Kultur

•  Storetveit kirke hver 
onsdag kl 1900 – 1945:
Kveldstoner i åpen kirke.
V/Barbro Husdal og Carsten
Dyngeland. Gjester, onsdag 7
oktober: Ruth Bakke og Randi
Harila.

•  Fana kirke, søndag 13.sep-
tember kl 18.00: Innvielse av det
nye flygelet. Konsert ved Håvard
Gimse. Bill: kr 100,- ved inng.
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VIL DU VÆRE FRIVILLIG PÅ KIRKENS SOS?
Det hjelper å snakke - når en har noen som vil lytte! 
Vi trenger flere som vil prate med et medmenneske som har det vanskelig. Din oppgave er å lytte og tenke høyt sammen 
med den som ringer eller skriver til Kirkens SOS. Du skal ikke gi råd eller løse den andres problemer. Du får 
innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med som frivillig. Du går inn en ordnet 
vaktturnus, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Du må være mellom 20 og 80 år, og du 
må ha avstand til egne kriser.

Kursstart er 29. september. Interessert? Kontakt oss på 55 32 58 45/ 941 83 654, 
bjorgvin@kirkens-sos.no eller www.kirkens-sos.no Velkommen til et lærerikt og givende felleskap!

AV DAGLIG LEDER KIRKENS SOS,

GRETA GRAMSTAD 

Så kan vi få mange svar. Tan-
ker, følelser, behov, kropp.
Noen ganger er det gode
ting som dukker opp. Tak-
knemlighet, glede, latter, de
gode verdiene, håp. Andre
ganger er det de vonde fø-
lelsene, de udekkede beho-
vene, sykdom og bekymring
som først dukker opp. 

Alle opplever begge deler
i livet sitt. Det gode og det
vanskelige.  Vi som tar tele-
foner og svarer på SOSmel-
dinger tåler å høre det van-
skelige, vi tåler å være sam-
men med inn i det mørkes-
te. Vi tror på verdien av å
være sammen, sette ord på
og erkjenne det som er. Fø-
lelsesmessig førstehjelp
kalles det gjerne. 

Heldigvis er det ikke bare
på Kirkens SOS at det gis fø-
lelsesmessig førstehjelp. 

De gode samtalene er li-
met som gjør samfunnet
vårt godt å være i. De skjer
hver dag, mellom vanlige
mennesker. Dersom vi slut-
ter å dele følelser får vi et
kaldt og ugjestmildt sam-
funn. Vi trenger fellesskap,
vi trenger respekt, vi treng-
er å bli lyttet til, at noen prø-
ver å forstå oss. Samtidig
trenger vi også selv å prøve
å forstå andre, vi trenger å
føle at vi betyr noe for andre,
vi trenger gleden av dele det
som er viktig, både det gode
og det vanskelige. 

Det er godt å ha noen å
dele med når livet er tungt.
Og det er deilig å ha noen å
dele det glade med. Sam-
men kan vi oppnå at det

«halvtomme» glasset en-
dres til et «halvfullt» glass. 

Å hjelpe er noe annet enn
å overta. Når vi lytter og de-
ler med hverandre så bærer
vi fortsatt våre egne proble-
mer. Den gode samtalen
skaper rom for refleksjon
og undring. Noen ganger
finnes ingen løsninger eller
svar. Men det kan være let-
tere å bære det vanskelige
når vi har delt tanker og fø-
lelser med den annen. 

På Kirkens SOS sier vi ofte
at det er viktig og riktig å
snakke sant om seg selv. Vi
sier også at vi ønsker å lytte
til akkurat det – uten å for-
dømme eller justere. 

Pust! Kjenn etter. Del
gjerne med en du stoler på.
Kanskje opplever du at det
halvtomme glasset er blitt
halvfullt.  ●

Hvordan har jeg det – egentlig?
«Egentlig, hva betyr det?» Spørsmålet utfordrer til å kjenne etter. Til å
stoppe opp, puste, ha fokus på seg selv. Hvordan er det å være meg
akkurat nå?

• Fana kirke søndag 20.sept. 
kl 19.00: Konsert med Fana
Mannskor, Stemmene fra Stend
og Susanne Blindheim Heldal
(sang). Program: Norsk og rus-
sisk kirkemusikk, ballader mm.
Billetter kr 120-, ved inngangen
eller fra kormedlemmene.

