
Kirken etter DDR  

Over 20 år etter den tyske
gjenforeningen bærer 
kirkelivet i Chemnitz ennå
preg av tiden da byen het
Karl-Marx-Stadt. Side 4

Miljøvalg?

Først godt ut i valgkampen
dukket  miljøsakene opp. 
Men Kirken har lenge søkt 
å løfte dette viktige emnet 
i debatten. Side 8-11

Søreide kirke 40 år

I år er det 40 år siden Sør-
eide kirke ble innviet. Men
menighetslivet i bydelen 
er langt eldre enn kirke-
bygget. Side 14-15

   refleks
+
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Tid for valg
På stortingsvalgdagen 9. september skal det også velges 

nye representanter til menighetsrådet i Søreide. Side 2-3
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REFLEKSJON 

AV HANS

JØRGEN

MORVIK

Som ung må du velge ut-

dannelse og yrkesvei. Ofte

også livspartner.Akkurat

det siste kan jo være både

gledelig og utfordrende på

en gang. Men mange av

valgene vi står overfor er

bare utfordrende. Og noen

ganger er ingen av valgmu-

lighetene vi får særlig for-

lokkende.
Vi kan på en måte si at

hele livet handler om valg.

Mange av de valg vi foretar i

hverdagen er relativt

ukompliserte. De kan like-

vel få store konsekvenser,

uten at vi vet det der og da.

Men så har vi de STORE

valg. De som er ment å gi

retning for våre liv. Valg av

utdannelse, yrke og livs-

partner er nevnt. Bosted,

jobbtilbud og fritidssysler

er også betydningsfullt.

Men hva med livssyn og re-

ligion? 
Vel, der kan nok mange

føle at de ikke velger selv.

Valget ble tatt av foreldrene

– den gang man ble døpt,

eventuelt ikke ble det. Like-

vel vet vi at svaret ikke er så

enkelt. Valget foreldrene

gjorde var nok med på å gi

oss en retning, men vi vel-

ger nok selv om vi vil holde

den kursen som er staket ut

eller ikke. 
Hva er ditt valg? Hvor

ofte tenker du gjennom

det? For i motsetning til det

valg politikerne vil ha oss til

å gjøre om kort tid, er dette

et valg med angrefrist. Du

kan når som helst endre

kurs. Når som helst velge

aktivitet eller passivitet.

Valget blir ikke mindre be-

tydningsfullt av den grunn.

Tvert imot, kanskje. For

valg av livssyn/religion kan

ha stor innvirkning på an-

dre sider av livet ditt også.

Godt valg! Jeg vil selvsagt

oppfordre deg til å velge å

være et aktivt kirkemed-

lem. På den måten kan du

oppnå både berikelse i eget

liv, og hjelp og støtte for an-

dre mennesker. Vi trenger

alle fellesskap, og av og til

også en hjelpende hånd.

Kirken kan bidra med beg-

ge deler. 
Godt valg! Det er snart

tid for å bruke stemmesed-

delen også. Det er Stor-

tingsvalg for hele Norge –

og Menighetsrådsvalg her i

Søreide 9. september. Hvil-

ket valg som er viktigst kan

synes åpenbart. Men hvis

du lurer på hvor din stem-

me teller mest, er svaret

sannsynligvis et annet.

Menighetsrådsvalget kan

synes uinteressant og lite

reelt med bare en liste, og

bare nok kandidater til å

fylle menighetsrådet. Men

kandidatene står for noe!

Og gjennom dem kan du

være med på å bestemme

retningen for Søreide me-

nighet; hva som skal priori-

teres de neste årene. Om

din stemme ved stortings-

valget påvirker retningen

landet går i? Vel, du kan i

det minste håpe… 

Godt valg! ●
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Refleks utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF
og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle hjem
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Godt valg! 
Livet er fullt av valg. Mange ting å ta
stilling til. Noen valg kan være svært
avgjørende for fremtiden.

Relevant erfaring: 
• Medlem av Søreide menighetsråd 

2009 – 2013. Leder av økonomi-
utvalget i Søreide fra 2009.

Satsingsområder:
• At kirken skal være en aktiv deltaker

i samfunnet på Søreide og omegn.

2
Lidveig Tjørve (50) 

Relevant erfaring: 
• Medlem av Søreide menighetsråd 

2011 – 2013.
• Medlem av trosopplæringsutvalget 

siden 2011.
• Medlem og leder av Sælen 

menighetsråd.

Satsingsområder:
• Gudstjenestene. 
• Barne- og ungdomsarbeid. 

Relevant erfaring: 
• Medlem av Søreide menighetsråd 

2011 – 2013.

Satsingsområder:
• Ungdomsarbeid. 
• Diakoni.

Relevant erfaring: 
• Medlem av Søreide menighetsråd 

2005 – 2013.
• Medlem av gudstjeneste- og

kulturutvalget siden 2010.
• Varamedlem i styret for Åsane

ungdomslag.
• Medlem i styre for ungdomsklubb i 

Eidsvåg kirke.

Satsingsområder:
• Grønn menighet.
• Gudstjeneste og kultur. 
• Barne- og ungdomsarbeid. 

Relevant erfaring: 
• Ungdoms- og konfirmantleder i 

Søreide kirke.

Satsingsområder:
• Jeg er spesielt opptatt av at det skal
satses på barn og unge, slik at vi får
enda flere unge inn i menigheten. Det
kan også utvikles flere ungdomsakti-
viteter slik at en større andel unge øn-
sker å være.

Arnfinn Jarle 

Eilertsen (57)

Banksjef. 

Lidveig Tjørve

(52) 

Lærer

Lars Peter 

Taule (52) 

Organisasjons-

sjef 

Even Aarvik (48)

Uføretrygdet 

Aleksander 

Milde (19)

Student

Menighetsråd
Disse kandidatene står på stemmeseddelen ved

menighetsrådsvalget i Søreide. Det skal velges fem
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lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

Bakgrunn: 
• Medlem Søreide menighetsråd 2005–13.
• Lede, barne- og ungdomsutv. siden 2004.

Satsingsområder:
• Barne- og ungdomsarbeid.
• Kommunikasjon.
• Nærmiljøarbeid.
• Nære fellesskap.

Relevant erfaring: 
• Medlem Søreide menighetsråd 2009–13.
• Menighetens representant i BKF siden
2009.
Satsingsområder:
•Jeg ønsker å arbeide for at kirken skal opple-
ves som åpen og inkluderende, slik at det er
lett for alle å føle seg velkommen. For Søreide
menighet spesielt, ønsker jeg å bidra til at det
tilbudet som er til barn og unge skal bli ende
bedre, og at diakoni-arbeidet skal styrkes. 

Lidveig Tjørve (50) 

Relevant erfaring: 
• Medlem av trosopplæringsutvalget i 

Søreide menighet.
• Ungdomsarbeid i St. Markus menighet.

• Ungdomsmedarbeider i Søreide Tensing.
• Medlem av oppl.rådet for byggtekn. fag, 

oppnevnt av utd dep.

Satsingsområder:
• Å bidra til at det kristne verdigrunnlaget 

blir en viktig del av samfunnsutviklingen 
og at kirkens plass i hverdagen blir like 
naturlig som den politiske debatt er.

• Å bidra til at Søreide kirke/menighet blir 
en inkludert og naturlig del av lokal-
samfunnet vårt.

• Utforming av ny kirkeordning 

Satsingsområder:
• En inkluderende kirke. Barne- og Familie-
arbeid.

