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Hvem-hva-hvor side 16 Menighetskalender side 16 

Menighets-
weekend
Menighets-
weekendNy dåpsskole

I november starter Søreide
menighet dåpsskole for 4-
åringer. Der vil barna bli
kjent med dukkene Jan og
Jenny. Side 4

Unikt orgelmøte 
Medlemmer av orgelklub-
ben «Ferdinand» fikk i sep-
tember møte den verdens-
berømte organisten Olivier
Latry. For Øystein Nødtvedt
ble det et uforglemmelig
møte. Side 6-7

Det siste valget
Er det likegyldig om vi be-
graves eller kremeres? Vi
har vært på jobb med kirke-
gårdsarbeideren Jalal Sale-
em på Møllendal og snak-
ket med flere prester om
temaet. Side 8-9

Da Søreide menighet arrangerte
menighetsweekend på Radøytunet
var 73 små og store fra menigheten
med. Vi hadde sporløp, leirguds-
tjeneste, under-holdning og bibel-
timer. Nina og Liv Sylvarnes
(bildet) var med å lage altertavle
med håndflateavtrykk. Side 2-3
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Vi stresser, og vi liker det - i
hvert fall litt. Det er liksom bare
blitt sånn. Vi skal ha det travelt,
det er en del av det å være et
moderne menneske. 

AV KOLBJØRN GUNNARSON 

Men vi klager litt over det også. Det er
noe som er galt. Psykologer og andre som
kan noe om det, forteller om det moderne
menneskes uro. En ganske udefinert
følelse som ikke alltid er så lett å få tak
på, men som kjennes ubehagelig og ofte
uhåndterlig. 

Vi trenger å hvile. Vi vet det, og vi gjør
det. Vi prøver å finne de små hull i hver-
dagen – og helgen – som vi definerer som
avslapning. Vi prøver å definere tiden vår,
der noe er jobb, noe er fritid, noe er akti-
vitetstid. Også har vi såkalt «kvalitets-
tid». Smak på det ordet, og nyt det. For
det er ikke mye tid satt av til kvalitetstid.
Tiden der familien er samlet, gjerne rundt
middagsbordet, kanskje rundt kvelds-
maten. Der vi sitter i ro og nyter felles-
skapet med dem vi lever sammen med.

Annerledes før
I tidligere tider hadde nok folk det anner-
ledes. Det er vanskelig å si om alt var så
mye bedre, men det var i alle fall annerle-
des. Man hadde ikke en hverdag med alle
alternativene vi har. Jeg vet ikke om man
snakket så mye om stress, man gjorde nok
ikke det. Samtidig var ting mer tungvint,
ting tok lenger tid. For eksempel det å
frakte noe fra et sted til et annet. Det tok
tid. Skulle vi forholdt oss til samme effek-
tivitet – eller ineffektivitet, som vi ville
kalt det – så hadde tålmodigheten blitt
satt på en stor prøve. 

Når man før fraktet noe, så trengte man
å hvile. Hvordan hvilte man? Jo, det
gjorde man sikkert på ulike måter, men
bar man på en tung last, så stoppet man
gjerne opp ved et bestemt sted. Nemlig
ved hvilesteinen. Det var en stein der
man satt fra seg børen, satt seg ned og
hvilte. Ingen forstyrrende elementer bort-
sett fra ens egen tanke. Man tok seg tid

til det. Det vil si – det var ikke spørsmål
om det. Man bare hvilte, det var en selv-
følge, og en nødvendighet.

TVen
Man trengte en hvilestein før – hvor mye
mer trenger ikke vi det nå? Hva er vår hvi-
lestein? Selvsagt er det vanskelig å si noe
om alle, men det er nærliggende å tenke
på sofaen og fjernkontrollen. Kanskje skal
vi ikke ta fra hverandre dette berolige ele-
mentet som heter TV (jeg ønsker ikke å bli
fratatt det selv...), og vi skal i hvert fall
ikke moralisere over bruken av det, men vi
kan stille hverandre noen spørsmålstegn
om det er så mye hvile i det. 

TV er en ting, mye mer kunne vært
nevnt. Vi henter input til livet fra ulike
kilder. Det er en komplisert sak å gi hver-
andre fasiten på hva som skal være hvi-
lesteinen i hvert enkelt menneskes liv.
Det er uansett viktig å stoppe opp, det er
viktig å hvile. Det er lett å enes om
det.Også Gud er enig i det. Sagt på en
annen og riktigere måte: når vi ønsker å
hvile så stiller vi oss bak det Gud mente
var godt. Gud mente det helt fra skapel-
sen av. Det var riktig og nødvendig å
hvile. Gud sa ikke at vi skulle være maski-
ner – og langt fra evighetsmaskiner, i
hvert fall ikke her på jord ... men
senere…

Skape noe felles
Gud skapte et fellesskap, der vi nettopp
skulle skape noe felles, ikke hver for oss.
Arbeide sammen, hvile sammen. I alt
dette ligger det kvalitetstid, som er mer
enn en post på tidsbudsjettet, men heller
overskriften på budsjettet. Innenfor
dette er ikke alt bare lett, heller ikke livet
med Gud er det. Men han har sagt at hos
han kan vi hente krefter til det arbeidet
vi skal gjøre. Og han ønsker å være vår
hvilestein.

Kom til meg, alle dere som strever og
bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere
hvile. ●

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

Kronikk

Omtale

Minneord

Helgen 16.-18. september
var det menighetsweekend
for Søreide menighet. 73
små og store fant veien til
Radøytunet. Vi hadde en
kjempeopplevelse! 

AV KOLBJØRN GUNNARSON

Det ble i god tid på forhånd satt ned
en komite som forberedte helgen.
Komiteen hadde gjort en glimrende
jobb. Programmet var variert, det var
noe for både barn og voksne. 

Vi hadde ettertenksomme stunder,
som kveldsavslutninger, og mor-
somme stunder med underhold-
ning.

Utfordret de voksne 
Underholdningen var det barna som
stod for. De voksne ble skikkelig ut-
fordret på leker og konkurranser, til
stor latter og applaus. 

Høydepunktet var kanskje danse-
konkurranse med helt vilkårlige par-
sammensettinger. Dette til stor lat-
ter – ikke minst fra barna. 

Lørdag formiddag var det sporløp i
det fri, med ulike oppgaver på ulike
poster. Det var alt fra bibelspørsmål
til praktiske oppgaver. Det var en
stor suksess. Vi var også heldige med
været.

