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            Menighetsblad for Søreide kirke 5-11. Årgang 40
           Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

En kirke full av
sang og musikk
Går du i første til fjerde klasse? Liker du å synge? Da kan
barnekoret være noe for deg. I år skal koret blant annet synge 
på direktesendt radiogudstjeneste. Les mer på side 4!

Pionérjubileum 
I år er det 50 år siden 
ordinasjonen av Ingrid 
Bjerkås. Side 8-9

Debatt og folkemøte
6. september var Bergens
topp-politikere samlet til
folkemøte i Birkeland 
menighetshus.  Side 10 

Prosti-satsing på
besøkstjenesten
Menigheter og diakoner
i Fana prosti gjør nå en
felles innsats for å få
flere frivillige til besøks-
tjenesten. Side 6-7
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Refleks nr 5, 2011 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 ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 16.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni 

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer: 
Mandag 7. november
Utgivelsesdag neste nummer: 
Tirsdag 22. november
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti» 

AV LARS MARTIN HOL

Godt over 2000 tenåringer er samlet i
Ziegenhain for sommerens store begi-
venhet. Med tysk effektivitet merkes
det knapt at det er så mange som skal
spise frokost samtidig.

Ten Sing bevegelsen startet i Bergen,
og da er det kanskje ikke rart at Norge
og vestlandet er godt representert på
denne internasjonale Ten Sing festiva-

len. Ten sing er et tenåringsabeid, som
bygger på aktivitetene musikk, dans
og drama. Søreide Ten Sing valgte å
legge sin sommertur til Tyksland, for å
være sammen med Ten Singere fra
hele verden.

Arrangementet var det lite å utsette
på, selv om vepsen i området var litt
for nærgående etter vår smak. De had-
de en tendens til å ønske nærkontakt
under hvert eneste måltid vi tilbrakte i 

AV LARS MARTIN HOL

Søreide og Sandsli ligger høyt
oppe på undersøkelser for gode le-
vevilkår, og det skulle bety at vårt
område er et godt sted å leve.

En av grunnene til at jeg har tenkt på dette, er
at jeg i høst har fulgt noen tekster fra Lukas-
evangeliet gjennom en rekke søndager. I disse
tekstene, som starter i kapittel 17 og slutter i ka-
pittel 19, er Jesus på en reise sammen med disi-
plene sine og en flokk med tilhørere. På hele
denne reisen underviser Jesus om sitt rike.
Hvem hører til der og hvilke normer er det som
gjelder.

Dette riket er kanskje litt abstrakt. I tekstene
kalles det for Gudsriket, og kan sammenlignes
med himmelriket. Himmelriket tror jeg mange
ser for seg som et håp om noe som en gang skal
komme. Et sted hvor det ikke er urettferdighet,
sorg, smerte eller død. Et sted som varer inn i
evigheten, hvor vi kan møte våre kjente og kjære
igjen. Himmelriket er noe godt som skal kom-
me.

Men Jesus sier at det er noe mer enn et håp for
fremtiden. Han sier at Gudsriket allerede er her
midt i blant oss. Det som en gang skal komme
har allerede startet å ta form, og av og til kan vi få
et glimt av dette himmelriket i vår hverdag og i
våre fellesskap.

I den første teksten på denne reisen møter Je-
sus en fremmed. En som ikke var inkludert i den
gode delen av samfunnet fordi han både var syk
og hadde feil familie. Jesus avviser begge disse
grunnene til å bli utstøtt av samfunnet, og tar
den fremmede mannen inn i sitt rike. Han gir et
glimt av himmel for en fremmed.

Jeg tror ikke mange har slike tanker i vårt om-
råde, at noen blir stengt ute på grunn av sin bak-
grunn, familie eller sykdom. Samtidig er det lett
å se at vårt fellesskap er ganske homogent. Det
har nok helt andre grunner enn at vi ikke ønsker
fremmede velkomne hos oss, men allikevel så er
mange som bor i vårt område ganske like. Det er
to spørsmål jeg da sitter igjen med. Hvordan er
det å komme til vårt fellesskap hvis man skiller
seg litt ut, og hva gjør det med oss at vi egentlig
er ganske like hverandre? ●

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
99

Vepsens   
flukt

En fremmed 
Den siste tiden har jeg tenkt på
hvordan det er å komme som en
fremmed til Søreide.

Utstyrt med hårspray i begge hender, beveger
Søreide Ten Sing seg ned til matteltet på European
Ten Sing Festival 2011. 

søreide 5-11_søreide.qxp  06.10.11  12.46  Side 2



matteltet. Bortsett fra det, og at det kun
var tilgjengelig kaldt vann i dusjene, var
årets Ten Sing festival i Ziegenhain en
suksess fra start til slutt.

