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Flygelet har 
flyttet inn!
Det er med stor takk vi gleder oss over  et meget godt instrument!
Flygelet tar seg flott ut i kirken, og skaper  begeistring hos utøvere 
og publikum. Mer om dette på side 2-3.

Eldredagen på Storrinden 
For åttende gang arrangerte Ytrebygda
Frivillighetssentral Eldredagen på Stor-
rinden, der blant annet forsangergruppen
fra Søreide Songlag var i aksjon. Side 14-15

: Menighetsblad for Søreide menighet nr. 5/08 - årgang 37 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Biskop Ole går av
- Dette er en høytidelig

stund, sa jeg første gang

jeg ba om honnørbillett,

ler Ole D. Hagesæther. 

3. oktober fylte han 67 år.

Les avskjedsintervjuet

med biskopen på side 6-7

Møtte Jesus i Peru
Øystein Braaten regnet

seg mange år som budd-

hist før en opplevelse i

Peru gjorde at han endte

opp som  statskirkeprest.

Men han understreker at

buddhismen har gitt mye

livsvisdom og inspirasjon.

Side 8-9

Kirketegneren  
Arkitekt Helge Hjertholm

er en mann som virkelig

har satt preg på prostiets

kirker: Han tegnet både

Søreide og Bønes kirker,

men hva ligger bak de

spennende utformings-

valgene? Side 10-11
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Jeg bor i en leilighet med dype
vinduskarmer. Vinduskarmene
er så dype at jeg kan sitte i dem
og se ut over dalen, på alle
trærne og bladene som stadig
skifter farger. 

REFLEKSJON AV MONIKA OLSEN 

Noen blader er fremdeles grønne,
andre er brune, men de aller fleste
har nyanser av gult, oransje og
rødt. Høsten er et drama- den har
alt! Lyset gjennom løv. Det å være
eller ikke, rett og slett, alt dette
rommes i en høst. «Æ har bestan-
dig elska høsten»- synger Kari
Bremnes.

Jeg setter pris på de ulike årsti-
dene og er glad for at jeg bor i et
land der jeg får oppleve overgang-
ene til nye årstider, særlig over-
gangen fra sommer til høst og fra
vinter til vår, fascinerer meg. Det
fascinerer meg å være vitne til at
naturen visner for så å vekkes til
live igjen om våren. Vissheten om
at akkurat det vil skje, at Guds ska-
perkraft igjen vil vekke liv i nakne
trær, gjør at jeg kan nyte høstens
drama fra de dype vinduskarmene.
Vissheten om at trærne vil få grøn-
ne blader igjen gjør at jeg kan gå tu-
rer på fjellet og oppleve høsten som
en vakker årstid. År etter år gjen-
opplever vi oppstandelsens og ny-
skapelsens under i naturen om-
kring oss. Det kan hjelpe oss til å
forstå noe av dybden i påskedra-
maet. Det gjør at vi kan fatte mot og
ha håp. God høst! ●

Bestandig
elska høsten!

Monika
Olsen er
nyansatt
kapellan 
i Fana 
menighet 
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Refleks nr 5, 2008 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: soreide.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Staben i menigheten.
Kontaktinformasjon: se side 16
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående 
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317. 
E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 10. nov.
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 25. nov.

AV HANS JØRGEN MORVIK

Og så fortalte jeg hva flygelet virkelig kos-
tet.

- Jammen, du kan jo få en bra bil for det! 
- Verden trenger ikke flere biler, svarte

jeg.
Jeg er ikke sikker på om flygler er det

største behovet heller, men i Søreide kirke
har vi i alle fall kjent på behovet for et nytt
instrument. Vårt gamle piano har tjent
oss trofast i 35 år, men var for lite da det ble
kjøpt, og har ikke vokst siden…  Nå skal
det få en roligere tilværelse i et rom det
ikke er så krevende å fylle med lyd for et
lite piano, nemlig menighetssalen.

Flere års arbeid
Det er flere år siden folk i menigheten be-
gynte å snakke om flygel. Vi har et rikt
musikkliv med fem kor som øver i kir-
ken, og mange dyktige musikere i områ-
det. Flere har pekt på alle de musikalske
begivenhetene vi går glipp av fordi vi ikke
har et egnet instrument i kirken. Nå vil
ikke det skje lengre.

Når dette leses, er vi i gang med Kultur-
dager for Ytrebygda, der vi er inne med tre
arrangementer. Og det vil ikke stoppe der!
At det er kommet et godt instrument inn i
kirken, ryktes fort. 

- Terningkast åtte! smilte jazzpianist
Erik Halvorsen. Og Carsten Dyngeland
var av samme mening. Han var umulig å
rikke fra pianokrakken da han hadde satt

seg ned, uansett hvor mange ganger mo-
bilen hans ringte. 

- Ich bin ein Europäer! ropte han i glede
over at vi ikke hadde satset på et japansk
flygel.

Fantastisk opplevelse
Det var i desember i fjor kirkens stab av-
sluttet sin juleavslutning med å stikke inn-
om Bergen Pianoforretning. Etter å ha
prøvd oss gjennom rekken av gode flygler
og noen store pianoer, kom vi til et Schim-
mel-flygel som stod nede i hjørnet. 

- Det var en fantastisk opplevelse, sier
Sindre Skeie den dag i dag. Det var kjær-
lighet fra første anslag. 

- Dette må vi klare å finne penger til, sa
menighetskonsulent Geir Møller.

Kjærligheten ble forsterket gjennom et
lån av flygelet til festspillkonserten i mai.

Bare v
- Hvor mye kostet det?
spurte en av konfirmantene.
- Dere kan gjette, svarte jeg.
- 10.000, lød første bud. 
- Nei, minst 30.000, mente
nestemann.
- Noen høyere? svarte jeg.

Nytt flygel
i Søreide:
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AV SINDRE SKEIE

Navnet er Lars Olav
Hammer. Han er 18
år, og vi kjenner ham
litt fra før: I fjor var
han med på vinterleir
med konfirmanter fra
Søreide, og gjorde
seg bemerket med en

betydelig mengde energi og fantasi.
Han har også vært mye med i ung-
domsarbeidet i Skjold menighet. 

Når vi nå har fått anledning til å
snakke med ham noen  minutter,
blir det ganske naturlig å spørre:
Tror Lars Olav at Skjold og Søreide
kan ha noe å lære av hverandre?

- I begge menighetene er det mye
som foregår, sier han. 

- Det er mye av det samme, men
det drives veldig ulikt. Ved å
sammenslå de sterke sidene i de to
menighetene kan ungdomsarbeidet
begge steder forbedres.

- Hva synes du selv er viktig i kir-
kens møte med konfirmantene?

- Det viktigste er å prøve å nå ut til
dem på deres måte. Ved å drive ung-
domsarbeid med ungdomsledere
vil båndene mellom leder og konfir-
mant være tettere enn det blir med
en voksen. Personlig tenker jeg at
det i hovedsak har noe å gjøre med
hvordan ungdoms forhold til voksne
er, for eksempel lærere, foreldre og
så videre.

