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Babysang
–nytt tilbud i Søreide!

Vi gleder oss over at trosopplærings-
midler gir oss mulighet til å 

fornye og fortsette arbeidet med
trosopplæring i menigheten. 

Les mer om dette på sidene 14-15.

Salmedikteren
Søreide-prest Sindre

Skeie har en hobby han

deler med få andre 30-

åringer: Salmedikting.

Og resultatene blir  

presentert på brødrene

Skeies eget nettsted.

Side 4

På «ravnetokt» 
i høstnatten
– Politiet har god oversikt

over hvem som lager pro-

blemer. Vår oppgave er å

hindre flere i å søke til

den harde kjernen, sier

Bente Herland Holst. Vi

har vært med natteravne-

ne på oppdrag. Side 6-7

Funksjons-
hemmede i kirken 

Er kirken et

åpent hus

også for

funksjons-

hemmede?

En «test» viser at det er

et stykke før målet er

nådd, selv i moderne kir-

ker som Søreide. Side 8-9
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KRIK-treninge
AV SINDRE SKEIE

Det står mye om å spille,
synge, danse og juble.
Men akkurat å leke nev-
nes ikke så ofte. Men ett
sted antydes det at Gud er
en lekende Gud.

Ordspråkene 8,22 og de
neste versene er blant de
vakreste bibelstedene jeg
vet om. De dreier seg om
Guds visdom. Underlig
nok er Visdommen her
blitt en person, et jeg, att-
påtil med stor forbokstav,
og det er Visdommen selv
som fører ordet i versene.
Her finner vi også noen av
de tydeligste bibelordene
om lek. Her får vi høre at
mens Gud skaper himme-
len og jorden og alt som er,
så leker Visdommen uten
stans: «Jeg var til glede for
ham dag etter dag og lekte
stadig for hans ansikt. Jeg
lekte på hele hans vide
jord og hadde min fryd i
menneskebarna.»

I den kristne tradisjon er
denne Visdommen ofte
blitt identifisert med Guds
Sønn, Jesus Kristus. Det
er en tanke som gir me-
ning. Den himmelske Vis-
dommen lekte da jorden
ble skapt. Og da Jesus ble
født som et menneske-
barn, må vi gå ut fra at han
lekte, for det gjør barn.
Den voksne Jesus løftet
også ofte frem barna i for-
kynnelsen.

Derfor tenkte jeg at det
kunne være på sin plass å
avslutte denne refleksjo-
nen med følgende lille
dikt:

Kan Gud leke?
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Det er nesten som
løkkefotball, bare at
det er organisert,
sier Håvard Austad.
Det er ingen
prestasjonskrav og
et uhøytidelig miljø.

AV LARS MARTIN HOL

Torsdager kl. 2000 på Sandsli
sportssenter er den store da-
gen for KRIK Søreide. KRIK
står for kristen idrettskontakt,
og er en del av en landsomfat-
tende organisasjon. Samtidig
er det en del av Søreide menig-
het sitt lokale arbeid. På KRIK
Søreide sine treninger møter
både unge og gamle opp for en
times trening. KRIK Søreide
består av to grupper, som tre-
ner på hver sin banehalvdel på
Sandsli sportssenter.

For alle (nesten)
KRIK Søreide ungdom er

åpent for nesten alle. Man må
gå på ungdomsskolen og ha
med seg et par joggesko. En
vanlig trening med denne
gruppen begynner med en fel-
lessamling i starten og fortset-
ter med litt oppvarming. Hver
trening har en hovedaktivitet,
men denne aktiviteten varierer
fra gang til gang.

I år er det Håvard Austad
som er trener for KRIK Sørei-
de ungdom. Han er 22 år gam-
mel og kommer fra Norges
eldste by, Tønsberg. Han har
flyttet til Bergen for å studere,
og han er en stor tilhenger av
konseptet KRIK treninger.

- Personlig er jeg glad for at
det ikke er noen prestasjons-
krav. Jeg driver hverken med
fotball, håndball, basket eller
noen annen idrett. Men jeg li-
ker å trene, og jeg liker å prøve
forskjellige typer idrett.

Turer og turneringer
I tillegg til ukentlige treninger
på Sandsli sportssenter, drar
gruppen på turer og deltar på
lokale turneringer og arrange-
menter. Både lokalt og lenger
ut i landet.

På den andre banehalvdelen
er det en langt tyngre gjeng.
Der trener KRIK Søreide +.
Dette er en trening for de som
har passert 25 år. For øyeblik-
ket er det kun menn i sin beste
alder, som samles for å spille
fotball. Dette er også åpent for
alle som ønsker seg en tre-
ningsøkt. ●

Hvis du lurer på om KRIK
Søreide er noe for deg, kan du
kontakte en av følgende.

KRIK Søreide ungdom: 
Håvard Austad
Tlf.:415 25 091
e-post: austad@actavebu.com

KRIK Søreide +:
Lars Martin Hol
Tlf.: 996 03 671
e-post:
lars.martin.hol@bkf.no

T.h.: Noen av årets 

konfirmanter i KRIK-

gruppa. Det lille bildet: 

Trener Håvard Austad 

Hvor mye tror du det står i Bibelen om å leke?
Ikke så mye, faktisk. I hvert fall ikke direkte. 

Takk, min Gud, for leken! Leker også du iblant,
du som skapte struts og løve og sjiraff og elefant?
De kan leke, selv om de er store, skumle, rare dyr.
Takk for søvnen etter leken og for hver ny dag som gryr. 

Jeg vil ofte leke. Ikke alle andre vil.
Det er kjedelig iblant å være barn og bare snill.
Jeg vil hoppe, jeg vil springe, jeg vil synge, være glad,
men så blir jeg bare hysjet på, og det er ikke bra!

Jeg vil si til alle som har glemt hvor fint det er
når vi springer, spretter – 
leker, rett og slett! – i all slags vær:
Jesus selv var barn og lekte, og han glemte aldri det.
Takk for leken, Gud, for lekestunder får meg til å le! ●
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NYTT TILBOD 

til vaksne 
jenter
■ Er du som oss glad i å vere kreativ?
■ Gleder du deg over ein farge, form, 

kjensle eller kreasjon?
■ Kva er betre enn å gi vekk heimelaga 

gåver laga med varme og omtanke?

Kom og ver kreativ saman med oss! Kvar
torsdag mellom kl. 19.30 og 22 møtes me i
ungdomslokalene til Søreide kirke! Me
tek sjølve med det me treng til det me vil
halde på med. Perler, måling, scrapping,
sytøy, strikketøy – og snakketøyet!
Me startar opp torsdag  15. oktober.

VELKOMEN!
Kari Anne og 
Marianne
Kontaktperson: 
Kari Anne Hove, 
tlf. 977 100 74 ●

Kari Anne Hove

ger på Sandsli  

3                   oktober 2009

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

MENY DOLVIKEN 

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

lørdag 09:00-20:00 

Vi har stor ferskvareavdeling
Rikt assosiert frukt og grønt

Hyggelige ansatte som er med
på å gi en god 

handleopplevelse

Velkommen til oss

MENY DOLVIKEN 
Dolvikveien 36, 5252 Søreidgrend 

Telefon: 55526200 
Epost: terje.osberg@ngbutikk.net
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AV HANS JØRGEN MORVIK

Ikke helt A4-hobbyer for en 30 år ung mann
akkurat.