Relevant erfaring: 
• Dirigent Søreide Ten Sing 2008-12
Søreide Unge Voksne 2011-

Satsingsområder:
• Jeg synes det er viktig at kirken satser på
unge voksne. Det er viktig å ha et tilbud til
ungdommer og unge voksne som er ferdig
med konfirmasjonen, men likevel ønsker å
være aktiv i menigheten. Som ung voksen står
man ovenfor nye utfordringer som arbeid og
studier, og det vil derfor være godt med et sted
hvor man kan treffe andre unge i en travel
hverdag, sammen i et kristen felleskap.

Kari Blom (52) 

Seksjonsleder 

Jens Z. Meyer (50) 

Seniorrådgjevar

v/Bjørgvin 

bispedømekontor

Per André Strand (49) 

Faglærer 

Gro Ingebrigtsen

Klungland (36)

Lektor

Helene Feste (25) 

Student

svalget i Søreide

Hvor og 
når kan jeg 
stemme?
Det føles ikke lenge siden
sist, men 9. september er
det menighetsrådsvalg
igjen! 

Halve menighetsrådet pluss

vararepresentantene står på

valg og skal velges for hen-

holdsvis fire og to år. 

Det er ikke alle menigheter

som er med i forsøksordingen

med valg på halve rådet annet

hvert år. Derfor blir det ikke så

mye offentlig oppmerksomhet

rundt valget denne gangen. 

Vi vil likevel være tilstede i alle

valgkretsene på valg-

dagen 9. september slik at du

kan stemme på menighetsrå-

det samtidig med at du stem-

mer til Stortingsvalget. 

Det blir også anledning til å

forhåndsstemme. Det kan du

gjøre etter gudstjenesten søn-

dag 25. august, eller på me-

nighetskontoret tirsdag – fre-

dag kl. 10 – 14 i perioden 27.08

– 06.09.

Det vil også være anledning til

å stemme etter gudstjenesten

søndag 8. september.

Det blir ikke sendt ut egne

valgkort denne gangen, vanlig

legitimasjon holder.

Alle medlemmer av Den nor-

ske Kirke som er fylt 15 år

innen utgangen av 2013 og er

bosatt i Søreide menighet har

stemmerett. 

medlemmer, de resterende fem blir varamedlemmer. I tillegg fortsetter de fem

som ble valgt for to år siden. Medlemmer av menighetsrådet velges for fire år.
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Bredde i
Søreide
– dybde i
Sachsen
Ansikt til ansikt med Karl

Marx tar min kamerat

Martin Scheiter meg imot

når jeg besøker ham i hans

hjemby Chemnitz i Sachsen

i Tyskland.

AV LARS MARTIN HOL

Den enorme bysten av den kjente kommu-
nisten vitner om en by med en helt annen
historie enn vår. Dette har også preget kir-
kelivet i byen.

For flere år siden kom Martin til Norge og
Oslo for å studere. Han tok ett år ved det
teologiske menighetsfakultet sammen med
meg. Jeg var på besøk hos ham i februar, og
jeg var nysgjerrig på likheter og forskjeller
mellom den lutherske kirke i Norge og i
byen der Martin snart skal begynne sitt vir-
ke som prest.

Oppslutningen om kirken er ikke like stor
i Chemnitz som det vi er vant til i Søreide.
Dette skyldes i stor grad byens kommunis-
tiske forhistorie. Martin vokste opp her før
muren falt, da Karl Marx ikke bare preget
byen med den enorme bysten utenfor
kommunistpartiets kontorer, men også i
byens navn: Karl Marx Stadt. Da denne de-
len av Tyskland het DDR, var det trange kår
for kirken, og den mistet mange av sine
medlemmer. For å kunne studere i DDR-ti-
den, måtte man stå som medlem i kommu-
nistpartiets ungdomsparti SED. Dette var
ikke forenlig med å være døpt i kirken, og
mange valgte heller å kunne studere enn å
høre til en kirke. Selv om dette ble prakti-
sert ulikt på forskjellige steder, og noen fant
måter å komme rundt systemet, førte dette
til en gradvis avskalling i medlemsmassen.

Martin er nå ferdig med teologiutdan-
nelsen og er inne i sin vikarperiode. I Norge
kan vi som har utdannet oss til prester, søke
på jobber hvor vi vil når vi har fullført ut-
danningen. Slik er det ikke i Sachsen. Her

må teologene fullføre en vikarperiode med
veiledning før de kan få en jobb i kirken.
Martin holder nå på med et vikariat i sko-
len, hvor han underviser femte klasse i reli-
gion. 

Religionsundervisningen i Sachsen skil-
ler seg tydelig fra den norske. For noen år
siden innførte man det som het trosopplæ-
ringsreformen i vår kirke. Her var målet at
man skulle flytte undervisningen fra sko-
len til den lokale menigheten. I Sachsen blir
religionsundervisningen fortsatt utført i
skolene, men dette er ikke et fag alle må ta.
Man velger hvilken retning man vil gå ut
fra hvilket trossamfunn man tilhører. Mar-
tin underviser derfor i religion for de med
en luthersk tilhørighet. Faget har dermed
en del særstoff om lutherdommen, samti-
dig som de har noe fellesstoff med de andre
linjene.

Det er tydelig at nivået på undervisning-
en er et annet enn det vi er vant til. Hjemme
i Martins stue får jeg titte på boken han bru-
ker i undervisningen i femte klasse. Jeg må
klype meg litt i armen når jeg ser hva barna
skal lære om kristendommen. Blant annet
er det et kapittel om oversettelsesproble-

matikken i Det gamle testamente. Dette var
noe jeg selv først møtte som teologistudent
i Oslo. Litt undrende sitter jeg der og lurer
på hvor mange hjemme i kirkebenkene i
Søreide som kjenner til denne oversettel-
sesproblematikken. 

Her hjemme fokuseres det på opplevelser
og vi inviterer alle aldersgrupper inn til kir-
ken ca. en gang i året, hvor våre medlem-
mer får en mulighet til å bli kjent med sin
lokale kirke. Det er mye positivt ved det,
men samtidig lurer jeg på om vi ikke har
mistet mye av kunnskapsformidlingen
som jeg finner i undervisningen til min ka-
merat Martin.

Det er flere gode sider ved trosopplæ-
ringsreformen. Vi i kirken tenker bredde
og kommer i kontakt med mange, men det
kan bli fort sporadisk. Utfordringen er å gå
i dybden på kunnskapen og å knytte de
gode relasjonene når en stor mengde barn
og unge kommer innom kirken. Her er
Martins forhold ganske annerledes. Han
har mange timer sammen med ungdom-
men hver uke og kan gå i dybden på den
kristne lære og knytte gode relasjoner til sin
klasse. ●

Kirkelivet i Chemnitz i Sachsen er ikke helt som i Søreide. Martin Scheiter skal snart begynne

å jobbe som prest i byen.



REFLEKSJON AV PSYKOLOG UNNDIS BERGÅS

Vi får fellesskap med Gud og får syndene
tilgitt. Men ikkje berre det. Den greina som
er i Kristus, ber god frukt. Det vil seia at den
lever til ære for Gud og gjer det som er godt
for sine medmenneske.

Andre stader i Bibelen blir kristne omtalt
som fruktberande tre. Eit viktig spørsmål
for kristne menneske blir då: Korleis kan vi
bera mykje frukt? Skal det bli mykje frukt,
må treet bli stelt med og få sol og næring.
Overført på kristenlivet taler ein om å lesa
og høyra Guds Ord og be, vera med i det
kristne fellesskapet og delta i nattverden.
Slik kan ein bera mykje frukt. 

Dette er eit vakkert bilete som seier mykje
viktig om det å leva som ein kristen. Men
det manglar noko. Menneske er ikkje tre. Vi
har ein vilje; vi kan gjera sjølvstendige val.
Det er ikkje slik at dersom eg berre les nok i
Bibelen, så vil eg aldri såra andre eller unn-
lata å visa omsorg mot mine medmenneske. 