Kristen Idrettskontakt
KRIK står for Kristen Idrettskontakt,
og er en organisasjon som ønsker å
være et bindeledd mellom idrettsliv
og trosliv. I Søreide har KRIK hoved-

sakelig vært en konfir-
mant-aktivitet, og består
av en times økt hver uke med
lek, trening og andakt. Hva er det
som motiverer en aktiv 18-åring til
å være med i dette arbeidet?

- Som kristen vil jeg prøve å nå ut
til som mange som mulig, sier Lars
Olav. - Ved å være med i konfirma-
sjonsarbeidet når jeg ut til mange
flere enn bare ved å drive andre
kristne aktiviteter. Jeg syns KRIK er
en lett måte å gjøre det på, siden det
er et åpent og godt miljø, og fordi
KRIK er såpass stort i Bergen fra før
at det aldri er manko på hjelpende
hender.

- Vi har merket oss at du er en
idrettsglad person. Men stemmer
det virkelig at du har planer om å sy-
kleTrondheim-Oslo?

- Trondheim-Oslo blir et stykke
fram i tid. Men planen er for tiden å
sykle Bergen-Voss til sommeren
igjen.

- Hvorfor vil du utsette deg for noe
slikt?

- Det er vel for å teste meg selv,
men det  ligger litt i at jeg fikk en flott
sykkel i  bursdagsgave i år - med be-
tingelsen at jeg måtte prøve Ber-
gen-Voss. 

- Du går siste året på videregå-
ende - hvilke tanker gjør du deg om
tiden etterpå?

- Tiden etter videregående er vel-
dig usikker, siden jeg fortsatt venter
på svar fra Forsvaret. Men hvis ing-
enting skjer fra deres side, er pla-
nen en folkehøyskole eller lignende,
for så å fortsette å studere noe -
men nøyaktig hva det blir, er usik-
kert, sier Lars Olav. ●
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Påminning om Beta-kveld
Onsdag 19.november kl.19.30

Som de fleste etter hvert har fått med seg
er det onsdag som er blitt møtedag for
Beta denne høsten.

Det er menighetens egne tre prester
som er på programmet dennehøsten, og
de har fått velge fritt i hva de vil undervise
i. Onsdag 19.nov. er det sokneprest Hans
Jørgen Morvik sin tur, med tema:»Skal,
skal ikke.. Finnes det en kristen etikk og
en kristen politikk?»

Hvis du vil vite mer om dette, så er det
bare å møte opp. Ta gjerne med en venn
eller nabo! Vi starter med et lite kvelds-
måltid kl 19.30 – deretter undervisnings-
delen med påfølgende samtale. ●

Avslutning i kirkerommet. Slutt kl. 22. 

Lars Olav
vil nå ut til mange

Ikke bare har vi fått nytt flygel – minst like viktig
er det at KRIK-gruppen har fått ny hovedleder

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

side 2, 3, 4, 12,13,14,15 og 16

Lars Olav

Hammer.

Og etter hvert er pengene begynt å strømme
inn, slik at flygelet kunne kjøpes.  Ca. 130.000
har vi fått i gaver, fordelt på et svært stort beløp,
og flere mindre, men likevel store gaver. Og vi
kan ta imot enda mer! For regningen som fulg-
te med flygelet lød på mer enn det dobbelte…

Takknemligheten og gleden er stor! Flygelet
står der, klart til bruk. Stabens dyktige musikere
må alltid sette seg ved flygelet en stund før de
går til kontoret. Og vi andre hører på – med
åpne dører og et smil over hele ansiktet. ●

vellyd

Søreide kirke takker for gaver som har
gjort det mulig å kjøpe nytt  flygel: 

• Terjes Mat v/Beate og Terje Osberg 
• Beta-gruppen Søreide kirke 

• Sola Fide • Dahls Begravelsesbyrå
• Reinertsen AS • Gravferdshjelpen 
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www.fanatorget.no

-nillecafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

Young 
Planet

Roald Lindås (t.v.) og Jens Z. Meyer er  to av mange engasjerte
ledere i den nye  barneklubben.

Ny barneklubb 
i nye lokaler
Menighetens nye ungdomslokaler vil trolig være
klare i midten av oktober. Snaue to uker senere
skal de romme åpningen av en helt ny klubb for
barn fra ni til tretten år.

Strengt tatt stemmer det ikke helt at lokalene er nye. Det er nok
våre gamle ungdomslokaler - men i disse dager går de
gjennom en så omfattende rehabilitering at de vil fremstå som
nye. Vi får blant annet et eget lydisolert bandrom med instru-
menter, nytt og bedre kjøkken, videorom med (nesten) profe-
sjonelt utstyr, nye spill og leker, ny innredning, i tillegg til at
selve bygget er totalrenovert. 

Det vi aller helst vil, er at ungdomslokalene blir brukt, slik at
de kan bli til glede for folk på Søreide.

Fredag 31. oktober klokken 19 åpner en ny klubb i ung-
domslokalene, og alle barn fra ni til tretten år ønskes velkom-
men. Her blir det kafé, spill, lek, dans, sang, band eller hva man
ellers måtte ønske å være med på av aktiviteter. Hva klubben
skal hete, er det ennå ingen som vet, men det som er sikkert, er
at det vil bli mye moro for alle som kommer. ●

Kurser nye ungdomsledere
Helt siden Lars Martin Hol ble ansatt som menighets-
prest i Søreide i fjor, har han ivret for å få i gang et leder-
treningskurs i menigheten.

Det er nemlig mange år siden Søreide hadde tilbud om
noe slikt. Her ligger nok mye av grunnen til at menigheten
flere ganger har hatt problemer med å få tak i nok ung-
domsledere. Lars Martin fikk derfor med seg kapellan
Sindre Skeie, og inviterte alle fjorårets konfirmanter til å
bli med på et kursopplegg som skulle gå over et helt sko-
leår: Om høsten skulle det være fire kurskvelder og en
weekend, for å ruste kursdeltakerne til å være ledere i for-
skjellige praksisoppgaver i vårsemesteret.

Det tar tid å bygge et levende ungdomsarbeid. De to
prestene var derfor nokså spente: Ville noen melde seg
på? Og gledelig nok kom det inn fem påmeldinger. Den
første kurskvelden er nå avholdt, og i hvert fall for pres-
tene ble det en god opplevelse. 

- Dette kan meget vel være begynnelsen på noe nytt og
flott i Søreide menighet, sier kapellan Sindre Skeie. ●
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Norge er et av de rikeste land i
verden på materielle goder. Men
hvordan tar vi vare på de åndelige
verdier? 

AV ARKITEKT HELGE HJERTHOLM

De fleste er døpt og lar sine barn døpe. Da
kan de med rette kalle seg kristne (i motset-
ning til andre troende). Mange vil ta vare
på vår kristne kulturarv – i vårt menneske-
syn, i litteratur, musikk, billedkunst, arki-
tektur m.m. Dette forutsetter at de kristne
verdier holdes levende og leveres videre fra
slekt til slekt. 