- Jeg begynte så smått å skrive salmer tid-
lig i studietiden, sier Sindre. Men jeg fikk
det ikke til da. Men i 2004/5 begynte jeg på
nytt, fast bestemt på at dette skulle jeg få til!

For de som ikke vet det, må det legges til at
Sindres interesse for salmer ikke er hentet
helt ut av løse luften. Han er sønn av Eyvind
Skeie, som har skrevet flere av de mest bruk-
te salmene i vår salmebok.

- Jeg har jo skrevet andre ting enn salmer
også, men salmene gir en spesiell utfor-
dring som jeg liker: Der må jeg utforme noe
som ikke bare er mine egne ord, noe som er
gyldig for flere enn meg selv. Salmer skal jo
brukes i fellesskap. Mange skal synge dem
sammen. De skal derfor ikke uttrykke noe
privat. Men det må likevel stå en personlig-
het bak, noe ekte menneskelig.

Én retning
- Det meste av dette kunne vært sagt om an-
dre sanger og viser også. Jeg har skrevet en
del slike. Men salmene skal i tillegg han en
spesiell retning ved seg. Mot Gud.

- Men det å skrive salmer er en ting. Men
et eget nettsted for nye salmer?

- Det begynte vel egentlig som en slags
«kontaktannonse». For å se om det var flere
der ute som drev med det samme som min

bror og jeg. Og det var det! Nettstedet har et-
ter hvert utviklet seg til å bli et opphavsrett-
messig eksperiment. Salmediktere og kom-
ponister legger ut sine verk der uten veder-
lag, og menighetene kan fritt bruke disse,
dersom de melder bruken inn til TONO. 

www.nyesalmer.no fungerer også som et
møtested for komponister og tekstforfat-
tere. Det begynte med at vi la ut noen tek-
ster på siden, og spurte etter melodiforslag.
Og det gikk ikke lang tid før forslagene duk-
ket opp! Det morsomme med det var at me-
lodiene kom fra mennesker vi aldri hadde
hørt om før, og fra vidt forskjellige miljøer
over hele landet.

100 salmer
På www.nyesalmer.no ligger det nå over
100 salmer. De fleste av dem består av helt
nye tekster og melodier. I noen tilfeller drei-
er det seg om nye melodier til eldre tekster.
Brødrene Skeie står for en stor del av dem
selv. De skriver både tekster og melodier.
Blndt komponistene er det særlig Eilert
Tøsse og John Lammetun som er fyldig re-
presentert.

- Hvor mange bidragsytere er dere?
- 20-30? Jeg vet ikke helt. Men miljøet er

faktisk ganske stort.
- Finnes det noe lignende i andre land?
- Det finnes et lignende nettsted i Sverige.

Men dette er et lukket nettsted, der bare et
fåtall personer har tilgang. I så måte er vårt
nettsted unikt.

- Publiserer dere alt dere får tilsendt?
- Nei, vi får nok en del vi ikke synes holder

mål. Da sender vi det tilbake med tips om
forbedringer. Heldigvis har vi noen gode
konsulenter i bakhånd som kan hjelpe oss
med slikt…

- Fremtidsvisjon?
- Å få samlet dette miljøet til et seminar el-

ler lignende. Selv om det nå skal lages ny sal-
mebok, må det fortsatt skrives nye salmer!

- Aner vi en liten brodd her?
- Ikke så liten heller… Mye av stoffet i det

nye salmebokforslaget er av så pass varie-
rende kvalitet at det fortsatt vil være behov
for www.nyesalmer.no. Garantert. ●

Salme-
dikteren 
i Søreide

Sindre Skeie er ikke bare prest. Han
er salmedikter. En meget ung sådan.
Sammen med sin teologistuderende
bror Gisle driver han også et nettsted
for nye salmer: www.nyesalmer.no
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hovedleder i Jordbærhagen, Anine
Mildestvedt, har invitert den popu-
lære jentegruppen Seven fra Dram-
men til konserten sammen med
barna. 

Seven har spilt inn tre cd-plater,
og reiser rundt i landet for å opptre
på ulike barnegospelfestivaler - der
de inspirerer barna med sang og
dans, sier Mildestvedt:

– Alle barn i alderen 6-13 år øn-
skes velkommen til å delta på semi-
nar og konsert. Konserten er åpen
for alle som kan krype og gå, dette
blir en «ellevill» dag - som Seven-
jentene selv ville sagt det.

Rød t-skjorte
Seminaret begynner kl. 13, og av-
sluttes kl. 17 med en forrykende

konsert der alle seminardeltakerne
blir med på scenen sammen med
Seven-jentene.

– Alle vil få mat og drikke under-
veis i seminaret, men det kan være
lurt å ha en liten drikkeflaske med.
Ta også på en rød T-skjorte og
dongeribukse eller skjørt til konser-
ten, oppfordrer Anine Mildestvedt.

• Skeie skole, 25. oktober kl. 13 
(seminar) og kl. 17 (konsert).

• Påmelding til Anine Mildes-
tvedt, anmilde@online.no 
innen onsdag 21. oktober. 

• Priser: Seminar og konsert 
kr. 100 / kun konsert - kr 50/
voksne - kr 80/fam.bill.  kr 150. 

• Mer informasjon:
www.jordbaerhagen.blogspot.com
og www.seven-jentene.com ●

Felles kulturkalender
Storetveit kirke lørdag 24. oktober kl.19:
Konsert. Elverum Damekor,Jazztrioen Tertz
og gjester.

Fana kirke 25. oktober kl. 19: 
CD-slipp/konsert med visesanger Knut Ariel,
band og «Stemmene fra Stend». Bill: 50/100,-

Skeie skole, 25. oktober kl. 13  og kl. 17
Barnegospel. Se artikkel under.

Storetveit kirke onsdag 28.oktober kl.19:
Bjørgvin Kirkemusikk.

Nattland skole søndag 1. november kl 20:
Kulturkveld i Sædalen med Per Frick Høydal.
Bill. kr. 50,- Se side 10-11

Skjold kirke søndag 1. november kl 11:
Hovlands «Allehelgensmesse» som en del av
gudstjenesten. Med Guro Rotevatn Buder,
Cantus og solister. Dir. Anne Randine Øverby.

Slettebakken kirke søndag 1. november kl 11
Egil Hovlands «Allehelgensmesse». Slette-
bakken Motettkor, blåsere og Karoline Leiros,
orgel. dir. Olav Øgaard.

Bønes kirke, mandag 2.november kl.19:
Foredr., ungdom og selvbilde v. Familie & Media.

Søreide kirke onsdag 4. november kl.19.30:
Foredrag, musikalske innslag: «I grenseland:
20 år siden Berlinmurens fall». Ved Hans Jør-
gen Morvik. Bill. kr. 50,-

Søreide kirke fredag 6. november kl. 20:
Program med klaver, sang og opplesning, med
utgangspunkt i Salomos ordspråk. Bill. kr. 50,-

Slettebakken kirke søndag 8. november kl 19
Filmkveld. Filmen «De usynlige», samtale.

Skjold kirke søndag 8. november kl. 19:
Festkonsert. Pianist Knut Chr. Jansson m.fl.

Storetveit kirke søndag 8. november kl. 20:
Konsert: Folketoner og jazz m.m. Med Kjell

Mikkel Sandvik, Stein Inge Brækhus, Ingvill
Morlandstø, Randi Harila og Ruth Bakke. Bill
v/inngang kr 100, stud/hon: kr 60.-

Bønes kirke tirsdag 10. november kl. 21:
Minikonsert. Carsten Dyngeland og Thomas
Nøkling.