Også når eg nettopp kjem frå gudstenes-
ta, kan det godt henda eg kjenner meg sur

og irritabel overfor mine nærmaste utan
særleg grunn. Eg må velja om eg vil tømma
det negative ut over dei eller halda det tilba-
ke og i staden snakka vennleg og vera hjelp-
sam – trass i det eg føler. Eller det kan gjelda
freistinga til å vera med å baksnakka ein an-
nan under kyrkjekaffien. Det kan vera let-
tast å delta i den negative ryktespreiinga,
endå eg nettopp har tatt imot både forkyn-
ning og nattverd. Eg må sjølv velja å la vera
og kanskje heller seia noko positivt om ved-
komande.

Ved trua får vi ein ny natur som vil Guds
vilje, men vi har framleis også den gamle
naturen, som er prega av det vonde. Brevlit-
teraturen i Det nye testamente er full av
oppfordringar, eller formaningar som dei
ofte er kalla, til å leggja av vonde gjerningar
og i staden velja ein god og byggjande livs-
førsel. Berre det at desse formaningane er
med i Bibelen, viser at dette ikkje går auto-
matisk – at vi er meir enn tre.

Men rekkjefølgja er viktig. Bibelen seier
ikkje: Viss du er god mot dine medmennes-
ke, så kan du få vera eit Guds barn. Den sei-

er: Sidan du er eit Guds barn, så likna på Far
din – ver kjærleg (Ef. 5, 1-2). Les gjerne hei-
le kapitel 4 og 5 i Efesarbrevet i samanheng.
Heilt gratis og ufortent får vi koma inn i
denne barnerelasjonen til vår Skapar som
Vår Far. Vi kan aldri bli meir eller mindre
kristne. Anten er vi Guds born ved trua på
Jesus, eller så er vi det ikkje fordi vi ikkje har
tatt imot han. Men det er Guds meining at
hans born skal veksa – at vi skal bera frukt.

For å utvikla oss sunt og rett, treng vi
kvarandre. Det er i fellesskap vi menneske
veks. Også kristne. Tenk at vi skal få vera
med og byggja sunne, gode fellesskap, der
vi tar imot kvarandre, der vi øver oss i å
snakka sant om livet, der vi hjelper kvaran-
dre til å veksa og utvikla oss til å bli meir og
meir prega av kjærleik, slik vår Far i him-
melen er. 
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Meir 
enn 
eit tre

Artikkelforfatter Unndis

Bergås er psykolog ved 

Haraldsplass diakonale 

sykehus. FOTO: PRIVAT

FRUKTTRE: Biletet viser eit 

sitrontre fotografert på Korsika.

FOTO: JEAN-POL GRANDMONT

Er kristne annleis enn andre? Bibelen

påstår noko så radikalt som at når ein

blir kristen, så får ein eit nytt liv.

Mange ulike bilete er brukt for å

skildra dette livet. Eit av dei går på at

når vi tar imot Jesus, så blir vi poda inn

i han, som ei grein på eit tre. 

Det skal denne høsten 
være fire kveldsmesser i 
Ytrebygda kirke. Kvelds-
messene er for alle - ung-
dommer, voksne og eldre. 

Det blir sang, musikk, fast li-
turgi med kort preken og lys-
tenning. Kveldsmessene star-
ter kl. 19 og varer vel en time.  
Før kveldsmessene – fra kl.
17.30 – inviterer Fana diakoni-

utvalg beboere i bofellesskap,
brukere av botjenestene og på-
rørende til «KirkeKafè». Der
blir det salg av kaffe og kaker,
sang og musikk og litt akti-
viteter på kirketorget.   

Alle ønskes hjertelig vel-
kommen til Ytrebygda kirke:
• Søndag  8. september 
• Søndag 6. oktober 
• Søndag 3. november 
• Søndag 15. desember 

Kveldsmesser og nytt tilbud til utviklingshemmede
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hammerstad kommer opprinnelig fra
Nordhordland, men har bodd de siste ti
årene i Bergen. 

– Jeg er en lykkelig gift tobarnsfar, barne-
bokforfatter og journalist i Dagen, sier han
når jeg ber ham fortelle hvem han er. 

– Og nå også biograf?
– Det blir ikke helt riktig. Jeg har bare

skrevet om én person, og vet ikke om det er
nok til å kunne kalle meg for biograf.

– Hvem var John Wesley?
– I utgangspunktet var han en anglikansk

prest som hadde større planer enn den an-
glikanske kirken. Allerede som femåring
ble han grepet av Guds plan med livet hans
slik han opplevde det. 

– Hvordan det?
– Han ble reddet fra en brann. 

En ild
Slik begynner også boken. Alle Wesleys
søsken blir reddet ut av familiens hus da det
begynner å brenne, unntatt John. Han blir
likevel, nærmest på mirakuløst vis, reddet
ut, noe som får moren hans til å utbryte de
ordene han aldri skulle glemme: «Du, John,
er en ild som er revet ut fra brannen». 

– Allerede da fikk han en følelse av at Gud
hadde en større mening med livet hans.
Han skulle være en ild; sette mennesker i
brann for Jesus og det gode budskapet. 

– Er Wesley en inspirasjon også for deg?
– Ja, men det er litt vanskelig å bli kjent

med han. Hvis du leser hans egne ord i den
loggboken han førte hver dag, så er de nes-
ten rensket for følelser. 

Gir aldri opp
Journalen er full av ren faktainformasjon
som hvor han prekte og hvor han ga mat til
de fattige.

– Så jeg måtte gjøre noen grep for å kom-
me tettere på han, nettopp for at han skulle
bli en inspirasjon. Derfor valgte jeg å skrive
boken i jeg-form, slik at den blir mer lik en
roman. Det blir litt som om John selv hadde
skrevet boken. 

Boken følger John Wesley fra brannen og
frem til han er vel 40 år.

– Jeg er selv 39, så stemmen hans i boken
er på samme alder som meg. 

– Blir du påvirket av tankene hans?
Hammerstad ser opp i luften et øyeblikk,

og tenker seg om før han svarer. 
– Kanskje mer av hans mot, hans pågåen-

het; det at han aldri gir opp. Det imponerer

meg. For han er virkelig en mann som
kjemper mot mye, både rundt seg og inni
seg. 

Gud elsker John
John Wesley var godt voksen før han ble
helt overbevist om at han var et Guds barn.
Dette skjer først etter at han kommer tilba-
ke fra et mislykket USA-opphold. Han har
da brutt med kjæresten Sophia Hopkey, og
begrunnet dette med at han skal vie seg til
Gud og tjenesten. 

– Han var ganske streng med seg selv, helt
til han fikk en vishet om at han var et Guds
barn. Så det var nok et tårevått farvel med
Amerika. 

Hjemme igjen går han på et åpent møte i
Aldersgate Street, der en mann leser fra
Martin Luthers utlegning av romerbrevet.
Da går det opp for han at det ikke er hans
gaver til de fattige, hans faste, eller hans iver
etter å dele budskapet med mennesker som
gjør han til et Guds barn. Det er nok bare
det at han er John. Og Gud elsker John. «Jeg
kjente mitt hjerte bli forunderlig varmt»
skriver han i loggboken. 

Å hvile i nåden
Fra før finnes det flere biografier om John

GREPET
av Guds

plan

BIOGRAF: – Jeg imponeres av hans mot, hans pågåenhet; det at han aldri

gir opp. John Wesley er virkelig en mann som kjemper mot mye, både rundt

seg og inni seg, sier Bjørn Olav Hammerstad. FOTO: HANNE KRISTIN PEDERSEN

Bjørn Olav Hammerstad har gjort en viss suksess med barnebokserien om skoleeleven Maja

Mill. Nå er han ute med en ny bok for barn og unge, men denne gangen i form av en biografi.
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• John Wesley (1703-1791) ble

viet som prest i Den anglikanske

kirken, men er mest kjent som

den som gikk foran i grunnleg-

gelsen av Metodistkirken.