Etter dette bar det til Radøyhallen.
Der var det aktiviteter både i svøm-
mehallen og idrettshallen. 
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Hvilestein Menighetsw

en strål
Kolbjørn
Gunnarson 
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Måltidene må også nevnes. Spesielt
lørdagens middag. Komiteen hadde
snappet opp at påmeldingslisten også

inneholdt to mannlige hobby-kokker,
Håvard Bentsen og Erik Pomp. 

Fantastisk måltid
De laget et fantastisk måltid for oss.
Svært imponerende og godt – og for 73
mennesker!

Til lørdagens bibeltime hadde komi-
teen invitert personalprest i Bjørgvin
bispedømme, Trygve Danielsen. Det
var spennende og utfordrende tanker
for de voksne. Mens dette foregikk, for-
beredte barna søndagens leir-gudstje-
neste.  

Samtaler
Om kveldene, etter at barna hadde lagt
seg, ble det god tid til gode samtaler for
de voksne i sofakroken. 

Lørdags kveld hadde vi en spennende

runde der vi delte våre tanker om og
drømmer for Søreide menighet.  Der
kom det frem mye som vi kan ta med
oss videre, snakke mer om og gjøre til
virkelighet. 

Barnas gudsjeneste
På søndag var det tid for gudstjeneste –
av og med barna. Den føyde seg inn i en
lang rekke gode opplevelser på wee-
kenden.

Oppsummert: Vi hadde det bra. Vi
var mange.Vi må gjøre det igjen! Plan-
leggingen for neste års weekend er
faktisk allerede i gang.Vi håper på nok
en god opplevelse.

Med høstens weekend som ferskt
minne, lover det godt – både for neste
weekend, og for arbeidet og engasje-
mentet i Søreide menighet. ●

sweekend på Radøy – 

ålende opplevelse! 

Sangstund for barna, ledet av Tora Sofie Haarr.

Andrea Tungesvik Meyer og Sunniva Lindås danser
under søndagens gudstjeneste.
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Den gang da jeg var fire
år, en liten gutt på fire
år.... Menigheten på
Søreide starter opp
dåpsskole for fire-
åringer.

AV PER IVAR KJÆRGÅRD

Det skal være en skole der vi legger
opp til variert program. Helt sikkert
er det at dere vil møte gjennomgangs-
figurene Jan og Jenny.

Dette er to hånddukker som opple-
ver mye nytt og spennende i hverda-
gen sin. Det vil bli mye sang og aktivi-
teter. 

Samling 
Målsettingen vår er å lage en plass
hvor barn får utfolde seg og bli kjent
med Jesus og treffe andre barn. Den
første samlingen blir på Ytrebygda

kulturhus, Skranevatnet skole, 15. no-
vember 17.30- 19.00. 

Har du lyst at barnet ditt skal få være
med på dette så er du invitert. Vi kan
også love kaffe til de voksne. 

Samlingene etter jul blir hver 14. dag
med oppstart 10. januar (de ukene det
ikke er familiekor). 

Dåpsskolen holder til i ungdoms-
klubben, lokalet nedenfor kirken. Sko-
len avsluttes med Familiegudstjenes-
te i juni.   ●
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121 ungdommer har startet
konfirmantåret i Søreide
menighet.

AV HANS JØRGEN MORVIK OG KOLBJØRN GUNNARSON

Det er alltid spennende å se hvor mange
som melder seg hvert år, og prestene må
alltid gjette på et antall på forhånd for
planleggingens del. 

Denne gangen traff vi bra, ettersom
vi hadde planlagt utfra 120-130. Det-
te er en nedgang fra fjoråret, men den
var forventet ettersom årskullet er
mindre i år. Og godt er det. 

Grunnet ombygging av kirken må vi
nemlig holde til i lånte lokaler i hele
år. Vi er glade for at vi kan benytte oss
av Søreide skole som sted for under-
visning, og at tensing kan samles på
Ytrebygda kultursenter.

Til tross for at det blir et noe annerle-
des konfirmasjonsår for oss som dri-
ver det, så er vi godt i gang. Vi håper det
blir en fin tid for oss alle! ●

-Søreide 
menighet 
satser på 
barna!

Jan og Jenny blir gjennomgangsfigurer i den nye dåpsskolen for Søreide. 

Konfirmanter 2006

Menighetsrådsvalg
Søreide 2005
Valgt for fire år:
• Gerhard Berge
• Sølvi Førde Lindås

• Jens Zeuthen Meyer

• Benedicte Gram-Knudsen

• Erik Brandstadmoen

Valgt for 2 år:
• Morten Frode Bjørndal

• Karsten Oma
• Ivar Nygård
• Arve Tjønn Rinde
• Kristin Vinnes

Valgt til varamedlemmer 4 år:

•Atle Sylvarnes
•Even Aarvik

Valgt til varamedlemmer 2 år:

• Magne Nikolai Grotle

• Ingeleiv Monsen
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Skjold menighet holdt i år
valg til menighetsråd
samme dag som stortings-
valget. Det var mulighet for
forhåndsstemming to søn-
dager på rad, samt hele
uken før valget. 

Men det hjalp ikke på valgoppslut-
ningen. Av 6447 stemmeberettigede,
ble det bare avlagt 133 stemmer.

- Elendig, med tanke på at vi har om
lag 250 aktive i menighetsarbeidet,
sier Jan Erik Lien, som selv ble gjen-
valgt til menighetsrådet.

Ungdommene benyttet sjansen 
Lien peker likevel på et interessant
fenomen: De som stemte, byttet om
på rekkefølgen på listen, slik at tre
ungdommer ble valgt som faste med-
lemmer, mens tre av de eldre kom på
varaplass. 

- Når så få avgir stemme, er det mu-

lig å gjøre et kupp, hvis man kumule-
rer kandidater, sier Lien.

Omlegging påkrevet
Dag Vaula i Fana menighet mener det
behøves en radikal omlegging av me-
nighetsrådsvalget. - Når det ikke er

flere kandidater på listen enn de som
skal med, har det lite å si om man
stemmer eller ikke, sier han og legger
muntert til: – Det burde bli obligato-
risk med valgoppmøte – ellers strykes
man fra statskirken. Alt er så lett slik
det er nå, folk bryr seg ikke. ●

Ungdommelig
valgkupp

Fana: 80 avlagte stemmer av 10113 berettigede
Skjold: 133 avlagte stemmer av 6447 berettigede
Bønes: 38 avlagte stemmer av 5955* berettigede
Søreide: 50 avlagte stemmer av 6040 berettigede 

Birkeland: 89 avlagte stemmer av 11877 berettigede
Slettebakken: 63 avlagte stemmer av 5786 berettigede
Storetveit: 29 avlagte stemmer av 4020* berettigede

* ca-tall

Oppslutning menighetsrådsvalget 2005

Lien: -Lav deltagelse gjorde
aktiv kumulering effektiv

Vaula: -Vi trenger en radikal
omlegging av valgsystemet.