• Fana kirke søndag 27.sept. 
kl 19.00: Konsert med kantorene
Ruth Bakke Haug, Gjermund 
Mildestveit og Jostein Aarvik, 
korgruppe. Orgel- og vokalmu-
sikk av 200-årsjubilanten Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. 
Gratis adgang. Kollekt ved ut-
gangen.

• Landås kirke søndag 27. sep-
tember kl. 19.00: I forbindelse
med kulturdagene i Årstad bydel
holder kirkekorene i bydelen og
Bergens Turnforenings 
orkester konsert i Landås kirke.

• Fana kirke Søndag 11.oktober
kl 19.00: Konsert med Kor é Vi og
gjester. Koret presenterer sitt
program for konsertereisen til
York. Bill. kr 100,- ved inngangen.

• Søreide kirke, 11. oktober kl
11.00: Eldres kirkesøndag 

• Fana kirke Søndag 18.oktober
kl 19.00: Høsttakkekonsert med

Fana Kyrkjekor, Fana Mannskor
og «Golden Accolade» (Moskva).
Kormusikk, sang og klavér. Gratis
adgang. Kollekt ved utgangen

• Storetveit kirke, 24 oktober kl
19.00: Konsert med Elverum da-
mekor, jazztrioen Terz og gjester.

• Fana kirke, søndag 25.oktober
kl 19.00 «Lyset fra et annet hjer-
te».

• Skjold kirke, søndag 25. oktober
kl. 19.00:Foredrag med etterføl-
gende samtale. Tidligere sjefsre-
daktør i Stavanger Aftenblad,
Sven Egil Omdal drøfter religio-

nens plass og rolle i det offentlige
rom. Enkel bevertning

• Skjold kirke, mandag 2. no-
vember kl. 19.00: Fotball, Gud og
humor …eller var det omvendt?
En samtale med biskopen og
mannen Halvor Nordhaug om de
store spørsmål i livet, samt litt om
de mange små. Enkel bevertning. 

Skjold kirke, søndag 8. november
kl 19.00: Vi feirer at Skjold kirkes
flygel er ferdig finansiert med en
festkonsert. Pianist Knut Chr.
Jansson m/musikervenner.
Enkel bevertning. Billetter, kr 100
ved inngangen.

Greta Gramstad , daglig leder i Kirkens sos.
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12 september 2009                  

Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

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

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

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

Prostisekretær 

Kari Rydland

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

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fanaprosti@bkf.no

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

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

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.

Prostikontoret har personalansvaret for dem som job-

ber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjo-

ner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentral-

bordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kir-

kebokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Hjelp oss 
med skyss!
Kjære born og borneborn av 
aldrande foreldre og beste-
foreldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomst-
middel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei dårleg
samvit. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butik-
ken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!

PER BARSNES, PROST 
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13                september 2009

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

Jubilate søker flere sangere

Jubilate ledes av Per Eriksen
som er en entusiastisk og er-
faren dirigent, og som evner å
få det beste ut av ethvert kor.
Men han kan ikke få noe ut av
ingenting! 

- Koret trenger supplering
på alle stemmer. Men vi er
spesielt sårbare på herre-
stemmene. 

- Hva kreves av en som vil
begynne i kor?

- Du må først og fremst være
interessert i å synge sammen
med andre, sier Per Eriksen.

- Og så må du ha tid til å prio-
ritere det. Vi øver bare annen-

hver uke (Mandager fra 1930-
2130, ulike uker), derfor er det
viktig at alle kommer hver
gang.

- Men stemmeprøve da?
- Det har vi ikke! Jeg hører

lett hvilken stemme som pas-
ser for den enkelte. Vi har ing-
en harde kvalitetskrav! Her får
du komme med den stemmen
du har, og så er det mulig for
alle å lære og utvikle stem-
men.

- Hvordan bli med?
- Møt opp på neste øvelse!

Eller kontakt Per Eriksen på
tel. 922 91 720

Jubilate har holdt på som voksenkor i et par år nå.
Koret synger alt fra lystig barbershop-musikk til
negro spirituals og salmer. 
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Torsdag 21. mai kl. 1100 Torsdag 21. mai kl. 1300