Søreide har de siste årene fått en god
Ten Sing gruppe. Ved siden av de ukentli-
ge øvelsene drar Ten Sing gruppen vår på
festivaler i nærområdet og lengre unna,
slik som i sommer. De arrangerer også
egne weekender, noe som er veldig popu-
lært for gruppens medlemmer. De synger
på enkelte gudstjenester og arrangerer
egne konserter.

Det er mange barn og unge på Søreide
og Sandsli, noe som gjenspeiler seg her

nede i kirken. Ungdomsgruppene våre
har et godt miljø og de vokser sakte men
sikkert til å bli noe vi er veldig stolte av.

Hver onsdag øver Ten Sing i kirken fra
kl. 1800. Hver torsdag har vi en KRIK
gruppe som trener på Sandsli sportssen-
ter fra kl. 2000. Den siste onsdagen i må-
neden har vi en gruppe ungdommer som
lager en kveldsmesse. Denne starter kl.
2000, og varer en god halvtime. 

Jeg synes det er gøy å se at miljøet blant
våre ungdommer er bra, og at det sakte
men sikkert vokser fra år til år. Våre ung-
dommer lager gode arrangementer og
sørger for at det er godt for nye medlem-
mer å finne sin plass i arbeidet. Derfor
kan jeg ganske stolt si at Søreide kirke har
et arbeid for barn og unge som jeg kan an-
befale alle å bli bedre kjent med.

Hvis du vil ha mer informasjon om ung-
domsarbeidet i Søreide kirke, send en 
e-post til: soreide.menighet@bkf.no

For å lese mer om hva Søreide Ten Sing
driver med, anbefaler vi Ten Sings  blogg:
www.tensingsoreide.blogspot.com ●
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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

Bak fra venstre: Petter Sydholen Bjørge, Marthe Iren Torkelsen, Gabriel Edvardo Vargas Tapia, Maria Aarvik, Lars Martin Hol, Vinjar Hansen,
Sindre Aalhus, Simon Nesøy. Midten fra venstre: Karoline Nilsen, Ilse Svortevik Hviding, Birgitte June Nilsen, Solveig Kristine Hundal, Martin
Jose Nielsen, Frid Yasmin Balgobin, Hege Froland Mo. Foran fra venstre: Benedicte Alexandra Olesen, Silje Nerøy, Caroline Nordeide, Helene
Feste, Elise Konstanse Festø Pisani, Cecilie Helene Hansen, Mie Mari Sløk. 

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

side 2, 3, 4,13,14,15 og 16
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Åpningstider: Man-fre: 8-20 lør-søn: 10-16
Telefon 55 98 21 80 - Faks 55 98 18 16

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

Tlf. 55 27 28 29

Nå mangler vi folk til fire 
distrikter. Vil du være med på
dugnaden? Refleks kommer 
ut med 6 nummer i året. 
Ta kontakt for nærmere opp-
lysninger og beskrivelse av 
distriktene.

Ledige distrikter:
• Aurdalen terrasse, Saksar-

haugen. (105 blader)
• Aurdalslia 1-67 (66 blader)
• Nordeidbrekka 3-5 (36 blader)
• Petedalsheia (167 blader)

Distriktet kan evt. deles.

Kontakt: tlf. 55 59 71 84, e-post:
elisabeth.andersen@bkf.no
eller Torbjørn Damm, 
tlf. 55 12 05 38/909 13 509.

Takk for at du vil hjelpe oss med
å få distribuert bladene! ●

Vil du være med og dele ut Refleks?
I Søreide menighet har vi 41 distrikter der bladene legges i postkassene, og
vi har - ikke minst - en fantastisk flokk med trofaste utdelere. Det er vi både
glade og takknemlige for.

Kontaktinformasjon og kalender side 16

: Menighetsblad for Søreide menighet nr. 3/11 - årgang 40 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Minneverdig 
Gitarvirtuos Knut 
Reiersrud var igjen

en perfekt makker for

organist Iver Kleive.