Liv Sylvarnes tar imot stemmer i Søreide menighet. 
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Åtte ivrige orgelspillende tenåringer og
en liten gutt på 7 år som foreløpig bare
kan «Hestetramperen», tar trappene
opp til galleriet i Johanneskirken i et
jafs. Ved kirkeorgelet venter selveste «Le
titulaire des grandes orgues de Notre
Dame – Olivier Latry». Vi har skjønt så-
pass at å få undervisning med ham, det
er som å få drible med David Beckham! 

- Jeg er helt svett på hendene, sier Øy-
stein Nødtvedt (14), som har spilt orgel
et par år. Han er prestesønn og har hatt
lett tilgang på orgel – med egen nøkkel
til farens kirke i Sælen.

- Latry er visst verdens beste. Dette er
uvirkelig. Jeg klarer ikke beskrive det,
sier Øystein. Han har med noter til
«Toccata i F» av Buxtehude og Brude-
marsj av Frithjof Andersen. Han håper
han får spille begge stykkene for maes-
troen. 

Eksklusive konfirmanter 
Øystein Nødtvedt er med i landets
eneste orgelklubb, klubben «Ferdin-
and» i Bergen. Frem til i høst har de
vært fire ungdommer som har møttes
en gang i måneden for å spille for hver-
andre og holde konserter. Nå begynner
medlemstallet å stige. Det er fordi Bir-
keland menighet har begynt med «or-
gelkonfirmanter». Ungdommer som
leser noter tilbys gratis individuell un-
dervisning i orgelspill, som del av kon-
firmantopplæringen. 

Da invitasjonen gikk ut i høst, var det
to jenter som meldte seg på. 

- De er skikkelig eksklusive konfir-
manter, sier organist Yngvild Wattum
Stuksrud og blunker til elevene sine,
Kari Johnsen Skjelvik (14) og Inger He-
lene Heitmann Solheim (14). 

Jentene har bare hatt to spilletimer
på orgel, og har ikke helt dreisen på pe-

Det blir mye fingersetning,
fotarbeid og fortissimo for
«orgelkonfirmantene» i
Birkeland det kommende
året. Men orgelentusiast
Amund Dahlen forsikrer at
konfirmantene skal lære
om Den Hellige Ånd og
Herrens bud også! 

Øystein Nødtvedt (14) er med i orgelklubben Ferdinand. Nylig hadde klubben celebert besøk av titulæror-
ganist i Notre Dame, Olivier Latry. Unge Nødtvedt var helt skjelven etter å ha fått undervisning av maes-
troen. FOTO: VEGARD VALDE
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dalene ennå, men er alt innlemmet i
klubblivet. Jammen er det litt av en
start på konfirmanttiden; Møte Latry
og hele orgelmiljøet i byen på en og
samme dag.

- Jeg har aldri hørt om Latry, men jeg
skjønner på de andre at dette er stort,
smiler Kari og legger til: – Jeg synes
dette virker gøy og gleder meg. 

Jentene lytter til de brusende klang-
ene i kirkerommet, og så den fransk-
engelske aksenten til titulærorganis-
ten. En av ungdommene har akkurat
spilt et stykke av den franske kompo-
nisten og organisten Louise Vierne, og
Latry forteller med innlevelse hvordan
Vierne faktisk døde på orgelkrakken i
Notre Dame, midt under en konsert! 

Vil rekruttere orgelspirer
Da Kari og Inger Helene skrev seg inn
som konfirmanter, kunne de velge
mellom idrett, musikal, grønn gruppe,
diakoni, kor eller orgelspill. Kari har
spilt piano i flere år, mens Inger Helene
spiller trombone. Begge tenkte det
kunne være fint å lære noe nytt. 

- Jeg tenkte litt på idrettsgruppa, men
fant ut at alle fotball-folka skulle gå der,
og da ville jeg bare dumme meg ut, sier
Kari og ler. – Da falt valget på orgelkon-
firmasjon. 

Det tradisjonelle konfirmantpensu-
met med budene og trosartiklene skal
de to orgelkonfirmantene gjennomgå
med presten og konfirmantene i kor-
gruppen annenhver uke. Men hver uke
blir det orgelspill. 

- Jeg håper å vise Kari og Inger Helene
at orgel er et tøft instrument. De har
ikke spilt så mye fortissimo ennå, men
jeg lover at de skal få følelsen av at det
er rått å spille, sier organist Yngvild
Wattum Stuksrud og tilføyer: 

– Vi skal ha øvelser med pedaler, de
skal lære enkelt akkordspill, og impro-
visasjon. Og så skal jentene få spille på
en gudstjeneste i løpet av året. 

- Og Bach da? Står han på pensum? 
- Selvfølgelig! 
Det er organist i Birkeland, Amund

Dahlen som har tatt initiativ til  oppleg-
get. Det er også han som startet orgel-
klubben i fjor. 

- Alt for få ungdommer kommer i
kontakt med instrumentet. Derfor er
heller ikke rekrutteringen til organi-
styrket det kvikkeste, sier Dahlen.

- Kirken har engasjert seg i utdannelse
av kateketer, prester og diakoner, men
har sovet i timene når det gjelder orga-
nister! Hvis kirken ikke skal oppleve å
sitte uten kirkemusikere, må den våkne.

Ingen lærebok
Han mener det er et tankekors at det
ikke engang finnes lærebøker på norsk
for nybegynnere på orgel. I pianospill
finnes det hyllemetere. Nå skal han
søke Norsk kulturråd om penger til
opplæring. I kirkelige institusjoner har
han kommet til kort. 

- Her i Bergen har vi idèene, pedago-
gene, vyene og ungene. Nå må kirken ta
tak. Hadde jeg vært sjef, ville jeg kastet
penger etter meg selv, sier Amund Dah-
len entusiastisk. 

Kirkemusiker Yngvild Wattum Stuks-
rud, som er huket inn som orgellærer
for konfirmantene i Birkeland, er be-
geistret for det visjonære opplegget:

- Dette er genialt. Jeg synes andre me-
nigheter burde følge opp. Mange orga-
nister tenner sikkert på dette, bare de
får idèen. Et mål ved konfirmasjonsti-
den er å gjøre konfirmantene kjent og
fortrolig med kirken. Da må jo dette
være noe av det beste vi kan gjøre for
dem. La dem få spille i kirkerommet, bli
kjent med salmer og kirkemusikk, sier
Yngvild. 