Skjold kirke søndag 15. november kl. 19.30:
200 år siden Felix Mendelssohn-Bartholdys
fødsel. Med Harald Holtet, Eli-Johanne Røn-
nekleiv, Guro Rotevatn Buder, Turid Bakke
Braut, Cantus, Birkeland kantori og Slettebak-
ken Motettkor. Kollekt. 

Søreide kirke fredag 20. november kl. 18:
Konsert med musikk av Eilert Tøsse. Barneko-
ret og Jubilate m.fl. deltar.

Fana kirke søndag 22. november kl 19:
Konsert med Ingunn Ådland, Ellen Bjørnebye
og Trude Helen Binderø. Bill. kr. 100,- ved inng.

Birkeland kirke fredag 27. november kl. 19:
Orgelkonsert med Sigurd Melvær Øgaard.

Barnegospel på Skeie skole:

Ellevill konsert for alle
Jordbærhagen barnegospel inviterer til seminar og
konsert på Skeie skole mot slutten av måneden. 

– Dette er den beste barnegospelfestivalen vi har vært med på, sa Seven-jen-

tene etter konserten på Skeie i fjor. Nå kommer de tilbake! FOTO: PRIVAT
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Bente er gruppeleder for en av
åtte natteravngrupper på Sand-
sli. Vi ble med gruppen hennes
på åtte natteravner en regntung
fredagskveld i slutten av august.

«Vi er fremdeles i oppstartfa-
sen, og prøver oss fortsatt litt
frem», skriver Bente i en tekst-
melding til meg like før jeg tref-
fer den lille natteravngruppen
ved Aurdalslia skole. Hver fre-
dag litt over kl. 20 samler det seg
åtte frivillige natteravner her.
Fordelt på åtte grupper betyr
dette at hver enkelt natteravn
kun er med hver åttende fredag.
Dette burde være overkomme-
lig for de fleste, men det viser seg
at det ikke er enkelt å rekruttere
nattevandrere.

Bevisste foreldre
– Vi trenger flere for å dekke de
tross alt store geografiske områ-
dene her, sier Knut Eliassen (39),
til daglig senterleder på Lagu-
nen.

– Politiet ønsker at vi skal gå
fra Statoil ved Flyplassveien og
helt til Straume bro. Det er et bra
strekk.

– Hva er lokkemiddelet for å
bli med?

– Jeg tror at dette er en kjem-
pegod bevisstgjøring av oss for-
eldre. På runden får vi innblikk i
hvordan nabolaget ser ut på
tidspunkter vi vanligvis ikke er
ute selv. 

Bygger nettverk
Knut har ikke ungdommer i den
«rette» alderen selv ennå, men
motiveres av at han får vite mer
om hva han står overfor om 4-5
år.

– Når min største får litt mer
radius, er jeg forberedt både
gjennom kunnskaper om områ-
det her og det felles nettverket vi
natteravner bygger opp sam-
men. 

– Jeg har en 15-åring hjemme,
sier Jørn Grefstad (43), inn-
kjøpssjef ved Åstvedt industri.

Både han og hans kone er nat-

teravner, men i hver sin gruppe.
– Vi opplever at ungdommen

vår bevisst holder seg hjemme
når han vet at en av oss er ute. 

Ingenting skjedde
Politiet ringer. De har ikke fått
inn noen meldinger om bråk.
Det er tid for å begynne å bevege
seg. Bente deler de fremmøtte
inn i to grupper, som får hver sin
rute. Hvert team får med seg en
ryggsekk med førstehjelpsutstyr
og lommelykt. 

– Vi sjekker spesielt skoler og
barnehager, sier Bente.

– De blir ofte brukt som sam-
lingssteder for ungdommer. 

Enten er det regnet, eller så er
det fordi natteravnene er ute.
Men vi treffer ingen ungdom-
mer på den første delen av vår
vandring. 

Gratis pizza 
Når klokken nærmer seg 22, set-
tes kursen mot pizzabaren på
Fanatorget. Nå er det spisetid.

Praten går livlig over pizza-

stykkene, og jeg får vite at grup-
pen startet opp i vår, etter et ini-
tiativ fra FAU ved de tre skolene
Aurdalslia, Søreide og Skrane-
vatnet.

– Hvorfor gjør dere dette?
– Fordi vi får gratis pizza, ler

Bente. 
Hun fortsetter i en litt mer al-

vorlig tone.
– Det begynner gjerne med at

vi ønsker å gjøre noe for våre
egne barn. Da er et trygt og godt
nærmiljø viktig. Sammen med
andre utvikler dette seg til et en-
gasjement for alle som ferdes ute
på kveldstid.

Nattbussen
Jørn er enig: 

– Vi ser også hva som mangler,
føyer han til. – Bydelen vår har
mye idrett, idrett og idrett, men
lite av andre tilbud. 

– Moby-stiftelsen gjør mye
bra, mener Bente.

Denne ble startet av Stig
Hammersland, lærer på Sandsli
videregående og bydelsstyrele-

Nattevandring med natteravnene:

«En ung gutt ble
ikke slått ned»

Natteravnene

• Natteravnene skal være synlige 
og tilgjengelige for publikum. 
Dette virker dempende på vold 
og skadeverk. 

• De skal bistå personer som ikke
er i stand til å ta vare på seg selv. 

• Natteravnene ble startet av Oslo
politikammer i 1990, inspirert av 
de svenske Nattuglorna.

• Organisasjonen ble selvstendig i
1991, og spredde seg til flere byer. 
• For å starte en lokal gruppe, må 
du søke lisens hos Natteravnene
i Oslo. Dette er gratis, men det 
kreves en politireferanse.
• Vil du bli natteravn? Kontakt
politiet eller skolen der du bor.
Mer info: www.natteravnene.no

INGENTING 

SKJEDDE: – Selv 

om det ikke skjer

noe, er behovet stort

for at vi er ute og 

viser oss på steder

der ungdom samles,

sier Bjørn Eirik Inge-

brigtsen (til høyre).

Til venstre: Jørn

Grefstad.

– Vår beste motivasjon er at ingenting skjer, sier natteravn Bente
Herland Holst til menighetsbladene i Fana prosti.
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– Natteravnene forhindrer at det blir
bråk, sier Ina Knagenhjelm (17) og
Anette Brodahl (17).

Venninnene har akkurat gått av bussen da
natteravnene treffer dem. Begge er fra Sørei-
de, og har tilbrakt fredagskvelden på kino.

– Vi har sett «The Proposal», forteller de.
– Den var bra.
– Kjenner dere til natteravnene?
– Ja, sier begge.
– Mamma var natteravn før, sier Ina.
– Natteravnene er alltid hyggelige, synes

Anette.  
– De går rundt her og passer på. Dersom

noen bråker, snakker de med dem. 
– Hvor er behovet størst?
– Fanatorget, kommer det kontant.
– Der er det ofte bråk.
– Er det andre steder dere ville vært glade

for å se natteravnen?
– Det er trygt å vite at de er i nærheten når

det er fester, slik som på Kyrkjetangen natt til
17. mai, sier Ina.

– Natteravnen kom dit nå sist, husker
Anette.

– Hvordan opplevde dere det?
– Det var greit at de kom.
Begge jentene mener at den verste tiden

med narkotikamisbruk og voldsepisoder nå
er over. 