Nå er den kristne forkynnelse tatt bort
fra skolen og erstattet med en innføring i
religionene. Denne kunnskap er verdifull
for forståelse og sameksistens mellom for-
skjellig troende mennesker, men teoretisk
viten skaper ingen tro. Kun når kunnska-

pen formidles i en trossammenheng ska-
pes det tro. Budskapet er ikke noe vi har i
oss selv. Det er Guds gave som vi må ta imot
for å kunne bringe det videre. 

«Hvorledes skal de kunne tro på en de ikke
har hørt om? Og hvorledes skal de kunne
høre uten at noen forkynner? Og hvorledes
skal noen kunne forkynne uten først å bli ut-
sendt?» (Rom.10:14-15).

Mange foreldre vil gjerne at deres barn
skal få en kristen barneoppdragelse, men
de mangler ordene, begrepene, innholdet –
kanskje fordi de selv ikke har fått det over-
levert. Her har kirken – alle de som har
mottatt «det glade budskap» – et ansvar for
å bringe det videre. 

I denne sammenheng kan kirkebyggene

være tjenlige redskap. Barne- og ungdoms-
arbeid, et godt oppvekstmiljø med verdi-
normer, konfirmantarbeid, foreldrear-
beid, studiegrupper for voksne, kulturar-
rangementer, eldresamvær og forskjellige
former for gudstjenester er situasjoner
hvor Guds ord kan bringes videre. 

Kirken må i større grad overta den for-
kynnende trosopplæring som skolen tidli-
gere hadde. Til det trengs det personell og
egnede lokaliteter med gode moderne hjel-
pemidler til trosformidlingen. 

På Bønes har befolkningen, med inn-
samling og dugnadsinnsats, selv klart å
bygge en kirke. Alle hverdagsaktiviteter har
måttet foregå i kirkerommet. Selv om dette
ikke har vært tilfredsstillende, har likevel
det at man har fått et sted å være, skapt så
mange aktiviteter at kapasiteten er sprengt.
Det er derfor gledelig og på høy tid at man
nå kan gå i gang med 2. byggetrinn, som
skal gi plass for alle hverdagsaktiviteter. ●

Kultur-

• Søreide torsdag 23. okt kl. 20:
Hauge/Tveit-program v/Reidun
Horvei, Einar Mjølsnes og Geir
Botnen. Bill. Kr. 100/50 v/inng.

• Skjold, fredag 24. okt. og 
• Slettebakken, søndag 26. okt:
Prest Olaf Hillestads «Rytme-
gudstjenster» i «Kjellerkirken»
trakk ungdom fra hele Bergen
på 60-tallet, og det er tydelige
forbindelseslinjer mellom dis-
se og tensing-bevegelsen.
Denne helgen vil Skjold og
Slettebakken menigheter sette
fokus på fenomenet «Rytme-
gudstjeneste» og Olaf Hille-
stad. II Skjold inviterer kulturut-
valget til møte fredag kl. 19.

Johan Arnt Venaas forteller om
Olaf Hillestad. Salmer fra ryt-
megudstjenestene blir presen-
tert, og fenomenet satt under
debatt.  
I Slettebakken kirke søndag kl.
19.30 skal det være «Rytme-
gudstjeneste» á la 1965.
I bandet spiller bl. a. Per Erik-
sen, Dag Utle, Eivind Hetlevik
og Olav Baarøy, slik de gjorde
det på 60-tallet. Prest: Bjørn
Nygaard, også han ivrig delta-
ker i 1965. 

• Storetveit kirke 25.okt. kl. 21.
Konsert m. Anne Grethe Preus.  

• Fana kirke, 26. okt. kl 11. Av-
skjedsgudstjeneste for og med
biskop Ole D. Hagesæther.

• Fana menighetssenter, søn-
dag 26. okt. kl 19: Jim Reeves-
konsert med songevangelist
Edgar Paulsen.

• Skjold kirke, søndag 2. nov. 
kl 11. Gudstjeneste med «Alle-
helgensmesse» av Egil Hov-
land og Olaf Hillestad. Medvir-
kende: Cantus, Guro Rotevatn
Buder (orgel) og seks messing-
blåsere. Dir.: Anne Randine
Øverby.

• BBønes kirke, søndag 2. nov.
kl.18: Innvielseskonsert for 
nytt flygel.

• Birkeland kirke, søndag
2.nov. kl.19. Konsert med 
Birkeland kantori og Fana 
kammerorkester.

• Bønes kirke, tirsdag 4. nov.
kl.19.30. «Aktuelle bøker om 
tvil og tro» . Temakveld v/ Asle
Dingstad.

• Slettebakken, lørdag 8. nov.
kl 1130-1200: Menighetens dag
i i menighetssalen og kirken.

• Fana kirke, søndag 9.nov. 
kl 19. Konsert med Øyvind 
Vedvik (fløyte), Gjermund 
Mildestveit (orgel) og elever 
fra Musikkgymnaset .

• Storetveit kirke, søndag
9.nov. kl 19.30. Konsert med
Loddefjord Sangforening
m/flere. 

• Birkeland kirke, onsdag
12.november kl.19.00. Salme-
kveld, med pres. av salmer fra
den nye samleboken.

• Slettebakken kirke søndag 
23 nov. kl 11.00 og 19.30:
Motettkoret 20 år. Sang under
formiddagens gudstjeneste og
jubileumskonsert om kvelden.
Gjenhør med noen av korets
«glansnumre» og korsangere
fra disse årene vil sammen
danne «jubileumskor» eller
delta som solister. 

Feil forfatter
Side 5-andakten i forrige utgave 
(nr 4.2008) var skrevet av Birkeland-
kapellan Eiel Holten (bildet), og ikke 
av menighetens sogneprest, Ivar 
Braut. Vi beklager feilen.

Leserbrev:                 Trosopplæring i kirken 
«Mennesket lever ikke bare av brød,

men av hvert ord som går ut av Guds
munn» (Matt.4:4). 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Jeg trives med lederskap, sier Hagesæther,
14 år etter at han overtok bispekåpen fra Per
Lønning. 
– Men jeg lengter tilbake til den fortrolige
samtalen. 

Rop på tydelighet
Hjertet henger fortsatt fast i bispetjenesten,
og han innrømmer at det er vemodig å gå av.

– Jeg er blitt veldig glad i menighetene her
vest. Samtidig har jeg også hatt ansvaret for
Sjømannskirken, som er en kirke med lave
terskler, gjestfrihet og et inkluderende guds-
tjenesteliv. Det har gjort noe med meg som
biskop å få oppleve denne romslige kirkevir-
keligheten ute. 

Hjemme merker han et rop på større tyde-
lighet fra biskopen.

– Slik må det også være, sier han ettertenk-
somt. – Men livet er ikke alltid svart og hvitt.
Selv trives jeg aller best i det uferdige og hjel-
peløse. Der kjenner jeg at jeg har mest å gi.

Toleranse
Kirkemøtets vedtak om homofile i vigslede
stillinger ble til nettopp gjennom et slikt rop
etter tydelighet. 