I Birkeland har de allerede en konfir-
mant klar til neste års kull «orgelkonfir-
manter». Helene Hersvik Aarstad (13)
som er med i klubben, har alt spilt orgel
i to år og har dreisen på både Bach, pe-
dalene og registreringen. Og så er det
Jonas Apeland da, yngstemann på 7 år.
Han kan jo alt «Hestetramperen» helt
feilfritt nesten. ●
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Konfirmasjonstid
med Bach-preludier
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F.v: Yngvild Wattum Stuksrud, Helene Hersvik Aarstad og Inger Helene Heitmann Solheim lytter til La-
try som underviser. Bak Amund Dahlen.  FOTO: VERGARD VALDE
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ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST)

TROND J. HANSEN (FOTO)

- Når vi graver ute, tenker jeg, «nei, jeg
vil ikke begraves». Når vi jobber ved ov-
nene, tenker jeg, «nei, jeg vil ikke kre-
meres!» forteller den ortodokse kirke-
gårdsarbeideren Jalal Saleem og smiler
blygt. - Men jeg har vel innsett at den
dagen jeg er død, da er jeg død, og de et-
terlevende får bestemme, sier han.

I kjelleretasjen i Møllendal kremato-
rium hører vi kirkeklokkene ovenfra.
De ringer inn til nye bisettelser i Troen
og Håpets kapell. Her nede blander ki-
mingen seg med den jevne duren fra de
to oljefyrte ovnene. Kister med lik bren-
nes kontinuerlig fra syv om morgenen
til utpå ettermiddagen. I nærmere tu-
sen grader blir den døde til aske etter
bortimot halvannen time. 

Askeklumper og beinrester
Jalal Saleem ser på kontrollpanelet på
veggen. Den ene ovnen holder 735 gra-
der, den andre nærmer seg tusen. Han
setter kaffekruset på bordet, tar på seg
arbeidshanskene og åpner den ene ov-
nen. Det spraker og gløder, men kisten
og kroppen er nå brent opp. Det er bare
askeklumper, knokler og beinrester
igjen. Jalal tar tak i den lange jernriven
og skufler alt ned i en beholder under
ovnen. Noen glør spruter ut. Så ringer
han på kollegaen, som er inne på blom-
sterlageret. Neste kiste skal rulles inn i
ovnen, og de må være to som kontrolle-
rer at papirene er i orden. 

- Hvis det er en barnekiste er det en
påkjenning, men ellers er jeg nødt til å
distansere meg, sier Jalal. 

- Vi brenner 1500 lik i året. Jeg ville
ikke kommet til kiste nummer tusen
om jeg skulle involvert meg. Det er en
jobb, sier han. 

Den visne røde rosen fra en som stod
avdøde nær, blir med inn i ovnen.
Flammene fra de rødglødende mur-
steinene tar tak. 

Byfenomen
I 1907 ble det aller første krematoriet
åpnet i Norge. Det var her på Møllen-
dal. Edvard Grieg var den syvende som
ble kremert.

-De som ønsket kremasjon før dette,
ble sendt til Gøteborg. Det kostet 142
kroner, som var mye penger den
gangen, forteller dr. art Terje Østigård.
Han har studert død og kremasjon i
ulike kulturer og skrevet boken «Death
in world religions». Han har flere
ganger vært på Møllendal for å få inn-
sikt i kremasjonsprosessen.

Mens syv av ti blir kremert i Bergen, er
kremasjonsprosenten på landsbasis
bare på 30 prosent. 

-Kremasjon er fremdeles et byfeno-
men. I byene er man vel mer vant til det
enn på landsbygda hvor de aldri har
hatt et krematorium. Jeg tror det hand-
ler mye om tradisjon, sier Østigård og
legger til: - For noen kan det sikkert
virke skremmende med flammene -
det gir jo en del assosiasjoner - i forhold
til å ligge i kista og ikke helt vite hva som
skjer. 

-Har du en uhyggelig følelse med
tanke på å bli brent? 

-Nei, det er revnende likegyldig og et
anliggende for de etterlatte. En Gud
som skaper verden på syv dager, må

klare å skape nytt av aske, mener Terje
Østigård.

Forbudt i kirken
Kirken har opp gjennom tidene vært
mot kremasjon. Fra 300-tallet var det
forbudt med likbrenning; det var en he-
densk skikk, assosiert med de urene og
syndige. Men mot slutten av 1800-tal-
let, under den industrielle revolusjon,
medførte plassmangel og hygieniske
forhold at kremasjon ble godtatt som
kristen praksis. I 1898 kom loven i
Norge som tillot likbrenning, men det
har tatt lang tid før kremasjon som kris-
ten gravskikk er blitt teologisk aksep-
tert. På 50-tallet var det en ny krema-
sjonsdebatt, og Den Romersk Katolske
Kirke opphevet ikke forbudet før i 1963. 

- At forbudet varte så lenge hadde
sammenheng med de antikirkelige lik-
brenningsforeningene som vokste
frem i Europa i forrige århundre, forkla-

Kremasjon eller begravelse?

I dødens 
bakgård
Hvis vi tror på en Gud som skaper nytt, er det likegyldig om vi kre-
meres eller begraves, mener prester vi har snakket med. Likevel: Er
det et enkelt valg mellom å råtne i jorda eller brenne i tusen grader?

Kirkegårdsarbeider Jalal Saleem har åpnet ovenen. Kisten og 
studert død og gravferdsritualer i ulike kulturer. Han har flere 

■ I Gravferdsloven §6 heter det at alle har rett til fri g
■ Fredningstiden for kistegrav er 25 år, 20 år for urne. 
■ Ved kremerering må den som tar ansvaret for gravfe
■ I Bergen er det ikke avgift på kremasjon, men ved bi
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rer sokneprest Alois Brodersen i St. Paul
katolske menighet og tilføyer: 

-Med tanke på oppstandelsen tror jeg
det er likegyldig om man blir kremert el-
ler begravet. Hvis Herren lar vente på seg
med å komme igjen, må han likevel ta seg
bryet med å gjenskape oss. Fra Skriften
vet vi også at det skal skje en forvandling
med oss når vi oppstår. Vi skal oppstå
med et himmelsk legeme, sier Alois. 

-Likevel, tror du det er flere kristne
som velger kistegrav fremfor urnegrav?

-Kremasjon har ikke vært det vanligste
blant kristne. Men med det sekulariserte
samfunnet opplever jeg at mange fore-
trekker kremasjon, som er det mest hygi-
eniske, fremfor å ligge i jorda med «mar-
ker og ormer». 