– Men det kommer alltid til å være noe, me-
ner Anette.

– Nå er det mest rånere, sier Ina.
– Det er gøy! smiler Anette. ●

– Vi får kunnskaper om området her samtidig som vi bygger et viktig nettverk, sier (fra venstre) Jørn Grefstad (43), Knut Eliassen (39) og Bjørn Eirik 

Ingebrigtsen (36). Resten av gruppen består av Mette Ingebrigtsen (40), Bente Herland Holst (39). Frøydis Zakariassen (49) og Øyvind Rasmussen (38).

der i Ytrebygda bydel, og åpnet i fjor
ungdomshuset på Søreide.

Det er tid for å bevege seg ut igjen.
De siste pizzastykkene taes med i hån-
den, og de to gruppene avtaler å av-
slutte sammen ved Fanatorget kl. 01.
Da kommer nattbussen fra sentrum.

Brannslukkere
– Det har vært tendenser til bråk og
uro rundt Fanatorget i senere tid, sier
Bente.

– Men ting roer seg når vi er i nær-
heten.

– Politiet i Fana sier at det er på fre-
dagene de har de største utfordring-
ene, sier Knut.

– Da har ungdommene gjerne gjort
avtaler på skolen om hva de skal gjøre
om kvelden. 

– Hvordan går det med motivasjo-
nen i gruppen de gangene det eneste
som skjer er at dere kommer regnvåte
hjem?

– Det er som med en brannmann,
sier Jørn.

– Han er ikke glad når det brenner.
At ingenting skjer er det beste som
kan skje. ●

– Det er verst ved Fanatorget

TRYGT MED NATTERAVNEN: – Det er godt å vite
at natteravnene er i nærheten når det er fester,
sier Ina Knagenhjelm og Anette Brodahl.
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– Lerretet var stort og godt,
men det var til liten hjelp
når skriften var hvit mot en
lys bakgrunn, sier Aashild
Dyrkolbotn (69).

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Aashild er sterkt synshemmet, og ble med oss
for å teste hvordan gudstjenesten i Søreide
kirke fungerte for en med hennes handikapp.

Norunn Kalvenes (60) fra Søreide er også
med på den lille testen vår. Hun er så godt
som døv, men har fått noe hørsel etter at hun
fikk operert inn et såkalt cochlea-implantat.
Norunn er tydeligvis forsinket, og jeg prøver
å ringe henne mens jeg står på kirketrappen
og venter sammen med Aashild. Ingen svar.
Jeg ringer igjen. Fortsatt ingen svar. 

– Hun sa hun skulle komme, sier Aashild.
Så får jeg en tekstmelding fra Norunn.

«Prøvde du å ringe meg? Er jo døv, så jeg kan
ikke svare. Send sms», skriver hun. Dette er
en vekker. Vi tar sansene våre som en selvføl-
ge. Helt til en av dem ikke er der lenger.

Aktive damer
For de to damene er det annerledes. Begge
har levd med sine funksjonshemminger hele
livet, og har funnet måter å kompensere for
sansetapet. Aashild bruker et kraftig forstør-
relsesglass, eller «aukeglas» som hun selv sier.
Hun er fra Lindås, der hun hjelper sin datter
med driften av Dyrkolbotn leirskole. Tidli-
gere var hun fylkesleder i daværende Vest-
landske blindeforbund, og hun er fortsatt
nestleder i landsstyret for KABB («Kristent
arbeid blant blinde og svaksynte»,
www.kabb.no). Også Norunn er aktiv innen-
for organisasjonsarbeid. Hun er utdannet
barnevernspedagog, men arbeider ved råd-
givningskontoret for hørselshemmede og
døvblinde i Bergen.

– Jeg er flink til å lese på munnen, det er til
god hjelp, sier Norunn. Vanligvis går hun til
Døves menighet, men der er det bare guds-
tjeneste annenhver søndag. Siden hun bor
like ved Søreide kirke, blir den  et klart andre-
valg. 

Selv valgte vi Søreide til vår uhøytidelige
test fordi det her faktisk er gjort en rekke til-
tak for gjøre gudstjenesten mer tilgjengelig .
Salmetekster og bibelsteder vises på store ler-
ret, mens prekenen kan tas inn på høreappa-
ratet via teleslynge.

Mørkeblått mot gult
Vi finner oss plasser langt fremme. Aashild
leter etter listen over dagens salmer. Jeg ser
den - litt bortgjemt borte på murveggen. For
henne er det umulig å lese listen. Hun ber

meg lese salmenumrene, som hun så skriver
ned. 
De to store lerretene i Søreide kirke kunne
vært til god hjelp, men dessverre har de valgt
hvit skrift mot en lys bakgrunn. 

– Det er umulig å se bokstavene slik det er
nå. Jeg er avhengig av sterke kontraster for å
kunne lese tekst, sier Aashild. 

Dette kan enten være svart og hvitt, eller
myket opp med en mørkeblå skriftfarge mot
gul bakgrunn. 

Storskrift
Heldigvis har Søreide kirke tilgjengelig sal-
mebøker med storskrift.

– Men boken lå ikke fremme, slik at jeg
kunne finne den selv, klager hun, og legger til
at det også kunne vært en god hjelp dersom
presten annonserte salmenumrene fra pre-
kestolen.

Norunn er derimot svært godt fornøyd
med salmetekstingen på lerretet.

– Det fungerte fint, men jeg savnet å kunne
få med meg prekenen, sier hun like etter
gudstjenesten. 

– Den er det viktigste under gudstjenesten,
så det hadde vært fint om de kunne tekstet
noe av den også.

– Hvordan fungerte teleslyngen?
– Den er bare på når presten snakker, og

fungerer vanligvis godt her. Men i dag var
den veldig bråkete.

Tekstet gudstjeneste
Døvetolk kunne vært et bra alternativ. No-
runn har rett til å bestille tolk selv ved behov,
men har ikke samvittighet til å bruke det så
mye som hun trenger. 

– Dessuten må jeg bestille mange dager i
forveien. Da blir det ikke så lett å være spon-
tan.

Funksjons-
hemmede tester
Søreide kirke

-Kan bli be
DEN BLINDE
LEDER DEN
DØVE: – Jeg 
ble hørsels-

hemmet etter
en barnesyk-

dom, og mistet
hørselen helt da

jeg ble 30, sier
Norunn Kal-

venes (t.v). 
– Jeg har alltid
vært svaksynt,
og regner med

at jeg ser 6-7
prosent, for-

teller Aashild 
Dyrkolbotn .
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Fakta:  Syv prinsipper for universell utforming
1. LIKE MULIGHETER: Utformingen skal ikke medføre ulemper eller sette stempel på 

noen brukergrupper, men være like brukbar og tilgjengelig for alle.

2. FLEKSIBEL: Utformingen skal tjene et vidt spekter individuelle preferanser og evner.

3. ENKEL: Bruken skal være lett å forstå uansett hvilken erfaring, kunnskap, språk-
evner eller konsentrasjonsnivå brukeren har.

4. FORSTÅELIG: Utformingen skal gi brukeren nødvendig informasjon effektivt, uav- 
hengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens evner til å oppfatte disse.

5. FEILTOLERANSE: Utformingen skal avgrense farer, skader og uheldige virkninger 
av utilsiktede handlinger.

6. EFFEKTIV: Effektiv og naturlig bruk, med et minimum av strev.

7. TILGJENGELIG: Tilstrekkelig plass for tilgang, betjening og bruk, uavhengig av 
brukeren sin kroppsstørrelse, stilling, rekkevidde og mobilitet.