– Mange her vest har kjent en uro over ved-
taket. Jeg kjenner meg i slekt med denne uro-
en selv, men jeg har et prosjekt om å holde
denne kirken sammen, sier han, og holder
opp to åpne hender. – Det må ikke være slik
at toleranse bare tåler det som er nytt. I disse
dager må vi ta særlig vare på dem som kjen-
ner seg forpliktet av kirkens tradisjonelle
syn.

Savner langsomheten
Til tider synes han at bispekåpen har vært
tung å bære. Derfor blir det også godt å legge
den av seg sammen med ansvaret som frem-
skutt leder og symbolfigur. 

– Hva skal du bruke pensjonisttilværelsen
til?

Han ser ut vinduet fra kontoret i Strandga-
ten, hviler hodet i hendene. Det blir stille en
stund før han svarer.

– Mitt første prosjekt er å gjenerobre lang-
somheten. Så vil jeg åpne meg for oppgaver
som kommer. 

I fjor flyttet ekteparet Hagesæther til Knar-
vik, og den avtroppende biskopen har allere-
de fått flere henvendelser fra menigheten der. 

– Jeg skal være med og få opp en kirke i
Knarvik. Men mest av alt ønsker jeg å gå inn i
sjelesorgarbeid.

Tro og håp
Hagesæther har undervist i sjelesorg i syv år
på Menighetsfakultetet, og har vært lærer for
flere av prestene i Fana.

– Mitt arbeidsfelt har alltid vært i skjæ-
ringsfeltet mellom sjelesorg og psykiatri. Det
går på det sårbare livet vårt. Der er tvilen og
angsten tvillinger, og det kan være uklart hva
som er åndelig og hva som hører til psyken. 

– Kan man si at tro er en sinnstilstand?
– Nei. En sinnstilstand handler om følel-

seslivet vårt. Troen ligger ikke der, men er
mer en grunnholdning, en overordnet måte
å ramme inn hele livet på.

– Er troen en måte å møte livet på?
– Det vil jeg si. Og når troen har håpet som

parkamerat, da står man godt rustet.

Skaperverket lider
Slike parkamerater står sentralt i biskopens
engasjement for en bedre klode. På bispe-
dømmekontoret har han for tiden to medar-
beidere som arbeider med miljøvern og rett-
ferdig handel. 

– Vi er nødt til å stille opp for skaperverket.
Naturen ble gitt oss i gave for at vi skulle for-
valte og utvikle den, ikke forsøple og utnytte.
Det er et ran når vår generasjon stjeler res-
surser som hører fremtidige generasjoner til.

Global fordeling og fattigdomsproblema-
tikk henger nøye sammen med dette. 

– Konflikten mellom nord og sør på klo-
den er noe vi er nødt til å ta konsekvensen av.
De i sør vil ikke lenger finne seg i å være søp-
pelplass for oss som lever her i nord. Da ten-
ker jeg både på luftbåren forurensing – og
menneskebrakte avfallsdeponier. 

Kirkens nødstopp
Biskopen advarer mot et scenario der de fat-
tige i sør starter en folkevandring mot nord.

– Da får vi helt andre spørsmål å forholde
oss til enn det den nåværende asylpolitikken
må ta stilling til.

– Kirken blir noen ganger brukt som til-

fluktssted for asylsøkere. Hva tenker du om
en slik bruk av Guds hus?

– Jeg opplever det som en frukt av sann
kristen nestekjærlighet, sier han.

– Men erfaringen har vist at det ikke er
noen god løsning når oppholdet blir langva-
rig. Kirkeasyl fungerer best i kritiske tilfeller,
der det kan være et nødstopp inntil flykt-
ningene har funnet ut av sin egen situasjon. 

Glad i Fana
Birkeland menighetshus ble brukt i et slikt
formål for rundt ti år siden. Det overrasker
ikke biskopen.

– Fana er et av de områdene som jeg har
lært å bli glad i. Det utføres veldig mye godt
menighetsarbeid i bydelen, fortsetter han, og
nevner Skjold, med den åpne folkekirkepro-
filen, Sædalen, der kirken er helt i forkant i
det samfunnet skal sette seg, Søreide, med et
mylder av aktiviteter knyttet opp mot kirke-
huset og menighetssalen, Slettebakken og
Storetveit, som har en helt spesiell lederut-
vikling på ungdomssiden, og Bønes, nærmil-
jøet som bygget sitt eget kirkehus. – Så er det
Fana, alles mor, med en kulturåpen kombi-
nasjon av modernitet og tradisjon. 

– Slik er det
Hagesæther kommer tilbake til Birkeland
menighet, og nevner både Det gule huset og
måten gudstjenestene og det diakonale ar-
beidet bygger opp under familien på.

– Det har gjort inntrykk på meg å se hvor-
dan de klarer å holde en så gjennomarbeidet
profil når det er så utrolig mange mennesker
å ta vare på, sier han.

Selv tråkket biskopen sine første barnesko i
nabobydelen vår Arna, men vokste opp
mellom fjellene på Rjukan. Størstedelen av
sitt voksne liv har han levd på Østlandet. Så
ble han kalt tilbake til Bergen – som biskop.

– Jeg hadde allerede sagt nei til andre – men
da Bergen kom opp, sa jeg ja. 

– Hva er det med denne byen?
Han smiler.
– For mitt vedkommende sitter Bergen i ge-

nene mine. Jeg kjenner meg i slekt med vest-
lendingen. Hvor jeg enn er, så sier jeg at Ber-
gen er Byen foran andre steder.  Slik er det. ●

Om avskjedsgudstjenesten: Se side 5

Ole D. Hagesæther takker av etter 14 år som Bjørgvin-biskop

– Imponert over Fana
– Det er et diakonalt innsteg i Fana prosti som jeg gjerne skulle sett andre steder også, sier biskop Ole
Danbolt Hagesæther (67), som nå ser frem til en pensjonisttilværelse der han gjenerobrer langsomheten.
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Har oppmerksomheten rundt
barn i kirken gjort noe med
biskopen selv? 
– Er det noe jeg ønsker skal bli
igjen etter meg, er det at
Bjørgvin bispedømme har
barn i sentrum både i gudstje-
nesten, undervisningen og
menighetsarbeidet. Ingenting
rører meg mer enn når folk
presenterer meg som barne-
biskopen. 

Har Norge en statskirke i en
eller annen form om ti år? 
– Om ti år har vi et helt nytt for-
hold til Staten. Vi kommer til å
utnevne våre egne ledere, og
fremstå ennå tydeligere som

et fritt trossamfunn. Men jeg
håper at kirken fortsatt skal
være en viktig samfunnsaktør,
og at vi skal ha rom for folk
med en uferdig tro. 

Hva er biskopens mening om
innføringen av RLE-faget i
skolen? 
– Jeg synes at livssynsformid-
lingen blir for bleik, uten tyde-
lige veimerker når barna skal
finne retning for livet sitt. Der-
for er jeg utrolig glad for at vi
får opp en egen trosopplæring
i kirken nå, med støtte fra
Stortinget. Prosessen er
allerede i gang – og vil være
fullt utbygget om fem år. ●

«Til barnebiskopen»

MÅLSETTING: – Dette er en formule-

ring av min personlige visjon, sier

biskop Hagesæther om den vakre

veggtavlen som henger sentralt på

kontoret hans i Strandgaten 198. 