• Som misjonær i USA opplevde

han at forkynnelsen var til liten

nytte. Hjemme igjen opplevde

han det han kalte en personlig

vekkelse, og begynte som en føl-

ge av dette en egen forkynnelse.

• Sammen med broren Charles

Wesley og George Whitefield ar-

rangerte de friluftsmøter som

samlet store tilhørerskarer og

førte til en stor vekkelse. 

• En dogmatisk dissens om den

kalvinske læren om predestina-

sjon (forutbestemmelse) førte til

brudd med Whitefield. Wesley

forkynte at Guds nåde gjaldt alle.

• Under Wesleys lederskap ble

metodistene normgivende innen

flere store samfunnsspørsmål,

som fengselsreform og avskaf-

felsen av slaveriet.

• I pamfletten «Thoughts about

slavery» skriver han blant annet:

«Friheten er et hvert menneskes

rettighet, (…), og ingen mennes-

kelig lov kan ta fra et annet men-

neske en rettighet det er gitt av

naturens lov».

• John Wesley var opprinnelig

motstander av at tilhengerne

skulle forlate den anglikanske

kirke, men tok selv flere avgjø-

rende skritt i 1784 da han gjorde

ordinasjoner og fikk metodist-

samfunnet juridisk anerkjent.

Selv ble han værende innenfor

Den anglikanske kirken. 

Dette er nok den letteste og mest spennende
inngangen til å bli kjent med John Wesley.

Wesley, også for barn, men Hammerstad
mener likevel at hans bok skiller seg noe fra
de andre.

– Jeg vil påstå at det ikke er noen bøker om
han som er skrevet like lett og levende som
denne, sier han. 

– Dette er nok den letteste og mest spen-
nende inngangen til å bli kjent med Wesley.

– Har han noe å si oss i dag?
Hammerstad tenker seg om en stund før

han svarer.
– Det er umulig å svare nei på det spørsmå-

let. Naturligvis har han det. Wesleys person-
lige åndelige erfaring er like verdifull i dag.
Kristendommen handler om å hvile i nåden
og at troen er nok. 

Pioner
– Hva med ikketroende? Har han noe å si til
de?

– Ja, det mener jeg. John Wesley var en av
pionerene når det gjaldt å opprette rettighe-
ter for arbeiderne. Mange mener at oppbyg-
gingen av Labour i England var sterkt inspi-
rert av Wesley-bevegelsen.

John Wesley skrev også en bok med gode
medisinske råd til folk flest, opprettet helse-
stasjoner rundt i England og slapp til kvinner
i ledende stillinger. Hemmeligheten hans var
å opprette mange små klubber der alle spyttet
penger inn i en felles kasse. Dette gjorde det
mulig å bygge kirker, samfunnshus og vel-
ferdstiltak.

– Det han stod for, var på en måte en tidlig
form for sosialdemokrati, mener Hammer-
stad.

Ingen familiemann
– Fikk han familie?

– Dette er en ganske tragisk del av hans his-
torie. Han giftet seg etter hvert med Molly
Vazeille, men hadde aldri tid til henne siden
han hele tiden var på reise. 

Til slutt forlot hun ham, og han levde alene
de siste syv årene av sitt liv.

– Mange har nok tenkt at han burde ha gif-
tet seg med Sophia Hopkey, men da hadde vi
nok ikke fått denne bevegelsen. Kanskje han
ikke burde ha giftet seg. Han var ingen fami-
liemann.

– Man kan vel si at han var gift med beve-
gelsen?

– Absolutt. Og dette var en bevegelse som
fikk stor betydning for det britiske samfun-
net, og senere også for USA. 

Wesleybevegelsen spredde seg raskt i USA,
og ble grunnlaget for Metodistkirken. Dette
skjedde først etter Wesleys død.

Guds barn fra fødselen
– Han var hele sitt liv tro mot den anglikan-
ske kirken. Det Wesley ville, var å reformere
den. Etterfølgeren hans innså at dette ikke
var mulig, og stiftet Metodistkirken etter
hans død. 

– Er du metodist?
– Ja, faktisk. Jeg ble døpt der som barn, men

har stått utenfor i mitt voksne liv. Men for fire
år siden vendte jeg tilbake. 

Metodistkirken har to menigheter i Ber-
gen. Hammerstad er med i Centralkirken,
som har tilhold i et hvitt murbygg på hjørnet
like ved Fløybanen. 

– Hvordan skiller den seg fra Den norske
kirke?

– De to er veldig like, men dåpen er anner-
ledes. Metodistkirken døper barna fordi de
er Guds barn; den lutheranske fordi de skal
bli Guds barn. 

Tror på forutbestemmelse
– Er det andre ting som er annerledes?
– Du kan si at metodistkirken har mange

paralleller til den anglikanske. Troen på nå-
den er den samme, mens troen på forutbe-
stemmelse nok er sterkere i metodistkirken
enn i den lutherske. De reformerte metodis-
tene tror folk er forutbestemt til frelse.

Hammerstads bok om John Wesley er for
øvrig valgt ut som månedens bok i Tripp
Trapp-klubben, som er en barnebokklubb
eid av Den norske kirke. I mai kom den ut i
Danmark, og den tyske oversettelsen er
straks ferdig. Flere land vil følge, blant annet
USA.

– Jeg har solgt bilen min og kjøpt sviger-
mors gamle Toyota for å få råd til en engelsk
oversettelse, forteller han. 

Ny ungdomsbok
– Du skriver også barnebokserien om den

geskjeftige Maja Mill. Når kommer del tre?
– Jeg har sendt den til forlaget, så den kom-

mer nok til skolestart. 
Hendelsene i den første Maja Mill-boken

var lagt til et skolemiljø, mens handlingen i
den andre boken foregikk i villmarken. I del
tre er hun tilbake på skolen. Rektor Grefte-
greff har mistet sin verdifulle røde eske, og
har utlovet en dusør på 10.000 kroner til den
som finner den. Vennskapet mellom Maja,
Edgar og Kim blir satt på prøve. Hvordan det
går? Hammerstad blir kryptisk.

– Du kan skrive at Majas fantasi nok en
gang skaper problemer for henne.

– Men det går bra til slutt?
– Det går alltid bra til slutt. 

Fakta: 
John Wesley
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AV: JON ANDREAS HASLE

Den norske kirke har vært
med på å dra i gang aksjo-
nen Klimavalg 2013, men
foreløpig har aksjonen hatt
lite gjennomslag. Både po-
litikere og velgere ser ut til

å stikke hodet i sanden og late som om vel-
standen vår bare kan vokse og utslippene
fortsette, uten at det får konsekvenser for
klima og livsvilkår .

Ikke godt nok
Riktig nok viser en meningsmåling at sju
prosent av oss synes at Stortingets klima-
forlik er for dårlig, og at norske klimamål-
settinger fram mot 2020 må skjerpes. Men
hvorfor sier vi da ikke dette høyt og tydelig,
slik at det blir en hovedsak i valgkampen?

Hovedproblemet med global og norsk kli-
mapolitikk er at politikerne sier de vil be-
grense den globale oppvarmingen til to
grader, men ikke er villige til å gjøre de til-
takene som er nødvendig.