Mer informasjon: www.universell-utforming.miljo.no og www.norskdesign.no 

– Prekenen kan trykkes
opp på forhånd for de
som har behov for det,
sier sokneprest Hans
Jørgen Morvik.

Dette er likevel ikke noe han
ønsker at skal være tilgjenge-
lig for alle:

– En preken skal helst være
ferskvare, men det går bra
dersom vi får vite hvem som
ønsker å få den trykket, sier
han.

Estetisk balansegang
Å vise prekenen på de to store
lerretene ville derfor vært
uaktuelt. Men de fungerer
fint til å vise salmetekster og
annen tekstinformasjon på.

– Lerretene har vi hatt i fire
år nå, forteller Morvik.

– Spesielt de eldre i menig-
heten er glad for disse, siden
de øker muligheten for å kun-
ne følge med på det som skjer.

Kirketjeneren styrer frem-
visningen på lerretene, så det-

te er heller ikke et tiltak som
krever ekstra ressurser. 

Kontrastfarger
– Er det mulig å få til sterkere
kontraster på lerretene?

– Vi har det i tankene. Pro-
sjektørene er slitne, og må byt-
tes ut. Det vil øke kontrasten.
Samtidig er dette også en este-
tisk balansegang. Voldsomme
kontraster ser ikke bra ut. 

Morvik er ellers klare over
flere av forholdene Norunn

Kalvenes og Aashild Dyrkol-
botn påpeker.

– Vi har hatt problem med
teleslyngen. Det må være sig-
naler utenfra som forstyrrer. 

Universell utforming
Menigheten fikk inn flere til-
tak etter prinsippene for uni-
versell utforming da kirken
ble restaurert for tre år siden.
Ved inngangspartiet er det
dessverre fortsatt en del
ugjort. Handikapp-rampen
er plassert feil slik den ligger
nå, på siden av trappen.

– I utgangspunktet ønsket
vi å få hevet parkeringsplas-
sen, slik at vi kunne tatt bort
trappen. Alt lå til rette for det,
og det var en stund vi trodde
at vi skulle få det til. ●

bedre

– Hva kunne de gjort bedre her?
– Det hadde vært veldig greit å få hele

gudstjenesten, inkludert prekenen, ned-
skrevet på et ark, foreslår Norunn.

Aashild er enig: – Jeg har fått innope-
rert kunstige linser i øynene, forteller
hun. – De virker bra på avstand, men er
ikke elastiske. Et slikt ark bør være skre-
vet med ekstra stor skrift. Da kunne jeg
sunget med uten forstørrelsesglass, kun
med lesebriller. Det hadde vært herlig! ●

– En preken skal være ferskvare!
ALLE INKLUDERES: – Vi er

avhengig av tilbakemelding-

er, slik at vi kan gjøre guds-

tjenesten tilgjengelig for flest

mulig, sier sokneprest Hans

Jørgen Morvik, og ber oss få

med at de kun bruker gluten-

frie oblater under nattverden. 

SKRIFTEN PÅ LERRETET:
– Jeg får ikke med meg det
presten sier, så det hadde

vært fint om de kunne tek-
stet prekenen på lerretet,

sier Norunn Kalvenes. 

SVAKSYNT: – Jeg må ha hjelp av forstør-
relsesglass for å lese salmetekstene,
selv når de er skrevet med storskrift, 
sier Aashild Dyrkolbotn.

KIRKETRAPPEN: – En svart list på 
trinnene hadde vært til god hjelp, sier

Aashild Dyrkolbotn. – Slik den er nå, er
det lett å falle. Den blir veldig gul.
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Det var Mette som tok initiativet til å invitere
Per Frick Høydal til Fana etter at hun hørte
ham for kort tid siden. 

– Han er ydmyk og direkte og ber oss ta skje-
en i egen hånd for å nyte livet. Han tør å utfor-
dre folk uten å være klandrende, sier hun.
Bøe Lyngstad er en aktiv småbarnsmor med
to små sønner på tre og fem år, høyskolelektor
i drama og aktiv i prosjektgruppen for Sæda-
len menighet. Beskjeden om at hun har kreft
kom i september for to år siden. 

– Jeg dveler ikke ved hvorfor jeg ble syk.
Men sykdommen gjør at jeg forstår hvor liten
jeg er. Nå ble det slik, og jeg må gå inn i det og
bruke det på en konstruktiv måte. Så langt
som mulig skal jeg prøve å reise meg igjen og
igjen og igjen.

Mer ydmyk
Mette kjenner seg ikke uten videre igjen i an-
dres historie om at sykdom har vekket dem
for å se hvilke verdier de virkelig hadde i livet.

– Hvis det har gjort meg noe, har det gjort
meg mer ydmyk overfor livets harde realite-
ter. Alles liv har en slutt. Jeg har alltid sett på
meg selv som frisk, sterk og direkte. Kreften
slo meg ned bakfra. Det er ingen selvfølge at
jeg skal bli gammel. Livet kan være mye kor-
tere enn man tror og ønsker.

Bygger hus
Mette har alltid ønsket seg flere enn to barn,
men dette satte  sykdommen en stopp for.

– Jeg kan ikke være bitter og fortvilet. I ste-
det må jeg tenke: ok, sånn ble det. Det handler
om å tolerere livsfortellingen. 

Kontrollene ett og to år etter kreftdiagnosen
gikk bra. Likevel vet hun at det ikke er en en-
delig friskmelding. Noen kreftceller kan ha
lurt seg unna og dukke opp igjen. Men famili-
en lar ikke sykdommen stoppe de planene vi-
dere i livet. Hun og mannen Dagfinn bygger
nå hus på Nedre Nattland.

Håpet
– Troen har ikke blitt sterkere av å være syk.

Men håpet har blitt mye sterkere. Uansett hva
som skjer med meg, er noen med meg. Uan-
sett skal jeg oppleve tusenvis av gode øye-
blikk før jeg dør. Jeg har også et sterkt håp om
at det skal gå bra med Dagfinn, barna og
mine nærmeste uansett hva som skjer med
meg.

Himmelen er et godt sted å være, tror Met-
te. Men hun har ingen hast med å komme dit.

– Jeg trenger ikke å ha det bedre enn jeg har
det nå. ●
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Lørdag 28 november kl 10.00-
15. 30 i Storetveit  menighets-
hus, Kirkeveien 27 (ved Store-
tveit kirke)

Program
- Sorg og krisereaksjoner og

vårt møte med egen og andres
sorg, ved prest og gravferds-
konsulent Arve Løvenholdt.
- Hva er en sorggruppeleder?
- Erfaringer fra grupper
- Hva skjer med oss når vi finner
ord  til fortellingene våre?

Påmelding /spørsmål innen
20.november til:
• linda.bardsen@bkf.no 
• tone.totland@bkf.no

Enkel lunch. 
Seminaret er gratis. 

Arrangør: 
Menighetene i 
Fana prosti ved veileder
Ingeborg B. Paulsen, diakon
Linda Bårdsen og diakon 
Tone Totland.

TEKST OG FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Da kommer han til kulturkveld på Nattland
skole i regi av Sædalen menighet. Temaet for
kvelden er «Livsglede og livsfortellinger».