Lørdag 23. mai kl. 1300 Lørdag 23. mai kl. 1500

14 september 2009                   

MENY DOLVIKEN 

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

lørdag  09:00-20:00 

Vi har stor ferskvareavdeling
Rikt assosiert frukt og grønt

Hyggelige ansatte som er med
på å gi en god 

handleopplevelse

Velkommen til oss

MENY DOLVIKEN 
Dolvikveien 36, 5252  Søreidgrend 

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

Torsdag 21. mai kl. 1100

Ingelinn Molvik
Tim Petter Hansen
Marthe Dyngeland Høllre
Madeleine Borgersen Foss 
Karoline Frederich
Lise Herland
Gaute Torkildsen Johnsen 
Vilde Knoph-Solholm
Stefan Hannevig
Marius Emil Berger Moss
Joakim Snarberg
Frid Yasmina Pettersen 
Balgobin
Pål Taranger
Sondre Johan Knutsen 
Didrik Solvang Reigstad
Thomas Olsen

Torsdag 21. mai kl. 1300

Sophie Benedicte Contreras
Gram-Knutsen
Brede Gismervik
Petter Larsen Grimstad
Amalie Victoria S. Birkeland
Karine Mathiesen
Maren Nessen Byrkjeland
Magnus André Hulbak
Martin Andreas Kåstad
Henrik Vingen Fykse
Benedikte Søviknes 
Gideonsen

Anine Eikrem Helland
Brage Grindheim
Julie Raaheim Bøe
Sondre Mathias Guttormsen
Olav Kyte Hommedal
Andrea Holsen Horstad
Amalie Mortensen
Karoline Søvik Killingrød
Silje Nesheim Christiansen
Helene Vindenes Fossen
Madelein Monstad
Frida Skjelbred Steinbakk
Jørgen Hellen
May-Linn Skulstad

Lørdag 23. mai kl. 1100

Lasse Olofson
Lisa Dybedal
Andreas Børhaug
Sina Årdal Kvidahl
Amalie Meinhold
Kristine Gustavsen Syrstad
Paal Simonsen
Patrick Legreid Glazebrook
Per Malmar Reisæter
Solveig Kristine Hundal
Andreas Hjartåker
Kim-André Arnesen
Karoline Lygre
Jonas Nilsen
Aleksander Vaksdal Toft
Elise Konstanse Festø Pisani

Silje Raum
Solveig Sanden Døskeland
Sondre Liland Hegland
Silje Skibenes
Simen Hammer Skråmestø
Sebastian Frøyen
Øystein Urdal
Fredrik Misje Valheim
Marie Økland
Karen Skillingstad
Mari Knagenhjelm 
Wilhelmsen
Nikolai Harris
Cathrine Ritika Langeland
James Harrison

Lørdag 23. mai kl. 1300

Mia Christine Frisk
Håkon Trefall
Ingeborg Klokkersund 
Djupevåg
Kristin Margrethe Iversen
Kalvø
Cecilie Farestvedt
Marius Storvoll
Ingvild Tomte Knutsen
Marthe Iren Torkelsen
Vilde Emilie Søvik Haugstad
Andreas Bjelland Skau
Lise Sande Hella
Eirin Horn
Camilla Benedicte Ording

Møt Søreide-konfirmant
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Lørdag 23. mai kl. 1100

Søndag 24. mai kl. 1300 

15                september 2009

AV HANS JØRGEN MORVIK

Det var på 60-tallet kirken
overtok ansvaret for denne
selv. Men som vanlig er med
slike «reformer» fulgte ingen
penger med. Først nå, etter år
2000, er det begynt å komme
noe. Etter flere år med ulike
forsøk er man nå i gang med
såkalt implementering av
trosopplæring i Den norske
Kirke. Målet er at alle døpte
medlemmer skal få i overkant
av 300 timers opplæring i lø-
pet av de 18 første leveår.

Fra i høst av får alle menig-
hetene i Fana prosti, inklu-
dert Søreide, noe penger til
dette. Basert på medlemstall
og en del andre faktorer får vi
midler til ca. 1,5 stilling, som
skal brukes i undervisnings-
arbeidet. 

Det er sant å si ikke mye når
vi vet at vi har 3000 medlem-
mer i målgruppen. Men vi
starter da heller ikke på bar
bakke. Vi har mye trosopplæ-

ring i gang fra før, og vi har
også hatt ansatt en ekstra
prest for egne midler de to
siste årene i påvente av finan-
siering utenfra.

Vi kommer til å få til mye
etter hvert. Men nå i høst rek-
ker vi ikke all verden. Tre til-
tak vil vi likevel starte med:

1) Babysang – som omtales
på annet sted i dette bladet.

2) Minikonfirmanter – et
aktivitets- og undervisnings-
tilbud som skal ligne litt på
konfirmantopplegget. Men
for 11-åringer. Oppstart om-
kring 1. søndag i advent – av-
slutning like før påske. Det
kommer mer informasjon
om dette i neste menighets-
blad.