– Jeg har gitt den videre som en mål-

setting for hele bispedømmet. 

Ole D. Hagesæther:

1965: Cand. theol. ved
Menighetsfakultetet 

1966: Praktisk teologisk
seminar 

1967: Ordinert som
prest

1967: Vikarprest i
Bjørgvin

1969: Kallskapellan i
Sunndal 

1972: Sykehusprest ved
Diakonissehusets syke-
hus (Oslo)

1974: Fakultetslektor i
praktisk teologi ved Me-
nighetsfakultetet

1980: Sokneprest i Hol-
men (Asker kommune)

1989: Sokneprest i
Nordstrand og prost i
Søndre Aker prosti

1994: Biskop i Bjørgvin 

Menighetene i Fana fikk anledning til å sende inn
spørsmål til biskopen i forkant av vårt intervju.
Birkeland menighet tok i mot utfordringen:

DEN VESLE TRUA: – Bar-

netroen er en forankring

som holder hele livet sam-

men, sier biskop Hagesæt-

her. – Den har en grunnleg-

gende tillit, samtidig som

den åpner seg for noen

som er større enn oss. 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Braaten er en søkende sjel, og regnet seg
mange år som buddhist. Opplevelsen i Peru
gjorde at han endret kurs, og han er nå prest
i Den norske kirke.

Kristen meditasjon
Menighetsbladet møtte Øystein Braaten

etter et gripende foredrag han holdt i Sørei-
de kirke nylig, og traff en svært åpenhjertig
prest som virket adskillig yngre enn sine 52
år.

– Buddhismen har gitt meg mye livsvis-
dom og inspirasjon, forteller han.  – Spesielt
læren om å være nærværende som mennes-
ke. Meditasjonen ble en praktisk måte til å
disiplinere meg og leve ut min åndelige
lengsel på. 

– Mediterer du fortsatt?
– Jeg sluttet med det i en periode etter at

jeg ble en kristen, men er nå begynt med
kristen meditasjon.

Taler i stillheten
En buddhist mediterer for å nå opplysning
eller nirvana. Kristen meditasjon har ikke
noe slikt mål.

– Jeg åpner meg for den Gud som taler i
stillheten, sier Braaten poetisk. – Meditasjo-
nen blir da mer som en bønn, en måte å få
kontakt med Gud på.

– Er det noen likheter mellom budd-
hisme og kristendom?

– Begge religionene er opptatt av lidelsens
problem. Livet er lidelse så lenge du er bun-
det til det gjennom begjær, sier Buddha, og
lærer folk å meditere for å endre sinnelag.
Den hellige åttefoldige veien endrer fokus,
og er en måte å gå ut av livet på gjennom me-
ditasjon. Den kristne tilnærmingen handler
om at Jesus lar seg selv korsfeste på våre veg-
ne, og slik tar verdens lidelse på seg. 

Nærvær
Den Jesus som Braaten er blitt kjent med, ta-
ler mot materialismen, og ber oss elske Gud

og nesten først. «Dere skal ikke samle skatter
på jorden» sier han i Bergprekenen
(Matt.6:19). 

– Var Jesus inspirert av buddhismen?
– Jeg tror ikke det. Midtøsten var et knute-

punkt på den tiden som nå, og retninger
innenfor gnostisismen var nok påvirket av
buddhismen. Men jeg tror at Jesus var genu-
in. Han var først og fremst påvirket av sin jø-
diske samtid, og presenterer seg som Messi-
as i jødisk tradisjon. 

Et mål innenfor buddhismen er å være
nærværende i øyeblikket, noe som Braaten
ser på som en viktig fellesnevner mellom de
to religionene.

– Jesus snakker om noe av det samme i
Bergprekenen, sier han. – Det mest nærvæ-
rende mennesket jeg kan tenke meg, er Jesus. 

Dagen musikken døde
Øystein Braaten opplevde et slikt nærvær
4000 meter over havet, mens han var på
jakt etter et mystisk bortgjemt kloster

Jaktet på bortgjemt tempel:

Møtte
Jesus

ÅNDELIG REISE: – En reiseskildring i troens landskap, sier Øystein Braaten om sin bok «Den

blå månes dal» (Verbum forlag), som handler om forfatterens vei fra søkende ungdom og over-

bevist buddhist på 70-tallet til prest i Stranda menighet på Sunnmøre i dag. Boken kan bestilles

direkte fra forfatteren. Bakgrunn: Maleri av Bjørg Bondevik i Søreide kirke.

– Jeg har noen ganger tenkt over om dette virkelig har
hendt meg, sier Øystein Braaten (52), som hadde en 
sterk religiøs opplevelse i Peru for 27 år siden – 4000
meter over havet. 
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i Peru som han hadde lest om i boken «Se-
cret of the Andes» av den amerikanske for-
fatteren og mystikeren George Hunt Willi-
amson (1926-86). 

– Boken fortalte om et hemmelig kloster
med røtter tilbake til det sunkne landet At-
lantis, sier han.  Klosteret skulle befinne seg i
«Den blå månes dal», like nord for Titicaca-
sjøen i Peru. Boka sluttet med en oppfor-
dring til å selge alle eiendeler og reise ut på
leting etter klosteret med Gud som veiviser.
Braaten bestemte seg for å finne klosteret, og
fikk barndomsvennen Lasse med på ferden. 

Reisen begynte noen dager etter at John Len-
non ble drept  i New York 8. desember 1980. 

Innhyllet i lys
Etter å ha reist i en månedes tid, forelsket
Lasse seg i en jente han traff i Lima, forteller
Braaten. – Han ville dyrke kjærligheten, så
jeg fortsatte reisen alene. 

Letingen etter klosteret brakte ham stadig
høyere opp i Andesfjellene. En morgen satte
han seg som vanlig ned for å meditere etter
en lett frokost. Omgitt av snødekte topper
viste dette seg vanskelig å få til. Så skjedde
noe underlig.

– Jeg ble på en måte innhyllet i et lys, og
ble fylt av et gudsnærvær, forteller han.

– Alt ble sterkere rundt meg. Natu-
rens farger strålte i en lovprisning av
Skaperen. Aldri før eller siden har jeg
opplevd noe lignende. Så følte jeg at Je-
sus snakket til meg.

«Følg meg»
Øystein Braaten vet ikke om stemmen

kom innenfra eller utenfra, men budskapet
var klart og tydelig.

– «Jeg er veien, sannheten og livet.
Følg meg», sa stemmen. 

– Ble du redd?
– Nei, det var en god opplevelse. Noen

ganger har jeg tenkt over om dette virkelig
har hendt meg. Jeg ble på en måte samtidig
med disiplene. Det jeg hadde lest i bibelen
ble sterkt og nærværende som en virkelig-
het.

– Opplevelsen forandret deg?
– Den forandret kursen, sier han etter-

tenksomt. 
– Det føltes ikke lenger viktig å finne det

bortgjemte klosteret. ●

ALLTID UNG: Bob Dylan skrev denne til sin sønn

i 1972, sa Øystein Braaten til rundt 30 fremmøtte

i Søreide kirke, før han åpnet foredraget med sin

egen gjendikting av sangen «Forever Young». 