74-åringen er en av landets mest kjente
prester, og sammen med kjendispresten Kar-
sten Isachsen har han skrevet boken «I all

fortrolighet». Høydal har vært sykehusprest
ved Modum Bads Nervesanatorium i over
20 år og vært domprost i Stavanger. Han er
opptatt av at mennesker selv skaper sitt eget
liv gjennom ord.

– Det er livsfortellingene som skaper det li-
vet vi lever, sier han. 

– Hvis vi har en sykdomsfortelling, blir li-

Jeg, en sorggruppeleder? Et åpent seminar for deg som er interessert i sorgarbeid.

Livsfortelling med kreft
For to år siden kjente småbarnsmoren Mette Bøe Lyngstad (39) 
en klump i brystet. Kreften har preget livsfortellingen hennes.

Per Frick Høydal: 

Ber deg finne livsfortellingen
Søndag 1. november kommer den kjente presten og sjelesørgeren Per
Frick Høydal til Fana for å utfordre folk til å skape sin egen livsfortelling.

FIKK HÅP: – Jeg har et sterkt håp om at det skal

gå bra med Dagfinn, barna og mine nærmeste

uansett hva som skjer med meg, sier Mette,

her sammen med mannen Dagfinn Bøe Lyng-

stad og barna Aksel (3) og Oskar (5). 
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VIL DU VÆRE FRIVILLIG PÅ KIRKENS SOS?
Det hjelper å snakke - når en har noen som vil lytte! 
Vi trenger flere som vil prate med et medmenneske som har det vanskelig. Din oppgave er å lytte og tenke høyt sammen 
med den som ringer eller skriver til Kirkens SOS. Du skal ikke gi råd eller løse den andres problemer. Du får 
innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med som frivillig. Du går inn en ordnet 
vaktturnus, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Du må være mellom 20 og 80 år, og du 
må ha avstand til egne kriser.

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

vet vårt sykt. Forteller vi oss selv at vi er
dumme fordi vi er dårlig i matte, så blir vi
det. Men hvis man vil ble lege selv om man
vet at man er dårlig i enkelte fag, så blir man
lege.

Langvarige løsninger
Frick Høydal mener det er klare paralleller
til hvilken kristenfortelling man forteller
seg selv.

– Har jeg en fortelling om at Gud vil øde-
legge meg fordi jeg ikke bra nok, og at det
evige mørke venter meg etter livet her, så vil
det påvirke livet. Da vil den fortellingen ska-
pe angst. Man kan gå til en kristen menighet
for å få trøst og ha et fellesskap med andre

som lever under den samme fortellingen.
Men kortvarige løsninger er ofte langvarige
låsninger.

– Hva er en langvarig løsning, da?
– Å ha en likeverdig, god relasjon som er et

rom hvor man lytter. Det var dette rommet
Jesus skapte for den kanaaneiske kvinnen.

Konstant lykke
I Bibelen fortelles historien om en kanaa-
neisk kvinne som kom til Jesus og bad om
hjelp til sin syke datter. Det endte med at Je-
sus sa: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli
som du vil».

Frick Høydal mener at isolasjon og depre-
sjon hører sammen som hånd i hanske.

– Depresjon handler ikke bare om en trist
barndom, men at man er alene med proble-
mer som sykdom og skrantende ekteskap i
stedet for å dele med en som forstår. Håpet
om en bedre bil eller hytte, gir kortvarig,
men ikke konstant lykke. Å gi noe til andre
gir konstant lykke.

– Er kristne mer lykkelige enn andre?
– Nei, men vi har en fred som går over all

forstand.

Nattland skole, søndag 1. november 
kl. 20. Inngang: 50 kroner. Det blir 
også kafé med mulighet til å kjøpe 
seg en kopp kaffe og litt å bite i. ●

LIVSGLEDE: – Uansett hva som skjer med meg,

så skal jeg oppleve tusenvis av gode øyeblikk før

jeg dør, sier Mette Bøe Lyngstad.
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Bok & Media Vestbok

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

 Knut Helge Espen Elin Mikkelsen  Heine Tom
 Polden Polden Berntsen  Polden Wilson

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

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

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

www.bergenogomegn.no
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Prost Per Barsnes

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

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

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

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

Prostisekretær 

Kari Rydland

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

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

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

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fanaprosti@bkf.no

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Perspektiv på livet

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

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

Prostikontoret har personalansvaret for alle som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

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

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

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

PER BARSNES, PROST 
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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

AV HANS JØRGEN MORVIK

Med fem prosent oppslut-
ning ligger vi nok meget
langt nede på listen sett i et
nasjonalt perspektiv. Men
det har sin forklaring. Både i
det at folk ikke er vant til å
stemme, og i det at det ikke
var så mye å stemme på. Alle
som stod på den eneste listen
til menighetsrådet ble valgt.
Og ved bispedømmerådsval-
get hadde Bjørgvin bispe-
dømme valgt minimumsmo-
dellen: Bare tre av i alt 11 med-
lemmer kunne stemmes inn
ved dette valget. Dessuten var
valgreglene så kompliserte  at
det ikke er rart om mange ga
opp hele greia.

Vi kan gjøre oss mange reflek-
sjoner i etterkant. Både om
valgdeltakelse, valgkort, ut- og
innmeldinger. De som skal
planlegge neste valg, om to år,
har nok å ta tak i. For vår del var
det uansett hyggelig å konstan-
tere at Cathrine Halstensen,
som var foreslått av Søreide me-
nighetsråd, var en av de tre som
ble valgt inn. At Bergen i tillegg
ble representert ved Ingmar
Ljones, var også et pluss i regn-
skapet. Så får vi håpe at prostiets
kandidat, Karl Johan Kirkebø,
kommer inn i neste runde.

Vi er dessuten glade for å kun-
ne presentere et nytt menig-
hetsråd i Søreide! Det nye rådet

overtar 1. november. Fra da av
består menighetsrådet av:

Valgt for 4 år i 2007:
Trygve Danielsen 
Gudrun Tjøstheim 
Even Aarvik 
Baard Ivar Nenseter 
Betty Elin Karlsen

Valgt for 4 år i 2009:
Kari Anne Hove
Lars Angell
Jens Z. Meyer
Geir Endre Kristoffersen
Kari Blom

Varamedl.  valgt for 2 år i 2009
Arnfinn Jarle Eilertsen
Kerstin Lindner
Geir Olav T.M. Soma
Trond Ueland
Sølvi Førde Lindås ●

Etter et medieomtalt kirkevalg 2009
Kirkevalget er over. Det har aldri vært mer medie-
omtale rundt et kirkevalg tidligere, noe som førte til
rekord i antall avlagte stemmer, med solid margin. I

Søreide brukte vel 350 stemmeretten. Det er frem-
deles lavt, bare fem prosent av de stemmeberettigede,
men likevel en femdobling fra forrige gang.

Din kirke - ditt valg!
Kandidater til Søreide menighetsråd 2009

14. september er det både stortingsvalg og kirkevalg. I Søreide skal det velges nye medlemmer til menighetsrådet ved 

siden av at det velges leke medlemmer til Bjørgvin bispedømmeråd. Disse blir også Bjørgvins utsendinger til kirkemøtet.

Følgende menighetsrådmedlemmer står ikke på valg, men fortsetter i  menighetsrådet: Trygve Danielsen, Gudrun Tjøstheim, Even Aarvik, Baard I. Iversen Nenseter og Betty E. Karlsen.