Sammen innviet duoen

det nye orgelet i Bønes

kirke.  Side 10-11

Olsokfest
Bli med på Olsok-
feiring 29. juli. Side 7

Friskuser
Spreke barn i menighets-

barnehagen. Side 4

Stikkord trikvetra:

Ny lys-
skulptur
Metallkunstner Kjell Gunnar

Overøye er mesteren bak 

den nye lysskulpturen

i Søreide kirke. Side 2-3

Sangen står i sentrum, og koret er jevnlig med på gudstjenester og
konserter i Søreide kirke og i nærområdet ellers. I høst skal vi f. eks.
synge på Søreide seniorsenter og være med på konsert i Skjold kirke.
Ekstra spennende blir det å være med direkte på radio når NRK skal
sende radiogudstjeneste fra Søreide kirke 11. desember.
Kontaktpersoner er  dirigent Tora Sofie Haarr   • 920 31 937
• oscapomp@online.no eller hjelpeleder Gudrun Tjøstheim 
• gudrun@erikhalvorsen.no • 415 02 633 ●

For deg som går i 1.-4. klasse!
Barnekoret i Søreide kirke ble startet høsten 2007, og er en god aktivitet for deg som liker å
synge. Vi øver i kirken mandager i like uker kl 18–19 og har plass til flere barn. 
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Måndag 12. september var
valdag for fire ulike val: Val
til bystyret, val til fylkes-
tinget, val til soknerådet og
val til bispedømerådet. 

AV PER BARSNES

På lokalplanet skal dei
som vart valde i dei uli-
ke vala arbeide og sam-
arbeide til beste for fol-
kelivet i lokalmiljøet.
Vi ynskjer alle valde

hjarteleg til lukke med tillitsvervet som dei
er kåra til å ha i fire år framover! 

Mot slutten av ein kort og intens valkamp
inviterte kyrkjelydane i Den norske kyrkja
til folkemøte i Birkeland menighetshus. I
panelet sat Oddny Miljeteig (SV), Ove
Sverre Bjørdal (Sp), Hans-Carl Tveit (V),
Filip Rygg (KrF), Harald Victor Hove (H),
Harald Schjelderup (Ap) og Eiler Macody
Lund (Frp). 

Temaet var «Kirke i Bergens hverdag».
Gjennom ulike innfallsvinklar vart det sett
fokus på kyrkja som ein stor og positiv res-
surs for folkelivet i byen. Til møtet låg det
føre ein interesssant artikkelsamling som

utdjupa og kasta lys over kyrkja som viktig
medspelar i etablering av gode nærmiljø
og styrking av levekåra i byen og bydelane.
Under dyktig og ledig leiing av journalist
Per Jon Odeen vart det ein engasjert og
meiningsfull innbyrdes debatt mellom
deltakarane i panelet og mellom deltaka-
rane i panelet og publikum. 

Når det gjaldt engasjement, så talte det sto-
re frammøtet sitt tydelege språk. Det store
møtelokalet var fylt til siste plass. Det vart
også notert med glede at andre sentrale
politikarar i byen frivillig hadde prioritert
å vere til stades på møtet, utan å ha eit spe-
sielt oppdrag som grunn. Det tolkar vi som
stor interesse for temaet.

Bygging av nærkyrkje i Sædalen og Birke-
land kirketun var to saker som vart lyfta
fram med tyngde på folkemøtet. Det vart
ikkje lagt skjul på at dette er saker som bør
finne si løysing i valperioden vi no går inn
i. Det var tilsvarande gledeleg og inspire-
rande å oppleve svært positiv respons på
desse to viktige sakene frå panelet, og på
kyrkja som ressurs for byen generelt. 

Det er ei glede å delta i konstruktiv sam-
handling til beste for byen og bydelene. Eit
konkret resultat av denne samhandlinga
skal vi halde fest for søndag 18. desember,
som er 4. søndag i advent. Då vil Bjørgvin

biskop vigsle Ytrebygda nærkirke, som i år
er ei stor julegåve til den delen av Fana me-
nighet som ligg i Ytrebygda. Til denne fes-
ten ynskjer vi panelet frå folkemøtet hjar-
teleg velkomne tilbake. Alle som har ytt sitt
må vere med å feste når målet er nådd. Og
eitkvart nådd mål er ei stor inspirasjons-
kjelde til å setje seg nye mål. ●

Kultur-
kalender
Birkeland kirke 18. oktober 
kl. 20.00. «Meir himmel – meir
jord» en forestilling med sang,
dans, musikk og fortelling. Ved
prest og musiker Egon Askvik,
saksofonist Kjell Bergsvik og
forteller Astri Sudmann. 

Slettebakken kirke 20. okto-
ber kl. 20.00. «Meir himmel –
meir jord» en forestilling 
med sang, dans, musikk og
fortelling. Ved prest og musi-
ker Egon Askvik, saksofonist
Kjell Bergsvik og forteller Astri
Sudmann. 

Bønes kirke 22 oktober
kl. 12.00: Åpning av kultur-

uken i Fyllingsdalen og Lakse-
våg bydeler. Utdeling av Kul-
turprisen og Ungdomsprisen.
Musikk ved Bønes Tensing og
Torfinn Wang med venner. 
Lett servering. 