Oppnåelig mål
En temperaturstigning på to grader er må-
let som ble vedtatt på klimatoppmøtet i
København i 2009. To grader er valgt fordi
det er mulig å oppnå, ikke fordi det er
uskadelig eller ufarlig. Det er grunn til å
regne med at to grader betyr redusert til-
gang på vann og betydelig reduserte av-
linger i utsatte regioner. Millioner flere
mennesker vil bli utsatt for malaria i Afri-
ka. Vi vil oppleve en vesentlig reduksjon av
biomangfoldet og økt smelting av inn-
landsisen på Grønland, med tilhørende
havnivåstigning.

Enige om å bli enige
Mulighetene til å begrense den globale
oppvarmingen til to grader, forsvinner
raskt. Dette har vi visst lenge. 97 prosent av
verdens klimaforskere, FNs klimapanel,
Det internasjonale energibyrået og Ver-
densbanken har fortalt oss det. Utslippene
må reduseres nå; det holder ikke å bli enige
i 2015 om en avtale som skal tre i kraft i
2020. De globale utslippene av klimagas-
ser har økt med rundt tre prosent hvert år
de siste årene. Fortsetter dette, er det mer
sannsynlig at temperaturen stiger med 5 -6
grader. 

– Det vil gi en verden som best kan be-
skrives gjennom science fiction, sier Svein
Tveitdal, tidligere FN direktør og nå styre-
leder i Klimavalg 2013.

Snart for seint
I følge FNs klimapanel og Det internasjo-
nale energibyrået vil kommende stortings-
periode bli avgjørende for hvordan Norge
vil bidra til å nå togradersmålet. I 2017 kan
det være for seint. Fortsetter utslippene å
øke med 2 3 prosent hvert år fram til 2020,
er det bare i teorien mulig å redusere opp-
varmingen til to grader. Det er derfor det

er nå, etter stortingsvalget til høsten, vi
trenger politikere som tar solidaritet

mellom generasjonene på alvor og
straks griper tak i vår tids største

kollektive utfordring; å lukke det
veldige gapet mellom de klima-
tiltakene som er nødvendige,
og de som faktisk blir iverksatt.
Hva skal vi si til barnebarna
hvis vi svikter nå? 

Jon Andreas Hasle er redaktør i 
Talefoten, lokalbladet utgitt av

Grefsen menighet. Han er 
også engasjert i den kristne 

organisasjonen Aeropagos Norge.

VÅR BLÅ JUVEL: Vår tids største kol-

lektive utfordring er å lukke det veldige

gapet mellom de klimatiltakene som er

nødvendige, og de som faktisk blir iverk-

satt. Hva skal vi si til barnebarna hvis vi

svikter nå? FOTO: NASA/APOLLO 17-MANNSKAPET

Kampen for kloden
Er vi velgere slik politikerne tror, at vi gir blaffen i klimaet, bare vi får mer og mer å shoppe

for? Hvis vi er slik, vil våre barn og barnebarn i beste fall bli oversvømt av klimaflyktninger.

I verste fall blir de klimaflyktninger selv – hvis det da er noe sted å flykte til.

meninger
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Miljøpartiet De Grønne 
Setter klima foran alle 
andre samfunnsinteresser
og vil kutte utslipp 

ved å halvere oljeproduksjonen
innen 2020. Karakter 6

Venstre
Vil satse på fornybart, verne
Lofoten og gjøre det lett for
folk å ta klima-

vennlige valg i hverdagen. 
Karakter: 6÷ 

Sosialistisk Venstreparti
Vil ha klimareform for
redusert oljeutvinning,
oljefritt Lofoten 

og miljøvennlig transport. 
Karakter: 6÷ 

Kristelig Folkeparti: 
Vil ha mer rettferdig for-
deling av verdens ressur-
ser, og satse på  klimatiltak

også i fattige land. Men tar ikke
tilstrekkelig hensyn til klima i 
oljepolitikken. Karakter: 5 

Rødt: 
Vil satse på energisparing
og arbeidsplasser i grønn
industri. Men sier lite 

om hvordan Norge kan bidra til
utslippskutt i fattige land. 
Karakter: 5 

Senterpartiet: 
Vil styrke samspillet natur-
samfunn og skape grønne
arbeidsplasser i klimavennlig

industri. Men mangler tiltak for å kutte 
store utslipp, spesielt innen olje- 
og transportsektoren. Karakter: 4 

Arbeiderpartiet: 
Vil være pådriver for en
internasjonal klimaavtale
og klimatiltak i fattige
land. Men vil fortsette 

med storstilt satsing på olje, også
utenfor Lofoten og Vesterålen. 
Karakter: 3

Høyre: 
Vil ha en forplik-
tende klimapolitikk
og investere i tekno-

logi for et lavutslippssamfunn. Men vil
forlenge oljealderen og åpner for
oljeutvinning i Nord-Norge. 
Karakter: 3÷ 

Fremskrittspartiet: 
Vil investere i fornybar ener-
gi og rense kullkraftverket på
Svalbard. Men tviler på 
klimavitenskapen og vil

åpne Lofoten, Vesterålen og
Senja for oljevirksomhet snarest. 
Karakter: 2 

• Kampanjen «Klimavalg 2013» ble satt i
gang av Besteforeldrenes klimaaksjon,
og er i skrivende stund en allianse av 86
organisasjoner fra fagbevegelse, ar-
beidsgivere, akademikere, miljøbeve-
gelse og kristne organisasjoner – blant
andre Den norske kirke og Den norske
kirkes presteforening, Det norske mi-
sjonsselskap, Himalpartner og stiftelsen
Korsvei.

• Aksjonen arbeider for at Norge skal ta
sin del av ansvaret for klimaet ved å kut-
te Norges utslipp på hjemmebane, blant

annet ved at utvinningstempoet for olje
og gass reduseres. 

• Det internasjonale energibyrået (IEA)
meldte nylig at to tredjedeler av verdens
kjente ressurser av olje og gass må bli
liggende de neste 40 årene, dersom vi
skal klare å begrense varmeøkningen til
to prosent. 

• Det må legges til rette for at folk flest kan
leve klimavennlige liv, med bedre kollek-
tivtilbud, nye grønne arbeidsplasser og
energiøkonomiske hus.

• Politikerne må lukke det veldige gapet
mellom de klimatiltakene som er nød-
vendige, og de som faktisk blir iverksatt.

• Mer informasjon: 
www.klimavalg2013.no 
www.besteforeldreaksjonen.no

Partiene under «klimalupen»
Organisasjonen Framtiden i våre hender har, på vegne av Klimavalg 2013, vurdert de ulike

partienes klimapolitikk. Her er deres vurderinger og tallkarakterer.

Fakta: kampanjen «Klimavalg 2013»

KLIMAVALG
2013
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I Kyrkjemøtets vedtak om skap-
arverk og berekraft står det
mellom anna at «hele Den norske
kirkes engasjement for skaper-
verk og bærekraft har sitt ut-
spring og henter sin kraft i troen
på den treenige Gud: Gud skapte
og opprettholder fortsatt all sin
skapning. Gud skapte mennesket
av jorden, og vårt liv er vevd sam-
men med jordens liv.»

Fleire grøne kyrkjelydar
Vedtaket seier vidare: «I Jesus
Kristus vil Gud forsone verden og
hele skapningen med seg. Ånden
kaller og opplyser oss, og hjelper
oss å leve i respekt for skaperver-
ket. Menneskets avhengighet av
jorden må avspeiles i hvordan vi
ivaretar vårt ansvar som forval-
tere av skaperverket. Mennesket
er skapt i Guds bilde, og er en del
av skaperverket. Vi er kalt til et liv
i nestekjærlighet. Bevaring av
skaperverket handler om økt livs-
kvalitet for oss alle». Kyrkjemøtet
utfordrar her både bispedøm-
meråd og kyrkjelydar. Eit mål er
å dobla talet på grøne kyrkjely-
dar innan utgangen av 2013. Det
skal opprettast «grøne» kontakt-
personer i alle kyrkjelydar og ein
blir oppmoda til å ha eigne fag-
dagar om miljø og klima. 