– Den handler om å følge sine drømmer.

MØTTE MARSBOERNE: Det hemmelige

klosteret i Andesfjellene er beskrevet i bo-

ken «Secret of the Andes» av George Hunt

Williamson (1926-86), en amerikansk for-

fatter og mystiker som kanskje er mest

kjent for bøker om påståtte møter med in-

telligente vesener fra våre naboplaneter.

Livet er lidelse så lenge du er bundet til det gjennom begjær, sier Buddha, og lærer folk å meditere for å endre

sinnelag. Den hellige åttefoldige veien endrer fokus, og er en måte å gå ut av livet på gjennom meditasjon. Den

kristne tilnærmingen handler om at Jesus lar seg selv korsfeste på våre vegne, og slik tar verdens lidelse på seg. 
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Da Søreide kirke ble innviet i 1973, sa en el-
dre dame til ham at hun følte kirkerommet
som en storstue. 

– Da ble jeg glad, sier Hjertholm.  – Mitt
ønske er å bygge varme og imøtekommende
kirker. Kirken skal være vårt åndelige hjem. 

Sentralkirke
Hjertholm fikk stor oppmerksomhet da han
vant førstepremie i Internasjonal kirkeide-
konkurranse i 1961. «En åndfull og kunstne-
risk rik løsning av oppgaven, helt frigjort fra
den konvensjonelle oppfattelse av kirkebyg-
ningens form» skrev dommerne. 

– Det var stort. Vinnerutkastet mitt har
lagt til grunn for alle kirkene jeg har tegnet
senere. Tanken min var å skape en sentralkir-
ke, der man sitter samlet omkring Kristus
ved ordet, dåpen og nattverden. 

Kirkene hans er runde, et brudd med den
tradisjonelle skipformen.

– Skipkirken har sin opprinnelse fra basili-
kaene, de keiserlige søylehallene fra Roma,
forteller han.

Lysets herre
Da romerriket ble kristnet av keiseren Kon-
stantin den store (272-337 e.kr.), tok man i
bruk de skipformede keiserhallene som ka-
tedraler. Denne bygningsformen har holdt
seg like inn i vår tid.

– Skipformen hadde en rangordning, der
de rike sitter foran og de fattige bak. Det er
uforenlig med evangeliet, der alle er likever-
dige for Gud. 

Hjertholms løsning er kirkebygninger
som understreker fellesskapet ved at menig-
heten sitter i en ring rundt alterbordet – der
ordet formidles. Samhørigheten understre-
kes ytterligere ved spennende bruk av over-
lys som nærmest strømmer ovenfra inn i kir-
kerommet.

– Jeg bruker lyset som symbol. Det er lysets
herre som møter oss i kirken. 

Operahuset i Sydney
Inspirasjonen til kirkene finner han først og
fremst i naturen.

– Som ung så jeg bilder av bygningene til
Frank Lloyd Wright, blant annet Guggen-
heim-museet. Det gjorde inntrykk. Hans ar-
kitektur er inspirert av naturen, det har også
vært min viktigste inspirasjonskilde.

Sin viktigste læretid fikk han i den danske
arkitekten Jørn Utzons tegnestue, der han
som nyutdannet arkitekt tilbrakte fem år
under arbeidet med operahuset i Sydney.

– Regner du deg som modernist?
Han tenker lenge.
– Det er er en sånn stor pakke, det, sier han

ettertenksomt. 
– Skal stilen min kalles for noe, må det

være naturinspirert modernisme. 

Musikk og arkitektur
En annen viktig inspirasjonskilde finner han
i musikken.

– Både musikk og arkitektur kan uttrykke
det som ikke kan sies med ord, filosoferer

han.  – Begge kunstformer kan skape stem-
ninger og atmosfære. Dur-klanger gir lyse
stemninger, mens moll-klanger gir mer al-
vorsfylte stemninger. Det samme kan ut-
trykkes i arkitekturen ved hjelp av material-
valg, lys, varme – og fargesetting. 

Folkemusikk, sanger og salmer apellerer til
det nære og folkelige i oss, mens de store
klassiske pasjonsverk, rekviem og lovsangs-
kor gjør oss mer høytidsstemte. 

Kirkearkitekt Helge Hjertholm:

Bygger
åndelige

hjem– Naturen er min største 
inspirasjon, sier Helge

Hjertholm (76) fra Bønes. 
Han er arkitekten bak både 

Søreide og Bønes kirke. 
– Du kan gjerne kalle stilen 

min for naturinspirert 
modernisme.

Hjertholms 
kirkebygg:
1973: Søreide kirke
1976: Fyllingsdalen kirke
1987: Fjellkirke/ungdoms-

senter i Fjon 
(Masfjorden)

1997: Mona kirke i Sandane 
(Gloppen)

1995: Haga kirke (Samnanger)
1998: Bønes (1. byggetrinn)
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– På samme måten kan et kirkerom skape
intimitet ved lavere romsoner i ytterkanten
og høytid ved stor romhøyde over kirke-
rommets sentrale parti. Kirkerommet bør
være nært og folkelig, slik at vi føler oss
hjemme. Samtidig skal det stemme til høy-
tid og den himmelske storhet som vi allere-
de får oppleve noe av her på jorden. 
– Hvilken musikk inspirerer deg mest?

– Jeg er spesielt glad i Schuberts sanger.

Han er melodienes mester. Men min favoritt
er arien «Lascia ch’io pianga» fra Händels
opera «Rinaldo». Melodien er fabelaktig,
med en himmelsk skjønnhet. Jeg liker aller
best versjonen til kontratenoren David Da-
niels. Han har en sårhet i stemmen som er
veldig fin.

Jeg har allerede takket for intervjuet og er
på vei ut da Hjertholm spør om jeg vil høre
litt musikk før jeg går.

– Denne kom jeg over i København nylig,
sier han, og setter på en innspilling av Vival-
di sin fiolinkonsert i E-moll (RV 273) med
Giuliano Carmignola på barokkfiolin. Det
er svært vakker musikk som kanskje klinger
ekstra godt mot treveggene i stuen hans.

– Treet gir lunhet, varme og myk akustikk.
Rommet blir som en stor cello, sier han. ●

Se også leserbrev side 5

BØNES KIRKE: – Mitt ønske er

å bygge varme og imøtekom-

mende kirker, sier Helge Hjer-

tholm, her foran Bønes kirke –

der arbeidet med byggetrinn 2

påbegynnes i månedsskiftet. 

URKIRKE: –Bønes kirke er lik urkirken, der

man satt samlet rundt nattverdsbordet, sier

Helge Hjertholm, som også tror at folk satt i

grupper i et skålformet landskap rundt Je-

sus da han talte til 5000 i ørkenen.

SØREIDE KIRKE: Den kvadratiske Søreide

kirke er vakkert tilpasset landskapsrommet

den ligger i. Innvendig har den samme sen-

tralkirkeløsning som Bønes kirke.