Forråtnelsen i jorda
På Møllendal går Jalal Saleem inn på ur-
nelageret og finner frem en tom urne.
Imens kverner askeberederen den grove

asken og skjelett-
materialet i ti mi-
nutters tid. Da blir
det til finkornet
sand, som kan
spres der Fylkes-
mannen tillater,
eller begraves på
en av kirkegår-
dene. 

-Jeg tror jeg vil
foretrekke å bli spredt for vinden, sier
Østigård og tar en slurk kaffe. Han er ut-
dannet i arkeologi og vet litt om forråt-
nelsesprosesser i jorda. Det kan ta årtier
eller en uke, avhengig av jordsmonnet. 

-Sandholdig jord med rom for oksygen
er gunstig. Hvis det er tett jord går pro-
sessen saktere. 

Ved leire snakker vi ikke om 25 års lig-
getid, kanskje 40 år, sier han. 

-Blir et lik virkelig spist av mark og
orm og andre kryp?

-Det er sopp og bakterier som nedbry-
ter liket. Det er ikke mark så dypt i jorda,
det er jo en meter jord over kistelokket,
sier Østigård, som også kan opplyse at
eldste funn av knokler her i Norge er
9000 år. ●

Et himmelsk 
legeme
-Med tanke på at et skjelett kan
bevares så lenge, kan det vel ikke
være likegyldig om vi brenner eller
begraver? Vi spør prester i flere
bergensmenigheter.

-Skriften sier at det legemet vi har er
forgjengelig. Ved oppstandelsen får
vi et nytt legeme; et himmelsk, ån-
delig legeme. Vi vet ingen ting om
dette nye legemet, men vi vet at den
oppstandne Kristus gikk gjennom
låste og lukkede dører, så noe er for-
vandlet, sier Rolf Iversen, pastor i
frimenigheten Kristkirken og tilføyer:
- Personlig kan jeg ikke se at den ene
eller andre formen for gravferd har
noe å si for legemets oppstandelse.
Han viser til 1 Kor 15, hvor det står
konkret om dette: «Hvordan står de
døde opp; hva slags legeme har de?»

Ketil Nødtvedt, kapellan i Sælen
menighet, opplever til tider å få
spørsmål fra de pårørende om hva
som er rett. 

-Spørsmålet kommer helst opp når
de pårørende ikke vet hva avdøde
ønsket, forteller han. Selv foretrek-
ker presten å bli senket i jorden, det
som har vært den jødisk-kristne tra-
disjonen. 

-Gud som ga oss kropp i fødsel,
gjør det igjen når vi oppstår: «Se,
jeg gjør alle ting nye», sier Gud i Jo-
hannes Åpenbaring. Likevel, jorden
huset Kristus, sier Nødtvedt. 

For sokneprest Ivar Braut i Birke-
land er også jordbegravelse det mest
naturlige, selv om han ikke har mot-
forestillinger mot kremasjon.

-Når man ser ut i verdensbyene,
ser man at slik må det være. Dessu-
ten, hvis vi tror på en Gud som ska-
per nytt, har det ikke noe å si om vi
kremeres eller begraves. Tenk bare
hvordan folk dør på sjøen, eller får
kroppsdeler spredt ved store ulykker,
sier Braut. ●

en og liket er brent opp og han skal til å skufle askeklumpene ned i beholderen under ovnen. Terje Østigård (under) har
r flere ganger vært på Møllendal for å få innblikk i kremasjonsprosessen. 

l fri grav i den kommunen de er bosatt.
urne. Etter det kan graven festes i inntil 60 år mot avgift. 

gravferden bekrefte at dette ikke var mot avdødes vilje.
ved bisettelse i kapell kommer leieavgift på kr 835 til BKF 

To mann kontrollerer alltid at papirene er
i orden før kisten rulles inn i ovnen.
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Bøneskoret med 61 ko-
rister og dirigent Jens
Holstad, reiste i septem-
ber til Spania for å van-
dre i prinsesse Kristinas
fotspor. -En fantastisk
opplevelse, sier korets
leder Karin Frølich.

AV MONA DRAGESET OG ANNE SISSEL FAUGSTAD

Prinsesse Kristina, datter av kong Hå-
kon Håkonsen, ble i 1257 giftet inn i det
spanske kongehuset. Hennes reise fra
Norge til Spania er beskrevet i sagaene,
og har gitt inspirasjon til mange store
diktere. Hun døde i 1260, etter knappe
fire år i Spania, og sarkofagen står i kir-
ken i den lille byen Covarrubias, tre ti-
mers biltur nord for Madrid. 

Dette giftermålet er blitt et symbol på
det spansk-norske samarbeidet, og den
lille pittoreske spanske byen er blitt
arena for kulturutveksling mellom lan-
dene, og ikke minst mellom Bergen og
Covarrubias. 

Kristina-stiftelsen
For mer enn ett år siden etablerte Bø-
neskoret kontakt med Kristinastiftelsen
ved Gudbrand Fossan. Jo mer vi fikk
høre og lære om stiftelsens arbeid både
i Spania og i Norge, jo mer lystne ble vi
til å gjøre en kulturreise til denne spen-
nende landsdelen i Spania. Målet var
klart, vi ønsket å delta på kulturdagene
i Covarrubias i september.

Vi fikk komponert et eget verk av Jo-
han H. Grimstad fra Sunnmøre, og som
komponisten sier i et brev; «medan eg
arbeidde med dette, vart eg overtydd
om at det var hennar kristen-tru som
heldt jomfru Kristin oppe – både under
ferda, og dei åra ho fekk der nede i Spa-
nia». Verket Laudate Dominum, og an-

dre kjente norske salmer og sanger, ble
øvd inn i løpet av vinteren og våren. 

Første konsert
Programmet var klart da vi landet i Spa-
nia, vi skulle besøke kirker og katedra-
ler, kloster og gamle slott, og selvfølge-
lig holde to konserter. Vi var også
særdeles heldige som fikk Øyvind Fos-
san som vår faste guide og oversetter
under hele oppholdet. Byen Burgos var
hovedsete under oppholdet. Fredag
formiddag ble benyttet til en omvis-
ning i den nydelige katedralen i Burgos,
er en av de eldste katedralene i Spania.
Deler av den stod allerede ferdig da
prinsesse Kristina kom til Spania.

Den første konserten ble holdt i kon-
sertsalen på musikkhøyskolen i Burgos.
Vi vekket nok ganske stor oppsikt da 62
sortkledde vandret gjennom Burgos på

vei til konsertlokalet. Vi var både høy-
tidsstemte og forventningsfulle, men
kanskje våre to solister Elisabeth Ta-
kvam og Bård Arne Roth var mest spent?
De få, men særdeles entusiastiske tilhø-
rerne tok varmt imot oss, og selv om de
ikke forsto innholdet i «Eg veit i Himme-
rik ei borg» eller «Laudate Dominum»,
så varmet mottakelsen vi fikk.