Jens Z. Meyer (46)

Rådgivar for informasjon og kyrkjeleg forvaltning ved

Bjørgvin bispedømekontor

Bakgrunn:  
2005-2009: Medlem av Søreide sokneråd. 

2004-: Leder, barne- og ungdomsutvalget i Søreide menighet

Satsingsområder: 

• Trosopplæring • Barne- og ungdomsarbeid

• Husfellesskap/bibelgrupper • Bønn • Informasjonsarbeid

Arnfinn Jarle Eilertsen (53)

Banksjef. 

Kari Blom (48)
Controller, NHH

Bakgrunn:  
Styremedlem Bjørgvin KFUK/KFUM

Satsingsområder:

Siden jeg stiller som kandidat for første gang, har jeg ikke satt

opp noen prioriterte satsningsområder. Jeg ønsker å bidra der

det kan være behov for min kompetanse og erfaring. 

Geir Endre Kristoffersen (32)

Lærer

Bakgrunn:  
Medlem i ledergruppen i dåpsskolen i Søreide menighet

Satsingsområder:

• Barne- og ungdomsarbeid.

• Trosopplæring.

• Tilbud til unge vaksne.

Geir Soma (40)
Administrerende direktør

Satsingsområder:

• Barne- og ungdomsarbeid

• Kommunikasjon med nedslagsfeltet

Sølvi Førde Lindås (43)

Dataingeniør

Bakgrunn: 
Søreide menighetsråd og  Søreide kirkes søndagsskole

Satsingsområder:

• Styrking av barne- og ungdomsarbeid. 

• Oppfølging av frivillige medarbeidere 

• Kirken som et sted der mange får oppleve gode møter med 

medmennesker og med Gud

• Utfordringen med å spre kunnskap om Guds ord til folk flest 

Kari Anne Hove (32)

Pedagogisk leder ved Søreide menighetsbarnehage

Bakgrunn: 
Tidligere barnearbeider for Acta i Trøndelag og søndags-

skoleleder i  Trondheim.

Satsingsområder:

• Barnas plass i menigheten 

• Unge voksne - tilbud, aktiviteter. 

• Kvalitet i gudstjenesten  • Bønn/forbønn

Lars Angell (42)

Takstsjef, TrygVesta Forsikring

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

Frikirke.

Satsingsområder:

• Musikkuttrykk i gudstjenesten 

• Barne- og ungdomsarbeid

• Omsorgsarbeidet i menigheten 

Kerstin Lindner (43)

Farmasøyt  

Bakgrunn: 
Medlem av menighetsrådet i Prettin, Tyskland

Satsingsområder:

• Barne- og ungdomsarbeid

• En menighet som er åpen og innbydende

Trond Ueland (35)

Fengselsbetjent

Satsingsområder:

• Oppvekstvilkår for barn og unge

• Ruspolitiske spørsmål og tiltak/aktiviteter for å forebygge

misbruk
• Kirkens rolle i lokalsamfunnet. Hvordan nå bredt ut med 

tilbud og aktiviteter

• Ivareta og styrke kirkens rolle i trosopplæring og 

formidling av familieverdier

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
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Eller babysang som
det også kan kallast. 
I Søreide kirke føre-
går det slik:

Ca kl.10 torsdag morgon (eller
føremiddag alt ettersom…):

- me kjem trillande i vogn eller 
bil til Søreide kirke. 

- me samlast på gode matter 
framme i kirkerommet.

- start-signalet på triangelet går.
- me syng og dansar barne-

songar og barnesalmar og 
leikar rim og regler ein god 
halvtime.

- me rundar av og det er tid for 
mat både for små og store i 
menighetssalen.

Vår matpause fell saman med
«Hjerterom» si samling, og det er
til vår fordel, for då kan me nyte
kjøken-kunstene til vaffelmeister
Terje og kaffi/te-sjef Even.

Handlar om nærleiken        

Babysang handlar om nærleiken
mellom foreldre og barn. Mors
og fars stemme er det vakraste
barnet veit, så stemma er fremste
reiskapen til nærleik. Difor syng
me mykje på babysang. Litt enkle
rekvisittar og eitt og anna rytme-
instrument skapar variasjon og
endra merksemd.

Søreide menighet pliktar å tilby
sine døypte opplæring i den
kristne trua frå 0-18 års alder. Ba-
bysang er kyrkjelydens tilbod til
dei aller yngste. På babysang er

det fokus på takk for det fantas-
tiske skaparverket kvart barn er.

Bli med!
I Søreide kirke starta babysang-
gruppa opp midt i september, så i
skrivande stund har me vore
samla 3 torsdagar på rad.

Me er ei fin gruppe - som fram-
leis har plass til fleire! Førebels er

det mødre og babyar som er
med, men fedre er like 

velkomne. ●

Vil du og din baby 
også vere med? 

Kontakt i så fall organist 
Eli-Johanne Rønnekleiv,

eli.ronnekleiv@bkf.no 
tlf 906 53 562.

www.fanatorget.no

-nille

cafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

Post i butikk på 
Rema 1000

 Apotek Boots
tlf: 55 99 12 60

faks: 55 99 12 61

Godlydar med g

Stoor bølge – liten bølge…  
En favoritt på babysang.
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Fornyet tro på 
trosopplæringen
Menighetene i Fana prosti har ventet
og håpet lenge. Mange søknader har
vært sendt. Tidligere i år ble det kjent
at prostiet endelig har fått
trosopplæringsmidler.

KOMMENTAR AV SINDRE SKEIE

Det betyr altså friske midler til drift og til ma-

teriell, og sist, men ikke minst: til nye stilling-

er. I Søreide er allerede flere nye tiltak i gang.

To av dem kan du lese om på disse sidene. Det

ene er babysang, hver torsdag klokken 10,

som er et resultat av at vår organist Eli-Johan-

ne Rønnekleiv har fått økt sin stilling fra 84

prosent til 100 prosent. Denne høsten vil vi

også begynne med juniorkonfirmanter. Videre

har vi så vidt tatt fatt på oppgaven med å utvik-

le en del materiell lokalt. Vi vil produsere og

bestille inn egne varianter av ting vi kan dele

ut, og vi ønsker å skape en lett gjenkjennelig

grafisk profil på alt materiell fra menigheten.

Like viktig som dette er det at vi nå får anled-

ning til å ansette en ny person i 100 prosent

stilling. Stillingen er lyst ut med betegnelsen

trosopplærer, og vi regner med å ha en person

på plass ved nyttår.

Hvorfor trosopplæring?

La oss gå noen år tilbake i tid. Helt fra den før-

ste skoleloven i 1739 fungerte kristendoms-

undervisningen i skolen også som kirkens

dåpsopplæring. Med skoleloven i 1969 ble det

derimot slått fast at dåpsopplæringen ikke var

skolens ansvar. Det var en naturlig utvikling i

et samfunn som hadde endret seg betydelig,

men det medførte også at kirken mistet en

mengde lærerkrefter over hele landet.

27. mai 2003 vedtok Stortinget en trosopp-

læringsreform. Kirken skulle få mulighet til å

gi trosopplæring til alle døpte. I løpet av ti år

skulle bevilgningene til trosopplæring gradvis

økes og til sist komme opp i 250 millioner kro-

ner årlig, noe som i 2009-kroner tilsvarer i

overkant av 300 millioner. Etter at utgifter til

drift, administrasjon, sekretariat og så videre

er trukket fra, vil den enkelte menighet motta

omtrent 320 kroner for hvert døpte kirkemed-

lem mellom 0 og 18 år. Søreide har store bar-

ne- og ungdomskull, og faller derfor heldig ut.