KIRKEBLOMST: – Kirken er i hele sin karak-

ter utstrålende som en blomst når den folder

seg ut under Guds lys, sier Hjertholm om vin-

nerutkastet fra Internasjonal kirkeidekon-

kurranse i 1961. FOTO: HELGE HJERTHOLM
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

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

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

Adresse: 

Fanaveien 320, 5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

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

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

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

Prostisekretær 

Kari Rydland

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

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

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

Fana prosti, oppgaver 
og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som

jobber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer felles-

funksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret ut-

fører sentralbordtjeneste for alle menighetene i

Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer

dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

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

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

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

Begravelsesbyrået for 
 og 

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

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

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

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

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

Timeavtale: Ring mellom kl 08-17, man- fre. Tlf. 55 98 20 90
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14 oktober 2008                  

Per Eriksen og Jubilate i fint  driv.

JUBILATE: 

- Vi trenger
flere sangere!
Jubilate har holdt på som
voksenkor i et par år nå. Koret
synger alt fra lystig barber-
shop-musikk til spirituals og
salmer. 

AV PER ERIKSEN OG HANS JØRGEN  MORVIK 

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

- Koret trenger supplering på alle
stemmer. Men vi er spesielt sårbare på
herrestemmene. Jubilate skal arran-
gere jazzkafe 21. november i Søreide kir-
ke, der vi skal synge sammen med Car-
sten Dyngeland og noen andre musi-
kere. 

Interesse og tid
- Hva kreves av en som vil begynne i kor?

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

- Og så må du ha tid til å prioritere det.
Vi øver bare annenhver uke (mandager
fra 1930-2130, ulike uker), derfor er det
viktig at alle kommer hver gang.

- Men stemmeprøve da…
- Det har vi ikke! Jeg hører lett hvilken

stemme som passer for den enkelte. Vi
har ingen harde kvalitetskrav! Her får du
komme med den stemmen du har, og så
er det mulig for alle å lære og utvikle
stemmen.

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

takt Per Eriksen på tel. 922 91 720. ●

AV SØLVI  DAMM 

Hele 56 personer hadde kommet seg opp
på toppunktet, enten til fots eller med biler.
Ja, der kom minsanten en skikkelig spre-
king syklende også!

Det var åttende gang Ytrebygda Frivillig-
hetssentral arrangerte Eldredagen på Stor-
rinden – og det har bare blitt bedre og bed-
re år for år. Her var det grillmat til alle, med
brød og potetsalat, og deretter kaffe og ka-
ker. Alt sammen helt GRATIS!

Leirbålet var tent midt på plassen, og
rundt bålet satt det en trivelig gjeng på sto-
ler og vedstabler og smilte fornøyd. De fikk
varme av både solen og ilden! Men det var
langtfra alle som fikk plass rundt bålet. De
andre benket seg rundt omkring i hau-
gene, på lasteplan og i bunkersruinene.Vi
skimtet noen pressefolk innimellom de el-
dre, både fra Fanaposten og Fiin Gammel. 

Eimod Hope hadde med seg gitaren, og
hele ti av nåværende eller forhenværende
sangere fra Søreide Songlag stilte som for-
sangere i glad allsang. Det rykket i dansefo-
ten til noen og enhver underveis. Hvis det

hadde vært noen tenåringer til stede, så
hadde de sikkert sagt at dette var kjempe-
kult!

Maten og kaffen smakte godt, praten
gikk friskt og latteren satt løst. Her traff
man bokstavelig «gamle kjente» - og
mange traff også nye ukjente.

Den best kjente var nok tidligere leder av
Ytrebygda Frivillighetssentral, Anne As-
chehoug, som ledet sitt siste arrangement i
jobben sin, og som fikk sin velfortjente
applaus. Hun har vært en drivende flink le-
der i alle disse årene. Den mest ukjente var
den nye lederen, Marit Reigstad som had-
de sin første dag på jobben. Bedre start
kunne hun ikke ha fått!

Og da bålet var nedbrent, kunne vi kon-
statere at det ikke fantes et eneste lite spor
av rusk eller rask. Det er utrolig hvor flott
eldre mennesker kan klare å forlate en leir-
plass! (De må være godt oppdratt..)

Til dere som ikke var der: Den interna-
sjonale Eldredagen blir markert 1. oktober
hvert år – på Storrinden. Så da sees vi vel
der igjen til neste år? ●

Markerte den interna
Maks flaks! Det var sol og strålende høstvær på Storrinden på
den internasjonale eldredagen iår.
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Forsongar på 
gudsteneste?
Me har eit relativt nystarta
utval i Søreide menighet;
gudsteneste- og kulturutvalet. 

AV ELI-JOHANNE RØNNEKLEIV

Til dette utvalet har soknerådet opp-
nemnt sokneprest Hans Jørgen Morvik,
Gudrun Tjøstheim, Morten Bjørndal,
Even Aarvik, Erik Pomp og underteikna
som også er leiar for utvalet. Me fekk ein
brå start i vår med mykje kulturarbeid
med flygelsaka (som alle no kan nyte re-
sultatet av) og med å initiere gode tilski-
pingar som i desse dagar går av stabelen
som program under kulturdagane i Fana
og Ytrebygda.

Etter kvart har me også starta drøf-
tingar kring gudstenestelivet i Søreide
kyrkje, mellom anna forsongarteneste.
Ein e-post for å lodde interessa for for-
songarteneste har gått ut til registrerte
frivillige medarbeidarar i kyrkjelyden –
og noko respons har kome både skriftleg
og muntleg.

Dei som har meldt noko, støttar ideen,
men ikkje så mange har meldt si inter-
esse for å stå på ei forsongarliste. Så eg
melder spørsmåla også gjennom Re-
fleks:

- Kva tykkjer du om ideen om ei for-
songarteneste i kyrkjelyden?

- Kan du eller dei du møter i di teneste i
kyrkjelyden vere interesserte i å stå på ei
forsongarliste?

Og for å vere heilt konkret om kva dette
er: 

Som forsongar møter ein ein halv time
før gudstenesta og øver på dagens sal-
mar. Salmenummera har ein gjerne fått
på førehand – anten pr. e-post, SMS el-
ler vanleg post. Poenget er ikkje å vere
ein stor songar, men å vere viljug til å
vere med å leie salmesongen – og der-
med viljug til å lære nye salmar. Når no
det nye salmebokframlegget skal ut på
høyring, så kan det bli ein og anna ny
salme som skal prøvast ut her hos oss
også. 