Kyrkjemøtet oppmodar til
politisk handling
Kyrkjemøtet utfordrar alle poli-
tiske parti til å føra ein klimapo-
litikk som gjev raske reduksjo-
nar i klimagassutslepp, samtidig
som ein sikrar naudsynt utvik-
ling for fattige land. Kyrkjemøtet
oppmodar Storting og Regje-
ring til å prioritera betydelige
kutt i klimagassutslepp i Noreg
og å ta nye initiativ på den inter-
nasjonale arenaen. Klimarett-
ferd kan ein berre nå dersom in-
dustrialiserte land bidrar til å fi-
nansiere fattige lands behov for

klimatilpasning og fattigdoms-
bekjemping. Finansiering av kli-
matiltak må koma i tillegg til an-
nen bistand. Kyrkjemøtet krev
vidare ei opprydding i offentlege
norske investeringar. Det må
leggjast overordna vekt på etiske
retningsliner basert på omsyn til
miljø, forbruk og rettferd.

Ein jordvendt kristen
praksis
Kyrkjemøtet utfordrar også den
einskilde ved å oppmoda til å
øva oss på ein jordvendt kristen
praksis, og til å vera bevisste på
kva me kan gjera i våre eigne liv,
både som samfunnsborgarar,
forbrukarar og medmenneske.
Oppmodingar med utgangs-
punkt i ulike bibelord er nemn-
de, som til dømes:

• Kjenn etter om du har gjort deg
avhengig av materielle goder
som skadar deg sjølv eller andre. 

• Gje raust i ofringar og lag for-
pliktande avtalar om å støtta
ein eller fleire kyrkjelege eller
humanitære organisasjonar.

• Lag eit klimarekneskap for deg
og familien din og finn ut kor-
leis du kan kutta energibruk og
klimautslepp. 

• Lag ein spareplan for å finansi-
era investeringar i reinare ener-
gibruk.

• Set deg inn i kva ulike politiske
parti meiner om klimarettferd,
miljø og arbeid mot global fat-
tigdom og legg vekt på dette når
du skal røysta ved val. 

• Følg med om klimaplanar i
kommunen du bur i blir
gjennomførte.

Valet 2013 som klimaval
Kyrkja og mange andre kristne
organisasjonar er med i aksjo-
nen «Klimavalg 2013» der over
80 ulike organisasjonar samar-
beider om å gjera valet i 2013 til
eit klimaval. Bakgrunnen for
dette er den klåre bodskapen frå
FNs klimapanel og andre autori-
tative instansar om at klimagas-
sutsleppa må reduserast raskt og
omfattande. For å ha ei rimeleg
von om å avgrensa den globale
oppvarminga til mindre enn to

grader, kan me berre bruka om
lag ein femdel av kjente reserver
for olje, kol og gass. Sjølv ein
auke på to grader vil gje svært al-
vorlege klimaskader. 

Ei oppskrift på katastrofe
Den kjende klimaforskaren ved
NASA, professor James Hansen,
kallar to graders stigning ei opp-
skrift på katastrofe, og FNs kli-
masjef meiner at grensa må set-
jast til mindre enn 1,5 grad. Det
gjeld å hindra at endringane blir
så store at sjølvforsterkande pro-
sessar vil gje oss ei anna jord enn
den me kjenner i dag. I denne si-
tuasjonen skulle ein venta at No-
reg ville fylgja FN si oppmoding
om at rike land må redusera sine
utslepp med mellom 25 og 40
prosent innan 2020 i forhold til
1990. Klimameldinga og klima-
forliket gjev i beste fall ein re-
duksjon i Noreg på 10 prosent,
truleg mindre. Berre eit tydeleg

Kyrkja kallar til handling for s
Berre eit tydeleg og vedvarande folkeleg

press kan sørgja for at klima blir eit tema

som betyr noko ved stortingsvalet.   

AV SIGBJØRN GRØNÅS OG GUNNAR KVÅLE

KLIMAVAL: «Vårt råd ved årets

stortingsval er difor å bruka

stemmeretten på politikarar og

parti som set miljøpolitikk øvst

på dagsorden», skriv Gunnar

Kvåle (t.v)  og Sigbjørn Grønås.

Grønås er professor i meterolo-

gi, Geofysisk institutt, UiB, Gun-

nar Kvåle er professor emeritus,

Institutt for global helse og

samfunnsmedisin, UiB. 

FOTO: KLIMAVALG 2013

PARADIS PÅ JORD: «Menneskets avhengighet av jorden må avspeiles i 

det blant anna i Kyrkjemøtets vedtak om skaparverk og berekraft. 

meninger



                     august 2013 11

Jeg har alltid vært glad

i romaner som forteller

om steder som ikke

finnes annet enn i

forfatterens fantasi.  

AV MAGNE FONN HAFSKOR

En egen tradisjon innen denne
sjangeren er utopier, fortelling-
er om idealsamfunn der men-
neskene lever i harmoni med
hverandre og omgivelsene. 

Platon skrev om en slik ideal-
stat i dialogen «Staten», skrevet
rundt år 380 f.Kr. Her beskriver
han en samfunnsordning der
ressursene er rettferdig fordelt,
og der menneskene gjennom
utdanningssystemet siles ut i
klasser tilpasset hver enkelts
potensial. Systemet gjaldt alle
samfunnsborgere, uavhengig
av kjønn og tidligere klasseinn-
deling, og skulle sikre at alle
fikk sjansen til å realisere seg
selv - uten at det stod i motset-
ning til fellesskapets beste.  

Ordet «utopia» er en sammen-
setning av de greske ordene for
«ingen steder» og «et godt
sted»; noe som gir mange mu-
ligheter for tankesprang. Ordet
er laget av den britiske filoso-
fen Thomas More, som skrev
romanen «Utopia» (1516).
Denne ganske uleselige boken
(jeg har prøvd) omhandler øy-
staten Utopia, en republikk der
all eiendom er felleseie og der
innbyggerne lever et nøye re-
gulert liv til fellesskapets beste.

«Stafettpinnen» gikk deretter
videre til Thomas Campanella,
som i sitt filosofiske verk «So-
lens by» (1602) beskriver et
idealsamfunn bygget rundt lik-
het, brorskap og kunnskap. Det
mest kontroversielle i denne
boken er måten dette samfun-
net skiller mellom kjærlighet

og sex. Reproduksjon er her
samfunnets ansvar, og ikke
overlatt til tilfeldighetene. Sir
Francis Bacon skrev også en
bok om et utopisk øysamfunn
(øyer går igjen i denne littera-
turen). I romanen «Det nye At-
lantis» (1627) tar han oss med
til Bensalem, der innbyggerne
har bygget et samfunn basert
på «generøsitet, opplysning,
verdighet og prakt, fromhet og
god samarbeidsånd». 

James Harrington tok opp trå-
den med «Det oseanske sam-
veldet» (1656), og tradisjonen
fortsatte helt inn i vår egen tid
gjennom Étienne Cabets «Rei-
se til Ikaria» (1842), Samuel
Butlers «Erewhon» (1872),
«Nyheter fra Ingensteder»
(1890) av William Morris og
den idylliske «Øyen» - som var
den siste romanen Aldous
Huxley fullførte før han døde i
1963. 