Kultursjefen i Burgos inviterte koret
på middag etter konserten, og det satte
vi stor pris på. 

Santo Domingo
Vi fikk også oppleve Santo Domingo de
Silos. Det var et koselig lite sted med et
kloster hvor det ble holdt gregorianske
messer. Vi fikk omvisning i klostergår-
den og apoteket, ledet av en svært en-
gasjert munk. Etterpå var vi med på
gregoriansk messe i klosteret. En del av

Pilgrimstur 
Siesta i solveggen i  Santo Domingo de Silos før omvisning og gregoriansk messe i klosteret 
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messen gikk ut på at menigheten
snudde seg mot hverandre og ga hver-
andre hånden eller en klem og ønsket
hverandre alt godt. Dette kom litt uven-
tet på oss reserverte nordmenn, men
det gav et svært positivt inntrykk og vi
deltok med stor innlevelse.

Det store målet for reisen var konser-
ten i Covarrubias. Konserten skulle hol-
des i Stiftskirken som var lett å finne, for
utenfor stod en nydelig statue av prin-
sesse Kristina. Vi var ved målet.

Det var svært spent stemning før kon-
serten, nå skulle flere måneders arbeid
gi gjenklang i kirken og her måtte vi få
frem det aller beste! Kirken var ganske
full, publikum var både innbyggere i
byen og turister. Akustikken var fantas-
tisk, og da den siste tonen døde ut etter
Kristinahymnen, var vi både svette,
trøtte og fornøyde. Applausen varmet! 

Sang i hulen
Etter konserten deltok vi på en sere-
moni ved Kristinas sarkofag, der korets
leder la ned blomster. Presten i stiftskir-
ken tok oss deretter med på en omvis-
ning i kirken og muséet, vi følte oss
brakt flere hunderede år tilbake i tid. 

Det var en fin opplevelse og vi følte at
vi kom nærmere denne prinsessen som
reiste hjemmefra så ung og måtte finne
seg til rette i et fremmed land. Vi fikk på
alle måter inntrykk av at hun var blitt
godt mottatt, og at minnet om henne
ennå lever og blir godt ivaretatt. 

Søndagen reiste vi i retning Soria for å
spasere gjennom ravinen ved Rio Lobos
til eremittkirken San Bartolome. Natu-
ren var fengslende med merkelige for-
masjoner i fjellveggene. Innerst i dalen
kom vi til eremittkirken som lå omkran-
set av fjellvegger med huler. I den stør-

ste hulen gikk hele koret inn, og spon-
tant sang vi «Eg veit i himmelrik ein
borg». Bård sang sitt solist-parti med
innlevelse, før hele koret kom med full
styrke på neste vers. Det lød fantastisk,
litt uvirkelig og høytidsstemt inne i hu-
len, og fikk nakkehårene til å reise.

Om kvelden deltok vi på landsbyfesti-
val på Plazaen i Covarrubias hvor vi nok
en gang fremførte Kristina-hymnen.
Det var stort for oss. Etterpå shoppet vi
litt på markedet og deltok videre i
landsbyfesten, hvor vi festet og danset
sammen med lokalbefolkningen.

Koret er svært takknemlig for at Øy-
vind Fossan var med oss under hele
oppholdet. Vi må også understreke at
vår egen korleder Karin Frølich og ar-
rangementkomiteen har gjort dette til
minneverdige dager som kommer til å
sitte lenge i både kropp og sjel. ●

r til Spania

Bøneskoret nyter en av de flotte lunsjene under oppholdet i Spania. 
FOTO LINDA OLSVIK GJERTSEN

Bøneskoret holder konsert i Stiftkirken i Covarrubias. FOTO ØYVIND FOSSAN

Gregoriansk munk med god innsikt i klosterets
liv og historie -  under omvisinga i klosteret i
Santo Domingo de Silos. Under: Velkomen til Spa-
nia - Reiseleiar og tolk Øyvind Fossan under den
aller første lunsjen på veg frå Madrid til Burgos 
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To unge musikere be-
søker Fana kirke
mandag 14. novem-
ber med en uvant og
spennende musikalsk
kombinasjon.

Organist Randi E. Morten-
sen og saksofonist Michael
H. Lund er to unge, danske
musikere som har hatt
suksess med sine utradi-
sjonelle konserter. Orgel og
saksofon er to instrumen-
ter som man sjelden hører i
samspill, men etter hva kri-
tikerne skriver, har de to i
høy grad lykkes med dette,
både med transkripsjoner
av klassiske musikkverk og
ved framføring av nye verk
som er spesielt skrevet for
disse to instrumentene.

Duoen har et stort og va-
riert repertoar. I Fana kirke
vil de vesentlig framføre
nordisk og fransk musikk. 

Musikantisk ynde, livlig-
het og presisjon, humor
og energi er uttrykk som
er brukt om de to musi-
kerne og deres spill, hver
for seg og ikke minst i
samspill. Lys opp en mørk
novemberkveld med livlig
og levende musikk i et
vakkert kirkerom!

Billetter: kr 75,-
ved inngangen

12  oktober 2005                

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

  

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

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

SAX OG ORGEL: Michael H.
Lund og Randi E. Mortensen. 

(PRESSEFOTO)
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970 78 787

TERJES MAT A/S
5251 Søreidgrend

Tlf.  55 52 69 90

Post i butikken:

55 52 03 74

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

 

 

 

 

 

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

ICA Express 
Sandsliveien 11 - tlf.: 55 12 64 50

Selvvask/Maskinvask - Propan
Dagligvarer - Tilhengerutleie 

Åpen 06-24 (08-
24)

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

DØGNVAKT
HURTIG SERVICE

Til Søreide

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

Eposttjeneste
www kirkens-sos no

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

Mange har opplevt Gunnestad
på preikestolen, og har dei ster-
kaste minna om han derifrå.
Gunnestad var ein framifrå for-
kynnar, på preikestolen var han
eld og glo. Det var om å gjera å
formidla den glade bodskapen,
det vil seia å gje tilhøyrarane av
dei gode gåvene som Gud har
tildelt oss gjennom Jesus Kris-
tus. – Eit ope sinn ville Gunne-
stad fylla med ei meining og eit
mål, i ei open hand ville han
leggja livsens brød. 