3) KRIK. Vi har hittil hatt
KRIK-samlinger for konfir-
manter. Nå skal ha et tilbud
for ungdommer som er over
konfirmasjonsalder også.
Dette vil det også komme
mer informasjon om i neste
menighetsblad.

Hovland
Ranvei Dahl Isaksen
Karianne Elise Johnsen
Thea Vestrheim Skavhellen
Rebecca Børhaug Larsen
Martin Jensen Pedersen
Jon-Andreas Scheie
Alexander Sandtorv Fredriksen
Mathias Høie Hausberg
Daniel Steinsvik Sleire
Johannes Lillebø Solem
Fredrik Haukeland
Benedicte Härdig Søreide
Elisabeth Tordal
Maren Ødven Knutsen
Ivar Andreas Kirkaune Øksendal
Margrete Vinnes
Marie Dymbe

Lørdag 23. mai kl. 1500

Maria Blankenburgh Nilsen
Sofie Høy
Maria Angell
Connie Sandal Hatlevik
Marius Christiansen
Preben Fjellanger
Vår Iren Hjort Dundas
Ole Jørgen Fevang
Jonas Søvik Henrikssen
Christina Seim Frotvedt
Andreas Ask
Ørjan Olsen Furnes

Andrea Zakariassen
Ole Sundal Hadland
Stefan Hagerup
Cecilie Helen Hansen
Vilde Helgesen Gjelsvik
Marit Matthiessen
Johan Bolstad Ulvedal
Joakim Nilsson
Malene Hammer Rekdal
Martine Dankertsen
Hege Forland Mo
Stefan Blomberg

Søndag 24. mai kl. 1300

Andreas Økland Amundsen
Margrethe Konstanse Kristiansen
Verner Klausen Troy
Richard Hemre Dahle
Mats Lund Eide
Jens Martin Fjærestad Bolstad
Johannes Holm Gjeraker
Kristine Bergitte Soltveit
Mats Fredrik Gregoriussen Holthe
Carl Martin Torsvik Christie
Marit Kløve
Jan-Henrik Larsen
Ine Birgitte Nyhus
Niclas Hordnes
Leonard Harkestad
Andreas Merkesdal
Elisabeth Høisæther Brynjulfsen
Severin Johannessen  

ntene 2009

Trosopplæringen  
i Søreide
Det begynner å bli noen tiår siden
kristendomsundervisningen i skolen 
var en del av kirkens dåpsopplæring. 

11.oktober: Eldres kirkesøndag 
Søreide Diakonat ønsker å ta opp igjen en gammel 
tradisjon: En søndag i året setter vi fokus på de eldre -
og lager en Eldres kirkesøndag. 

Det blir gudstjeneste kl 11, og så et hyggelig samvær med bevert-
ning etterpå i menighetssalen.

Aldersgrensen for å regnes for eldre lar vi være litt flytende, ak-
kurat som pensjonsalderen. De over 60 og oppimot 100 er altså
spesielt invitert.  De som er litt yngre utfordres til å invitere med
seg sine gamle foreldre, besteforeldre,tanter, onkler, naboer og
gamle venner til denne søndagen. Trenger noen skyss til kirken, så
skaffer vi noen hyggelige sjåfører som henter og bringer - både
frem og tilbake. Ring til kirken 55 59 71 84 (tirsdag – torsdag), el-
ler til Sølvi Damm, 55 12 05 38 og bestill skyss.

Du kan godt ringe for å melde deg på og, så får vi et noenlunde
overslag over antallet, pga matberegningen. Siden dette er siste
nummer av menighetsbladet før Eldresøndagen, så sier vi KLIPP
UT og ta vare på denne invitasjonen! Vi setter opp plakater på el-
dresenter og butikker i begynnelsen av oktober - og en annonse i
Fanaposten. HJERTELIG VELKOMMEN
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10.05 Ulrikke Martine 
Voldsund
Ida Hanekam Kvalvik

21.05 Håkon Jøsok Felle
24.05 Marius Lillevik 

Christensen
31.05 Frida Areklett 

Angeltvedt
Mikkel Bringedal 
Holmsen
Linnea Færø
Gjøa Emilie Rosvold
Mathea Eeg Rønnestad