Eg opplever Søreide menighet som ein
velsyngjande kyrkjelyd. Her er mange
gode og frimodige stemmer, så det er
lett å leie songen. Med forsongarar kan
noko som allereie er bra bli endå betre!
Meld di interesse skriftleg eller muntleg
til underteikna! ●

PSEr du nysgjerrig på hva Ytrebygda  
Frivillighetssentral driver med

ellers? Da kan vi nevne at det er llørdags-
grøt på Søreide seniorsenter hver lør-
dag kl 12-14. Passer for alle. I stuen på
Aurdalslia 1 er det kkafe for eldre hver
tirsdag fra 11-14, rruslegruppe hver ons-
dag og bbingo hver torsdag – til samme
tid. Mat og kaffe koster kr. 20. Kos, sang

og prat er gratis! For foreldre med små-
barn er det ssmåbarns- treff tirsdag og
torsdag kl.  10.30-12.30 i kjelleren på
Aurdalslia skole. Til sist må vi nevne de
fulltegnede ddatakursene for seniorer på
kontoret på Søreide. Hvis du vil være
med her, må du melde deg allerede i
høst, for her er det rift om plassene!  
55 01 35 51 eller 92 44 60 41. ●

nasjonale eldredagen

Høstsol, grillmat og bålkos. Herlig

1 Det er blitt høst, og allting er forandret,
og her i nord går døgnet stadig mer mot natt.

Vår gamle jord er blitt en sommer eldre,
og har fått flere sår. Men Gud er like nær.

2 Det er blitt høst. Nå gulner treets blader.
Snart vil et snøhvitt dekke dempe byens larm.

Vårt håp om fred er blitt en sommer eldre,
og har fått flere sår. Men Gud er like nær.

3 Alt går mot høst, men kirken bærer stadig
den samme håpets bønn til Kristus, til vår Gud:

Må alle sår som verden fikk, bli leget,
må det bli fred blant alle mennesker på jord!

4 Alt har sin høst, alt går mot dødens stillhet,
men Jesu venner gikk til graven hans en gang.

Da ble det vår, det sang i alt det skapte,
og nettopp nå, blant oss, gjenlyder samme sang:

5 Det er blitt fred! Snart skal det åpenbares!
Se, her er sommeren som verden venter på:

Vår jord, vårt håp er løftet inn i lyset
som stråler frem fra graven hvor vår Herre lå.

Sindre Skeie 2006
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03.08 Aurora Garmannslund-
Foss
Milla Kristine Haga

17.08 Jonas Øye Tangerås
Morten Molvik Müller
Gard Bjørnevoll Agdesteen
Lauritz Rødal Skaar

24.08 Oda Larsson Haugsdal
Adele Nordeide Stokke

31.08 Ingeborg Namtvedt 
Leiknes
Mina Shahi Santi
Lars Andreas Hop
Martin Hasselgård 
Thomsen
Thomas Johannes Bjordal 
Salbu
Mathias Emil Søvik

07.09 Marius Onarheim Eide
07.10 Jørgen Kolaas Husa

Kasper Fredriksen
14.09 Joar Skjøtskift 

Johannessen
Ella Brusdal Oldervoll

21.09 Markus Nesbø
Albert Naley

28.09 Sander Haug Amundsen

23.08 Kjersti Gaustad og 
Reidar Klett
Nancy Fjeldstad og 
Morten Nygård

08.08 Gudrun Aldahl
16.08 Hagbart Espedal
16.08 Mona Pallesen
17.08 Sigmund Roald Nydal
04.09 Tor Jakobsen
11.09 Gunnar Olsen
20.09 Inger Sofie Grønnevik 

Madsen

26. oktober  

Bots og bededag, kl. 1100

Høymesse med nattverd. Søn-
dagsskole. Offer til menighetens
arbeid. Prest: H.J. Morvik

2. november 

Allehelgensdag, kl. 1100

Høymesse med nattverd. Søn-
dagsskole. Sola Fide deltar. Offer
til Kirkens SOS. Prest: S. Skeie

9. november 

26. søndag etter pinse, kl. 1100

Høymesse med dåp og nattverd.
Søndagsskole. Offer til Norsk mi-
sjon i øst. Prest: L.M. Hol

16. november 

27. søndag etter pinse, kl. 1100

Høymesse med dåp og nattverd.
Søndagsskole. Offer til menighe-
tens arbeid. Prest: H.J. Morvik

23. november 

siste søndag i kirkeåret, kl. 1100

Familiegudstj. med dåp. Familie-
koret deltar. Utdeling  av CD til 2-
åringer. Offer til menighetens ar-
beid. Prest: S. Skeie

30. november 

1. søndag i advent, kl. 1100

Høymesse med dåp og natt-
verd. Søndagsskole. Offer til 
menighetens misjonsprosjekt.
Prest: L.M. Hol

30. november  

1. søndag i advent, kl. 1700

Lysmesse. Konfirmanter deltar.
Offer til menighetens arbeid .
Prest: H.J. Morvik

7. desember 

2. søndag i advent, kl. 1100

Høymesse med nattverd. Søn-
dagsskole. Offer til menighetens
arbeid. Prest: S. Skeie

Onsdag 22. oktober kl. 19.30:
Beta-kveld. Lars M. Hol innleder
om temaet «I Mesterens lys. Kir-
kens møte med moderne  religiø-
sitet.»

Torsdag 23. okt kl. 20.00: 

Hauge/Tveitt-program v/Reidun
Horvei, Einar Mjølsnes og Geir
Botnen. Bill. Kr. 100/50 v/inng.

Fredag 31. okt kl. 17.00: 

TGF. Foredrag og miniutstilling
ved  ikonmaleren Solrunn Nes.
Middag og barnepass. 

Søndag 2. november kl.11: 

Allehelgensgudstjeneste. En
festgudstjeneste med koret Sola
Fide.

Onsdag 5. nov kl. 19.30: 

Høstfest i Lokalhistorisk Forum.
Forhåndspåmelding.

Tirsdag 11. november kl. 19.00:

Diakonatet

Onsdag 19. nov kl. 19.00: 

Beta-kveld. Hans  Jørgen Morvik
innleder om temaet: «Skal, skal
ikke...» Finnes det en kristen
etikk og en kristen politikk? 

Fredag 21. nov kl. 21.00: 

Jubilate holder konsert sammen
med Carsten Dyngeland.

Fredag 28. nov kl. 17.00: 

TGF

Onsdag 3. des kl. 19.30: 

Lokalhistorisk Forum.

Søndag 7. des. kl. 17.00: 

Vi synger julen inn.

Tirsdag 16. des. kl. 20.00: 

Julekonsert. Mer detaljer om
konserten i neste Refleks. 

              kalender

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B

FU
LLD
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N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Styrer Berit Hop Grimen (bolig)
telefon  . . . . . . . . . . . . . . . .55 22 90 44
E-post: 
berit@soreide-menighetsbarnehage.no

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

Markering av Tveitt - Hauge-jubileet
Torsdag 23.oktober kl. 20 markerer vi årets Olav H. Hauge og Geirr Tveitt-jubileum med et eget
program. Medvirkende: Reidun Horvei, Einar Mjølsnes og Geir Botnen. 
Billetter: Kr.100,-(v)/kr.50,-(honnør/stud) ved inngangen.

Allehelgenssøndag
Søndag 2. november kl.11 feirer me Allehelgenssøndag. Saman med koret Sola Fide planlegg
kapellan Sindre Skeie og kantor Eli-Johanne Rønnekleiv ei festgudsteneste der stikkorda livs-
nært håp og ikkje så fjern himmel kan gje ein peikepinn om innhaldet.Geirr Tveitt Olav H. Hauge
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