Gunnestad formulerte sitt
syn på arbeidet i eit intervju
(Refleks 2002). «Kirken må ap-
pellere til intellektet og til viljen
– og til følelsene. Kirken må vise
at den eier noe dyrebart, noe
som gir grunn til glede – og gle-
den har smitte-effekt. Kjærlig-
het og omsorg for hele men-
nesket har større gjennom-
slagskraft enn dogmatikk og
oppramsing av bibelsteder.»

Hovudpunktet i Gunnestads
aktivitet låg akkurat her, det

Ragnar Gunnestad til minne

AV HANS JØRGEN MORVIK

Det ble lagt frem grunnlags-
materiale med kart og bilder,
og alle fikk komme med sine
ideer, tanker og meninger om
hvordan området bør utvikles.

-Det var et viktig arrange-
ment, og en positiv opplevel-
se, sier Kåre Hansen i Områ-
deutvalget. 

-Kommunen skal ha stor
takk og ros både for å ha satt i
gang arealanalysen, og for å ha
arrangert dette verkstedet. Vi
blir trukket inn i planarbeidet
på en forbilledlig måte.

Det gjenstår ennå mange
steg i prosessen, både for
planleggere og politikere. Li-
kevel er det mulig å se litt inn i

fremtiden allerede nå. Med
alle mulige forbehold, virker
følgende sannsynlig:

1) Søreide får et sentrum, og
urbaniseres. Når ringveien
kommer blir trafikkbelast-
ningen over bakken redusert,
noe som åpner for  å utvikle et
gatepreg i Søreide «sentrum». 

2) Det blir bygget mange nye
boenheter uansett hva som

Søreide urba
Planleggingen av frem-
tidens Søreide pågår for
fullt. På forsommeren
arrangerte kommunen et
«verksted» der område-
utvalget og alle institu-
sjonene på Søreide var
med. Også næringslivet
var godt representert.

Den 11. september 2005 døydde den tidlegare sokne-
presten vår, Ragnar Gunnestad, vel 88 år gammal. Etter at
kona, Ebba Gunnestad, gjekk bort for halvtanna år sidan,
kjende han seg einsam og trøytt, og saknet var tungt å
bera.
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trur eg alle som har sete på
kyrkjebenkene der han
var prest, vil vera samde i.

Gunnestad var allsidig i
si prestegjerning, og ved
sida av dei kyrkjelege te-
nestene, brukte han my-
kje tid på ungdomsarbei-
det. Med sin direkte tale
hadde han lett for å kom-
munisera med ungdo-
men.

Etter eit opphald i Midt-
Austen som feltprest, fekk
Gunnestad vekt interessa
for Israel, og han vart sei-
nare reiseleiar på mange
turar til dei heilage stade-
ne. «Det var noe med å
være der kristendom-
mens vugge stod,» sa
Gunnestad. Han tykte det
var vondt med alle krigs-

handlingane og med fi-
endskapen som rådde. 

I Korskirken engasjerte
Gunnestad seg mykje i ar-
beidet blant rusmisbru-
karar, og seinare vitja han i
mange år Skogliheimen
kvar måndag.

Ragnar Gunnestad vart
gravlagd 20. september.
Seremonien var i Skjold
kyrkje. Kjell Grønner var
forrettande prest, med ta-
lar som reflekterte Gun-
nestads livslaup og livs-
haldning. Båra vart førd til
Øvsttun gravplass. Ei stor
folkemengd følgde ein
god ven og ein avhalden
prest til den siste kvilesta-
den. ●

AV JARLE BONDEVIK  

i
Områdeutvalget for Søreide har som formål
å arbeide for et trygt og godt bomiljø for
alle aldersgrupper på Søreide. Dette betyr å
fremme det sosiale og fysiske miljø for å gi
trivsel, sikkerhet og tilhørighet for alle be-
boere. Områdeutvalget kan ta opp alle sa-
ker som kan fremme disse formål. Dette vil
vi oppnå ved å stimulere til samarbeid mel-
lom velforeninger, lokale institusjoner,
skole, frivillige organisasjoner, Bergen
kommune, politikere og næringsliv. Dette
betyr at vi vil:

■ Være et forum der beboere og frivillige
organisasjoner kan henvende seg med 
konkrete saker.

■ Være et talerør overfor lokale 
myndigheter

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

Styret i Områdeutvalget for Søreide arbei-
der nå for å formalisere forholdet til de uli-
ke velforeningene på Søreide. Det er utar-
beidet en liste på ca 30 velforeninger og
veilag i området. Alle disse vil bli kontaktet
i løpet av den neste måneden.
Før årsskiftet vil også vår hjemmeside være
åpen for beboerne på Søreide. Vi er nå i ferd
med å legge ut stoff på siden og finpusser
de siste detaljene. Målet er at hjemmesiden
skal bli en oppslagstavle for beboerne på
Søreide.  
Den viktigste saken vi har arbeidet med de
siste månedene, er arealanalysen som kom-
munen er i ferd med å gjøre klar for politisk
orientering. Arealanalysen vil være et sær-
deles viktig dokument for den videre utvik-
lingen av Søreide. Vi er blitt meget godt
mottatt av kommunen og har hele tiden
hatt følelsen av å bli hørt. Vi har vektlagt
følgende krav:
■ Det må sikres en bedre tilgang til sjø for

innbyggerne på Søreide
■ Søreide skole har i flere år drevet med 

overbelegg. Ytterligere utbygging og 
fortetning må ikke skje før skole-
situasjonen er bedret.

■ «Oddamarken» må, som det siste større
grøntområdet vi har igjen, beholdes 
som rekreasjonsområde for de neste 
generasjoner.     

Har du spørsmål eller innspill til oss,
kan du kontakte Områdeutvalgets leder
Kåre Hansen på tlf. 93043779.

Informasjon fra
områdeutvalget 

for Søreide
baniseres? 

skjer med utbyggingen
på «Oddamarken». Ho-
vedtyngden av nye boli-
ger kommer gjennom
fortetting. Men det blir
også igangsatt nye pro-
sjekter. I området som
dekkes av arealplanen er
det i dag 355 boenheter
med 1050 innbyggere.
Det er beregnet at man
maksimalt kan tilføre 200
nye boenheter. Dette be-

tyr i så fall en økning i
innbyggertallet på dette
lille området med 50%.

3) Avsetting av areal til
turveier og friområder,
og allmenn tilgang til sjø.
For det sistnevnte er ing-
en ting bestemt, men are-
alet som peker seg ut som
mulig fremtidig bade-
plass er «Telegraftomten»
ned mot Dolviken. ●

... og i kulturhuset
er det gudstjenester 

Mens ombyggingen av
Søreide kirke pågår, er
alle aktiviteter flyttet 
ut av kirkebygget. 