Min inngangsport til sjangeren
var ingen av de overnevnte.
Som ung gymnasiast kom jeg
derimot over to bøker av Er-
nest Callenbach: «Ecotopia»
(1975) og «Ecotopia Emer-
ging» (1981). Jeg husker ennå
hvordan jeg lå våken til langt på
natt, mens jeg slukte denne for-
tellingen om et alternativt USA
- der California løsrev seg og
etablerte nasjonen Ecotopia.
Her levde menneskene i pakt
med naturen, omgivelsene og
hverandre. Visjonen om frem-
tiden hadde fått en farge. 

Kulturtipset:

Grønne
drømmer

og vedvarande folkeleg press
kan sørgja for at klima blir
eit tema som betyr noko ved
stortingsvalet.   

Ulike kristne grupper
er samde i klimasaka
Leiarane for dei store mi-
sjonsorganisasjonane; Det
norske misjonsselskap, Nor-
misjon og Norsk Luthersk
misjonssamband; la nyleg
fram sine syn på klima-
utfordringane i eit tanke-
vekkjande  innlegg i avisa
Vårt land. Under overskrifta
«Samfunnet har gått seg vill»
skriv dei mellom anna: «Vi
må vende oss bort fra et for-
bruk som belaster Guds ska-
perverk og gjør oss til avguds-
dyrkere». Dei etterlyser ein
samfunnsmodell som ikkje
baserer seg på fortsatt vekst
og forbruk, men som «gir
sann mellommenneskelig vel-

stand uten fortsatt økono-
misk vekst for oss rike». Dei
lyfter fram gode kristne ide-
al som nøysemd, nestekjær-
leik og arbeid.

Bruk stemmeretten!
I sum er det godt å sjå at Kyr-
kja og kristne menneske tek
tak i desse dei største utfor-
dringane me som menneske
i dag står overfor. Me er kalla
til personleg å ta ansvar og
arbeida for naudsynte en-
dringar som må til, både i
eige liv og i samfunnet, slik
at fattige som lever i dag og
generasjonane som kjem et-
ter oss skal kunna få eit liv
med akseptable levekår, som
også dei har krav på. Vårt
råd ved årets stortingsval er
difor å bruka stemmeretten
på politikarar og parti som
set miljøpolitikk øvst på
dagsorden.  

kaparverket 

hvordan vi ivaretar vårt ansvar som forvaltere av skaperverket» står

MALERI AV LUCAS CRANACH DE, 1536



12 august 2013                      

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

www.bergenogomegn.no
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Møllebakken Skole er 
en kristen grunnskole med 
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Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Begravelsesbyrået for 
���� og ����	�
���

������� � �� �� �� ��

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

Bok & Media Vestbok

Vil du gi noe av tiden din til mennesker som trenger en å snakke med? 
Da kan du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS! Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det vanskelig. 
Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem. 

Interessert? Kontakt Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf 55 32 58 45 - mob 941 83 654 
epost: bjorgvin@kirkens-sos.no Mer info: www.kirkens-sos.no/bjorgvin
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

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

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Aurdalslia 12 - 5253 Sandsli - 55 22 65 10

Blomsterdalen
Senter 

tlf. 55 99 14 24

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

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

Tlf. 55 27 28 29

MENY 
DOLVIKEN 
Man - fre 09 - 22 (09-20)

• Stor ferskvareavdeling 
• Rikt assortert frukt og grønt
• Hyggelige ansatte som 
er med på å gi en god 
handleopplevelse

Velkommen
MENY DOLVIKEN 

Dolvikv. 36, 
5252 Søreidgrend 

Telefon: 55 52 62 00 
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I år feirar vi at det er 40 år

sidan kyrkja vår vart bygga.

Like fullt er kyrkjelivet på

Søreide langt eldre enn som

så. Kåre Søvik er ein av dei

som hugsar korleis det var

å gå til kyrkje i bedehuset i

Dolvik.

AV GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN

- Ser du han vesle guten der? Med frakken?
Det er meg! Kåre Søvik blar i gamle bilete
frå Søvik og Søreide, og no har han stoppa
opp ved eit bilete av ei folkemengd på veg
ned bakken frå bedehuset. Midt i biletet
held ein liten gut med frakk og knestrøm-
per handa til ei vaksen dame. Huset i bak-
grunnen er ikkje kvitt slik vi kjenner bede-
huset i dag. Biletet er frå påska 1938. Då var
huset så nytt at det ikkje har blitt kvitmåla
endå, og det reiser det seg i mørkt tre over
kyrkjetrappa.

- Her var eg berre tre og eit halvt år, fortel 

Kåre, så dette hugsar eg ikkje noko av. Men
her er det i alle høve dokumentert at eg var
tidleg knytt til kyrkjelivet.

Vigsla i 1937
Bedehuset i Dolvik vart vigsla i 1937. Kåre
hugsar at den lokale handelsmannen had-
de gitt pengar slik at det skulle bli reist eit

klokketårn på bedehuset, og presten ga
sjølv heile 5000 kroner for at ein skul-

le ha alterring og døypefont der.
På den måten kunne bygget

nyttast til kyrkjelege hand-
lingar. 

- Vi hadde barneforei-
ning, ungdomsklubbar,
kvinneforeining, konfir-
mantførebuing, bryllaup
og gudstenester i bedehu-
set. Presten kom syklande
frå Nesttun for å ha gud-

steneste her. Sjølve konfir-
masjonane var i Birkeland

kyrkje som vi høyrde til
under.

Eit bilete vi ser på har ei sær-
skild historie. Folkemengda på bile-

tet er kledde til fest, mennene i svarte

dressar og dei fleste kvinnene i bunad. Ei av
dei med ei stor brurekrone på hovudet.
Like ved sida av står Kåre Søvik, ein fem år
gamal gut i matrosdress.

Bunad og krig
- Mor mi var svært oppteken av at så mange
som mogleg skulle stille i festbunader i det-
te bryllaupet. Det var som ein protest for å
irritere okkupantane.

Biletet er teke i 1943, under andre verds-
krigen. Det at folk gjekk i bunad var ikkje
noko okkupantane likte, sjølv om det var
tillate i så særskilde høve som eit bryllaup.
Brura var Kåre si eldre syster og brudgom-
men var ein mann frå Bjorøy. I krigsåra var
bedehuskapellet i Dolvik ein viktig stad for
folk i området.

- Ein må hugse på at dette var ein av dei
svært få legale måtane ein kunne treffast på
i ei tid der alt lagsarbeid og liknande låg
nede – etter pålegg frå krigsherrane. 

Tok beina fatt
Til både gudstenester og julefestar var det
mange bygdefolk som samlast i bedehu-
skapellet. Avstandane var store for mange,
men dei fleste tok beina fatt for å kome
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Ein gamal kyrkje-
lyd feirar 40 år

Frå eit bryllaup i Dolvik under krigen. Kåre Søvik i matrosdress midt framme.

Slik
vi har gjort de siste

årene, vil alle menighetens tre-
åringer få den lille, vakre boken

«Kirken min» i posten i høst. 

Bokgave til alle 
treåringer

Boken er laget av Janne Eide og inneholder flotte bilder

av Søreide kirke. Boken er laget i et barnevennlig for-

mat med tykke sider som er lette å bla i. Treåringene

blir også invitert til en liten skattejakt i kirken der de

kan finne det det er bilder av i boken. Etterpå kan de 

bli med på Familiekorets første øvelse i høst.

+

livet  merlivet er mer



15                     august 2013

fram. Kåre hugsar at for små føter i dårlege
sko var det langt å gå frå Søvik til Dolvik.

Ny kyrkje på plass
Ein annan dag folk tok beina fatt, var ein
desemberdag mange år seinare. Då den nye
kyrkja sto ferdig i Søreidgrend i 1973, var
det berre biskopen som køyrde bil. 

- Dette var ein av dei bilfrie søndagane
under oljekrisa i 1973, så berre biskopen
hadde dispensasjon til å køyre til kyrkja.
Det var særs stille utan lydane av trafikken,
og ein kunne høyre roleg prat på kyrkjeve-
gen.