Dette gir oss anledning til å lyse ut full stilling

som trosopplærer, men det er heller ikke mer

enn det vi trenger, om vi skal være i nærheten

av å nå de målene som ligger der, både i Stor-

tingets vedtak og i våre egne planer.

Uansett: Vi gleder oss til å fortsette og fornye

arbeidet med trosopplæring i menigheten. Det

er mye godt som foregår allerede. Trosopplæ-

ringsmidlene gir oss mulighet til å gjøre mer -

og å bedre det som allerede er i gang. ●

AV LARS MARTIN HOL

- Har vi ikke nok utfordringer med de 150
konfirmantene vi har?

- Vi har et omfattende konfirmantopp-
legg, sier sokneprest Hans Jørgen Mor-
vik, men få av konfirmantene er forberedt
på hva som venter dem. Gjennom søn-
dagsskole og barnegrupper har vi hatt et
tilbud til noen barn, men for aldersgrup-
pen over 10 år har det vært tynt. De aller
fleste 10-11 åringer er døpt, men vi har
ikke klart å gi dem en tilfredsstillende
opplæring etter dåp. Dette skal vi begyn-
ne å rette på nå.

- Hva er egentlig juniorkonfirmanter?
- Juniorkonfirmant er et opplegg for

10-11 åringer. 5. klasse for å være helt

presis. Det er ikke et forkurs eller lig-
nende før konfirmasjon, men et selv-
stendig opplegg som skal gi både kunn-
skap om kristentroen og tilhørighetsfø-
lelse til den lokale menigheten. Junior-
konfirmantene skal lære noe. Men det vil
ikke være noe skolepreg over opplegget.
Vi skal ha det kjekt sammen. Gjøre både
spennende og morsomme ting. Og leve
oss inn i mysteriene som kirken er full av.

- Når begynner det?
- Vi starter i tilknytning til gudstjenesten

2. søndag i advent. (6.12.) Deretter vil vi ha
en samling i måneden frem til påske.
Samlingene vil gå på torsdager. Vi skal av-
slutte med en fin markering på gudstje-
nesten 1. søndag etter påske. Vi vil sende
ut innbydelse i midten av november. ●

 gulp og gurgling!

Junior-konfirmanter
Søreide kirke skal begynne med juniorkonfirmanter, som ledd i
Trosopplæringen. Målet er at alle 10-11 åringer skal få et bedre tilbud
om aktivitet og opplæring i kirken.
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16.08 Martine Lithun
Elvira Øvreås Listhaug
Amalie Huseklepp Børve

23.08 Oskar Gjertsen Trumpy
Theodor Havre Dahle
Sindre Lundarheim

30.08 Odin Pedersen Nedreaas
Hedda Hansen Hamre
Luna H. Rasmussen
Marthe Lavik Haugsmyr

06.09 Live Sofie Haug Amundsen
13.09 Matilde S. Heggholmen

Maximillian S. Wilson
Marit Christine Wærøy
Mathilde Ness Aadland

20.09 Tiril Takseth Nilsen
27.09 Henrikke Pomp

Martina Joyce Bendiksen-
Forsgren
Ariana Bakke

04.10 Ivar Haaland
Hendrik A. Magnus
Antonio Johansen

31.08 Birgit Emilie Johannesen
21.08 Thorvald Edvin Hatlebakk
31.08 Asbjørn Kristen Aarseth
30.08 Bernhard Ingvald 

Hammersland
13.09 Paul Dalhaug
14.09 Elida Steinsvik

Søndag 25. okt. Bots- og bededag

11.00: Høymesse m.nattv. Offer til
menighetsarb. Hans Jørgen Mor-
vik. Søndagsskole.

Søndag 1. nov. Allehelgensdag

11.00: Høymesse m. nattverd. Of-
fer: Menighetens misjonspro-
sjekt. Lars Martin Hol. Søndags-
skole/søndagsring. Presentasjon
av nytt menighetsråd.

Søndag 8. nov. 23. s.e.pinse

11.00: Familiegudstj. Utdeling CD
til to-åringer. Familiekoret. Offer:
Menighetsarb. Sindre Skeie.

Søndag 15. nov. 24. s.e.pinse

11.00: Høymesse m. dåp og natt-
verd. TenSing deltar. Offer: Norsk
Misjon i Øst. Sindre Skeie. Søn-
dagskole.

Søn. 22. nov. Siste søn. i kirkeåret

11.00: Høymesse m. dåp og natt-
verd. Offer: Menigheten. H. Mor-
vik. Søndagsskole.

Søndag 29. nov. – 1. s.i advent.

11.00: Familiegudstjeneste. Offer:
Menighetsarb. Lars Martin Hol. 
17.00 – Lysmesse. Konfirmantene
deltar. Offer til menighetsarb.
H.J. Morvik.

Tirsdag 20. okt.  kl. 11.30 - 

Andakt på Søreide Seniorsenter.

Torsdag 22. okt.  kl. 11.00 – 

Hjerterom
kl. 19.30 – Kreativt Kvinneforum

Torsdag 29. okt.  kl. 11.00 –

Hjerterom
kl. 19.30 – Kreativt Kvinneforum

Fredag 30. okt.  kl. 19.00 -

Cafe 19

Tirsdag 3. nov.  kl. 19.30 – 

Bibelgruppe

Onsdag 4. nov. kl. 19.30 – 

Kulturkveld ”I grenseland”.
v/Hans J.Morvik. Bill. Kr. 50,-.

Torsdag 5. nov. kl. 11.00 – 

Hjerterom
kl. 19.30 – Kreativt Kvinneforum

Fredag 6. nov. kl. 18.00 – 

Konsert «Guds visdom» v/Turid
Bakke Braut. Bill. Kr. 50,-.

Tirsdag 10. nov. kl. 19.00 – 

Diakonatet

Onsdag 11. nov. kl. 19.30 – 

Lokalhistorisk Forum

Torsdag 12. nov. kl. 11.00 – 

Hjerterom
kl 19.30 – Kreativt Kvinneforum

Torsdag 19. nov. kl. 11.00 –

Hjerterom
kl. 11.30 – Andakt på Søreide 
Seniorsenter

Fredag 20. nov. kl. 18.00 – 

Konsert med musikk av Eilert
Tøsse. Barnekoret og Jubilate
m.fl.  deltar.

Torsdag 26. nov. kl. 11.00 – 

Hjerterom
kl. 19.30 – Kreativt Kvinneforum

BERLINMUREN FALT
FOR 20 ÅR SIDEN
Sokneprest Hans Jørgen Morvik
var der da det skjedde. Han har
utarbeidet et foredrag i ord, bilder
og toner –  en reiseskildring
gjennom europeisk historie –
som fremføres til minne om 
murens fall. Sted: Søreide kirke
Tid: Onsdag 4. november kl.
19.30. Bill. Kr. 50,-.

             kalendergudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B

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

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

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

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

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

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

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

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

Menighetsrådsleder  
Søreide menighetsråd:
Kontakt menighetskontoret.

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

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

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

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

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

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

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

Hvordan bli giver i Søreide 
menighets Givertjeneste?

Kontakt menighetskontoret:

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

Søreide kirke, Steinsvikvegen 19, 
5251 Søreidgrend.

Kontonummer for Givertjenesten:
1644 25 11768

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