AV HANS JØRGEN MORVIK 

Kontorene er plassert i en
brakke på parkeringsplas-
sen, gudstjenestene avhol-
des på Kulturhuset på Skra-
nevatnet, og øvrige aktivi-
teter er spredt rundt om-
kring.

Gudstjenestene holdes
som vanlig kl. 11 på sønda-
gene, men de fremstår nok
litt annerledes i formen enn
tidligere. Man sitter annerle-
des, det er mørkere i salen
og piano erstatter orgel til
salmesang og musikk for øv-
rig. 

Den mest synlige endring-
en består likevel i at vi ikke
har salmebøker og liturgi-
ark, men alt vises på det sto-
re lerretet. Litt mer HiTec,
men forhåpentligvis ikke
altfor fremmedgjørende. Vi
merker likevel at en del fa-
milier ikke ønsker å ha dåp i
kulturhuset. 

Til gjengjeld fører måten
nattverden deles på til at
flere går til nattverd. ●

Ragnar Gunnestad var fødd
17.05.1917 i Sem i Vestfold.
Cand.theol. 1945, ordinert
til prest 1947. Krinsssekre-
tær i Norges Kristelige Ung-
domsforbund (no Norges
KFUK-KFUM), hjelpeprest i
Larvik 1951, feltprest i Gaza
1962–63. Res. kap. i Korskir-
ken i Bergen 1963, sokne-
prest i Nordås 1974–84. Sei-
nare prestevikar i Bergen-
sområdet. Gunnestad døyd-
de i heimen sin på Søreide
11. september.
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07.08: 
Martine Revheim Eliassen
Thomas Mangersnes Røstum

21.08:
Hannah Isabell M. Kroondijk
Marie Myrmel
Maria  Rossi Raudeberg
Ida Christine B. Hartviksen
Hedda Marie B. Hartviksen
Fabian Steffensen

28.08.
Suzanne Houck Tønjum
Christoffer Iversen Sjøtun
Emilie Eeg Rønnestad
Noah Alexander Sylte
Tuva Larsson Haugsdal
Julie Iversen Sjøtun
Ragnhild Biskopshavn
Rikke Ingebrigtsen

04.09.
Lilli Margaret Gulbrandsen
Elias Gaustad Haugland
Stina Henneli Vikøren
Mariell Dalseide Ogann
Simon Winterthun

11.09.
Mathias Larsen

18.09.
Jacob Tveten Søyland
Fredrik Sætrum
Ørjan Sætrum

25.09:
Styrk Vemmalvik
Bastian Eikeland
Styrk Vemmalvik

02.10:
Martin Schilds Løkling
Thomas Duesund
Charlotte Pedersen Helgø
Ane Fintland

25.06. Lill Merethe Borsholm
og Ove Johnny Hatlem

10.09. Christina Hansen og
Neil Steven Owen

22.09. Anne-Cathrine Mad-
sen og Bård Moseng (Cagnes
sur Mer, Sør Frankrike)

01.10. Hilde Karin Lunde og
Sturle Espetvedt

09.08. Olga Nicolaja Knutsen
11.08. Borgny K. Blomberg
12.08. Reinhard Kråkenes
17.08. Ove Knudsen
29.08. Idar Johan Karlsen
06.09. Elna Johanna Rørtveit
11.09. Ragnar Gunnestad
18.09. Jan C.  Thorvaldsen

Gudstjenestene holdes på
Skranevatnet kultursenter.

Søndag 23. oktober
23. søn. etter pinse
1100 Høymesse. Dåp og 

Nattverd. Offer til TV-
aksjonen. V/kap.
Kolbjørn Gunnarson.

Søndag 30. oktober  
Bots og Bededag. Høymesse
1100 Nattverd. Offer til 

Menighetsarbeidet.
v/sokneprest Hans 
Jørgen Morvik

Søndag 6. november  
Allehelgensdag
1100 Høymesse. Nattverd. 

Offer til Misjons-
prosjektet v/kapellan 
Kolbjørn Gunnarson

Søndag 13. november  
26. søn. etter pinse
1100 Familiegudstj. Søndags-

skolen deltar. Dåp. 
Offer til Menighetsarb.
v/sokneprest Hans
Jørgen Morvik

Søndag 20. november  
Siste søndag. i kirkeåret
1100 Høymesse. Dåp og 

Nattverd. Offer til 
KRIK- Hordaland.
v/kapellan Kolbjørn 
Gunnarson

Søndag 27. november 
1. søndag i advent.
1100 Samtalegudstjeneste 

med konfirmanter. 
Dåp. Offer til Menig-
hetsarbeidet.
v/sokneprest Hans 
Jørgen Morvik

Søndag 27. november 
1. søndag i advent.
1700 Samtalegudstjeneste 

med konfirmanter.
Offer til Menighetsar-
beidet. v/ kapellan 
Kolbjørn Gunnarson

Søndag 4. desember 
2. søndag i advent.
11.00 Høymesse. Dåp og 

Nattverd. Offer til 
Misjonsprosjektet.
v/sokneprest Hans
Jørgen Morvik

Søndag 11. desember  
3. søndag i advent.
1100 Familiegudstjeneste.

Speidere og Søndags
skolen deltar. Dåp.
Offer til KFUK-KFUM.
v/kapellan Kolbjørn 
Gunnarson

          gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

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

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

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

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

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

Lions Club Fana Vest avholder julemarked på
Søreidtunet 19. november kl. 11.00-16.00

Salg av blant annet:
Ferskfisk, krabbe, gardsmat,
lefser, glassmykker, keramikk,
rosemaling, baby/barneklær,
seper, strikking, ting og tang.

Velkommen

Lions’  julemarked
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Salmekveld  med Fana mållag
Fana mållag markerer i haust sitt hundreårs-jubileum
med fleire tilstelninger. 

Denne kvelden set dei søkelyset på framvoksteren av den nynor-
ske salmeskatten og på lokale salmetonar. 
Jarle Bondevik vil fortelja om korleis Nynorsk salmebok vart til,
og Arne Bruvik fortel om moderne og omsette salmar i nynorsk
språkdrakt. Johannes Møllerup syng gamle salmetonar og In-
gunn Skage og Gyri Skre framfører salmar og dikt av vår eigen
diktarprest, Teodor Hovda. I tillegg blir det mykje salmesong for
kyrkjelyden sjølv til tonefølgje av kantor Jostein Aarvik. Kollekt
ved utgangen. 

Fana kyrkje, lørdag 29. oktober kl 19.
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