Også til opninga av kyrkja var det mange
som gjekk i bunad og elles dei finaste kleda

sine, minnest Kåre. Ramma rundt vigslinga
var verdig og fin.

I høve jubileet i år vil Kåre Søvik vere blant
dei som planlegg ei utstilling med gamle bile-
te frå området vårt. Han vil og vere ein av dei
som deltek på ein kveld der alle kan få del i
hans og andre med bakgrunn frå kyrkjely-
den vår sine minne frå tida som har vore.  ●

Dei første som vart konfirmerte i Søreide, 12. mai 1974.

Vakre kort med kunstmotiv fra kirken
I forbindelse med kirkejubileet har vi trykket opp nytt opplag av

kunstkortene med motiv fra alterbildene som er malt av

Bjørg Hausle Bondevik. 

Kortene har samme motiv og tekst som tidligere, men billedkvalite-
ten er blitt bedre, og overflaten er glanset slik at fargene kommer
enda mer til sin rett.

Kortene er fine til hilsener, gavekort, invitasjoner eller julekort. De
finnes i to størrelser; A5 og A6, og det er god plass til å skrive inni.

Kortene selges på menighetskontoret, og prisen er 8 kr for små og 
10 kr for store. Kvantumsrabatt: Små – 3 stk kr 16, 4 stk kr 25.
Store – 3 stk. kr 20, 4 stk. kr 30.  

Les
mer om
jubileet i neste Refleks!



26.mai Hermine Ebbesvik
2.juni Viljar Johansen 

Landsnes
Natalie Øvreås Listhaug
Philip Saxe Vinkler

9.juni Thea Noelle Thoresen 
Orrego

16.juni Sanna Elise Brattbakk
Stella Mathea Feste
Sverre Hatteberg
Alma Sætre

30.juni Mathilde Oma Flakstad
Heine Tverlid Helgesen

28.juli Ole Magnus Nyhammer 
Natås

4.aug Mali Evina Ellefsen

29. mai Anny Johanne Nordanger
31. mai Arna Kristine Morland
12. juni Torstein Tråe 

Rasmussen
14. juni Tom-Henry Andre Lavik 

Fauske
18. juni John Olesen
12. juli Solveig Hope
18. juli Ingunn Pedersen
19. juli Peder Hope
2. aug. Otto Søvik
3.aug. Klara Marie 

Hammersland

Søndag 1. september 
15. søndag i treenighetstiden
11.00 - Høymesse v/Hans Jørgen
Morvik. Dåp. Nattverd. Søndags-
skole. Takkoffer til menighetsarb.  

Søndag 8. september 
16. søndag i treenighetstiden
11.00 - Høymesse v/Hans Jørgen
Morvik. Dåp og nattverd. Takkof-
fer til menighetsarbeidet. Besøk
av kammerkoret NOVA fra Turku
(se notis øverst på denne siden) 

Søndag 15. september  
17. søndag i treenighetstiden
11.00 – Høsttakkefest v/Sindre
Skeie og Geir Endre Kristoffer-
sen. Dåp og nattverd. Takkoffer 
til menighetens misjonsprosjekt.
Menighetsbarnehagen og 
5-åringer deltar.

Søndag 22. september 
18. søndag i treenighetstiden
11.00 – Høymesse v/Sindre Skeie.
Dåp og nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. 

Søndag 29. september  
19. søndag i treenighetstiden
11.00 – Høymesse. Eldres kirke-
søndag. Dåp og nattverd. Søn-

dagsskole. Takkoffer til Diakona-
tet. Fest for eldre etter gudstj.

Søndag 6. oktober
søndag i treenighetstiden
11.00 -Høymesse v/Hans Jørgen
Morvik. Dåp og nattverd. Takk-
offer til menighetsarb. Høstferie,
ikke søndagsskole/søndagsring

August
Tirs. 27. 11.00 Eldretrim
Fred. 29. 19.00 Cafe 19 

September
Tirs. 3. 11.00 Eldretrim

11.00 Andakt, Søreide 
seniorsenter

16.30 Kirkesamling for 
3-åringer

17.30 Familiekoret
19.30 Bibelgruppen

Tors. 5. 10.00 Babysang
11.00 Hjerterom
16.30 Konfirmant-

undervisning
20.00 Konsert med 

kammerkoret 
NOVA fra Turku 
og Sola Fide

Mand. 9 Valgdag. Husk også
menighetsrådsvalget

Tirs. 10. 11.00 Eldretrim
19.00 Diakonatet

Onsd. 11. 20.00 KRIK
Tors. 12. 10.00 Babysang

11.00 Hjerterom
16.30 Konfirmant-

undervisning
Man. 15 13.30 Etter skoletid
Tirs. 17. 11.00 Eldretrim

17.30 Familiekoret
19.00 Temakveld Barn 

og sosiale medier
Onsd. 18. 20.00 KRIK
Tors. 19. 10.00 Babysang

11.00 Hjerterom
11.30 Andakt, Søreide 

Seniorsenter
16.30 Konfirmant-

undervisning
Tirs. 24. 11.00 Eldretrim

19.00 Menighetsråds-
møte

Onsd. 25. 20.00 KRIK
Tors. 26. 10.00 Babysang

11.00 Hjerterom
Fred. 27. 19.00 Cafe 19

Oktober
Tirs. 1. 11.00 Eldretrim

11.00 Andakt, Søreide 
Seniorsenter

17.30 Familiekoret
19.30 Bibelgruppen

Onsd. 2 20.00 KRIK
Tors. 3. 10.00 Babysang

11.00 Hjerterom

begravelser

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B
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Menighetskontoret
Tlf. 55 59 71 00
soreide.menighet@
bergen.kirken.no

Sokneprest 
Hans Jørgen Morvik
55 59 71 02 – 463 47 163
hans.morvik@
bergen.kirken.no 

Menighetsprest
Lars Martin Hol
55 59 71 06 – 996 03 671
lars.martin.hol@
bergen.kirken.no 

Kapellan 
Sindre Skeie
55 59 71 01 – 951 23 978
sindre.skeie@
bergen.kirken.no 

Kantor 
Eli-Johanne Rønnekleiv
55 59 71 08 – 906 53 562
eli.johanne.ronnekleiv@
bergen.kirken.no 

Kirketjener 
Ann Kristin Hovland
Telefon 454 16 158
ann.kristin.hovland@
bergen.kirken.no

Menighetspedagog (vikar) 
Geir Endre Kristoffersen
55 59 71 04 - 936 61 444
geir.endre.kristoffersen@
bergen.kirken.no

Administrasjonsleder
Elisabeth R. Andersen
55 59 71 84 – 951 51 968
elisabeth.andersen@
bergen.kirken.no 

Menighetsrådsleder
Trond Ueland
Telefon 55 10 20 09
ueland@live.no

Søreide 
menighetsbarnehage
Styrer Eirik Hjortland
Telefon 55 59 78 25
eirik.hjortland@akasia.no 

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: man -fre 08-14. www.soreidekirke.no

Menighetskalender

I september får vi besøk av to prester,
tre kantorer og ett kor fra våre venn-
skapsmenigheter i Turku. Torsdag 5.
september vil kammerkoret NOVA fra
Domkirken i Turku holde konsert sam-
men med Sola Fide i Søreide kirke kl.
20.00. Koret vil også delta på gudstje-

nesten søndag 8. september, så da blir
det en spennende gudstjeneste med mye
musikk.
I tillegg blir det fredag 6. september en
solistkonsert i Bergen Domkirke, og en
Taizemesse samme sted lørdag 7. sep-
tember. Vi gleder oss!

BESØK FRA TURKU