07.06 Linnèa Haugen Vågene
William Ekanger Risa
Mina Eide Brevik
Tobias Christiansen Aga

14.06 Lenea Seglem Madsen
21.06 Malin Andreasson
28.06 Synneva Haugsøen 

Haugsdal
Sebastian Opheim
Nikolai Helle Lysvand

05.07 Julie Korpelin Bernås
Adele Flagtvedt 
Johannessen
Hanne Sande Koppen
Daniel Tordal 
Andreassen
Nicolai Schønning

02.08 Jakob Bargård Aarnes
Celine Fjærestad-Olsen

09.08 Aurora Marie Gellein 
Rikstad

04.05 John Jacobsen
06.05 Bjarne Larsen
08.05 Mons Kjelby
22.05 Olav Birger Ones
13.07 Inger Echaas
13.07 Olaf Bommen
25.07 Gudrun Lerøen
28.07 Rolf Halvar Rasmussen
28.07 Bergljot Langseth
10.08 Elias Olav Grønningsæter

Søndag 6. sept. – 14. s.e.pinse

11.00 – Høymesse m.dåp og
nattverd. Offer til Kirkens SOS.
Prest: Lars Martin Hol.*

Søndag 13. sept. – 15. s.e.pinse

11.00 - Høymesse m.dåp og
nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. Prest: Lars Martin Hol.*

Søndag 20. sept. – 16. s.e.pinse

11.00 - Fam.gudstj/Høsttakke-
fest. Dåp. Offer til menighetsar-
beidet. Menighetsbarnehagen
deltar. Prest: Hans J. Morvik.

Søndag 27. sept. – 17. s.e.pinse

11.00 -  Høymesse m.dåp og natt-
verd. Offer til Norges KFUK/
KFUM.  Prest: Sindre Skeie.*

Søndag 4. okt. – 18. s.e.pinse

11.00 -  Høymesse m.dåp og
nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. Prest: Hans J. Morvik.

Søndag 11. okt. – 19. s.e.pinse

11.00 -  Høymesse m.dåp og
nattverd. Eldres kirkesøndag.
Prest: Lars Martin Hol

Søndag 18.10 – 20. s.e.pinse

11.00 -  Familiegudstj. Dåp. Ut-
deling av 4-års-bok. Offer til me-
nighetsarb. Prest: Sindre Skeie.

Søn. 25.10 -  Bots- og bededag.

11.00 -  Høymesse m. nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.
Prest: Hans Jørgen Morvik.*

* Søndaksskole/søndagsring

Tirsdag 1. september kl. 19.30:

Bibelgruppe for voksne

Torsdag 3.september kl. 11.00:

Hjerterom. Åpen kirke, kort litur-
gisk samling, kaffe, vafler, prat.

4. – 6. september
Menighetsweekend

Tirsdag 8.september 
Kl. 11: Andakt på Søreide Senior-
senter. Kl. 17.30: Familiekoret
starter opp. Kl. 19: Diakonatet

Torsdag 10. september
Hjerterom

Mandag 14. september
Valg til menighetsråd og bispe-
dømmeråd

Onsdag 16. september kl. 19.30
Lokalhistorisk Forum

Torsdag 17. september kl. 11.00
Hjerterom

Mandag 21. sept. kl. 18.30
Bønnesamling

Torsdag 24. september kl. 11.00
Hjerterom

Fredag 25. september kl. 19.00: 
Cafe 19

Torsdag 1. oktober kl. 11.00: 
Hjerterom

Mandag 5. oktober kl. 18.30
Bønnesamling.

Torsdag 8.oktober
kl. 11.00: Hjerterom. Kl. 11.30:
Andakt på Søreide Seniorsenter

Søndag 11. oktober kl.11.00:
Eldres Kirkesøndag

Tirsdag 13. oktober kl. 19.00:
Diakonatet

Onsdag 14. oktober kl. 19.30:
Lokalhistorisk Forum

Torsdag 15. oktober kl. 11.00:
Hjerterom

Tirsdag 20. oktober kl. 11.30:
Andakt på Søreide Seniorsenter

Torsdag 22. oktober kl. 11.00:
Hjerterom

             kalender

gudstjenester

dødedøpte

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 
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 53 773
E-post  . . . . . . . . hans.morvik@bkf.no

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

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

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

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

Menighetskons. 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

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

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

Styrer Berit Hop Grimen (bolig)
telefon  . . . . . . . . . . . . . . . .55 22 90 44

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

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

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

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

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

Hvordan bli giver i Søreide 
menighets Givertjeneste?

Kontakt menighetskontoret:

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

Søreide kirke, Steinsvikvegen 19, 
5251 Søreidgrend.

Kontonummer for Givertjenesten:
1644 25 11768

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