Bønes kirke, 22. oktober
kl.17.00. Konsert med  «Gla’-
voks», Ruben Gazki og Bønes
Tria.

Fana kirke, 23.oktober 
kl 19.00. Høsttakkekonsert
med Sebastian Rotvoll (klari-
nett), 70 års-jubilanten Fana
mannskor og Fana kyrkjekor.
Gratis adgang. Kollekt.

Søreide kirke 1. november 
kl. 17.30. Sanger du skulle øn-
ske du hadde hørt før – famili-
ekonsert med Gabriel Fliflet og
Kristoffer Vogt. Bill. kr. 100,-/
50,-. Barn under 4 år gratis.

Familiebillett kr. 200,- Arr:
Søreide kirke/Kulturdagene i
Fana og Ytrebygda

Fana kirke, 3.november kl
19.00: Kulturkveld/konsert.
Pianist Ingunn Ådland pres.
sin nye Grieg-CD. Skuespiller
Ragnhild Gudbrandsen deltar
med opplesing. Billetter kr
100,- ved inngangen. Enkel
servering. CD-salg. 

Fana kirke, 4.november:
Fana musikklag feirer 90 års-
jubileum og markerer dette
med en konsert i Fana kirke.
Fana kyrkjekor og andre gjes-
ter medvirker. Konsertstart og
billettpris: se dagspressen 

Søreide kirke søndag 20. no-
vember kl. 19.00: «Gladsang i
mørketid». Kjente og kjære
sanger i ny innpakning. 

Storetveit kirke 20. november
kl 20.00. Novembermusikk;
folketoner og jazz mm. Impro-
visasjon til billedserie. Sang:
Chris André Lund. Saksofoner:
Øivind Stømer. Perkusjon og
gitar: Hans Chr. Dalgaard. Or-
gel/keyboards: Ruth Bakke.
Bill v/inngang kr 100. Stud/
honnør kr 60.-. Konserten er
støttet av Bergen kommune.

Skjold kirke 20. november kl.
20.00: Konsert med Extasis
tensing.

Skjold kirke 27. november kl
20.00. Konsert med tenor Jan
Erik Endresen.

Birkeland menighetshus, 29.
november kl. 19.30: «Medar-
beiderskap til glede». Bibelti-
me ved biskop Ole D. Hage-
sæther, over 2.Kor. 1,24. 

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtje-
neste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.
Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no
Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no
Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no
Personal og økonomikonsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no
Prostisekretær Kari Rydland 
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

Etter valdagen   
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Menighetene i Fana prosti gjør nå en felles
innsats for å få flere frivillige til å melde seg
til besøkstjenesten. I første omgang invite-
rer de til åpen dag i Skjold kirke 12. no-
vember. 

– Vi håper at folk vil komme både fordi
de er interessert i temaene og fordi de vil
bli besøksvenner, sier Tone Totland, og
legger til at det ikke følger noen forplik-
telser med å komme på seminaret. 

«Legg vinn på gjestfrihet»
Forelesere blir prosjektleder Eirin Hille-
stad ved Verdighetssenteret og Karl Dag
Bærug fra Kirkens SOS. I tillegg vil diakon
i Bønes og Storetveit, Linda Bårdsen,
snakke om temaet gjestfrihet i et bibelsk
perspektiv. 

– Paulus ber oss om å legge «vinn på
gjestfrihet» (Rom. 12:13). Med utgangs-
punkt i dette vil jeg si noe om det å komme
som gjester i andre sitt hjem, sier Linda
Bårdsen. 

– Noen åpner faktisk hjemmet sitt for oss
når vi kommer som besøksvenn. Jeg liker å
legge vekt på det i stedet for hjelpeper-
spektivet. Det skal være likeverd i slike
møter mellom mennesker. 

Går begge veier
Dette kommer igjen i diakoniplanen, der
ordet «nød» nå er tatt ut. 

– Å motta hjelp er også en aktiv handling
eller tjeneste, mener hun. 

– Det er ikke noe passivt med det. Der-
som noen skal kunne hjelpe, må noen også
si at de trenger hjelp. 

– Har du vært besøksvenn selv?
– Nei, men jeg går på en del besøk som

diakon. Dette er også en god illustrasjon

på noe av målet vårt med besøkstjenesten.
Vi som er ansatte kommer og går, men me-
nigheten består. 

Fin kontakt
Anne-Ingrid Alme, leder for besøkstje-
nesten i Slettebakken, er derimot fast be-
søksvenn for en eldre dame i menigheten. 

– Det er spennende å høre henne fortelle
om hvordan barn og unge hadde det i Ber-
gen før og under krigen, sier Alme, som
selv er innflytter.

– Jeg er glad for denne muligheten til å få
kontakt med menighetens eldre. 

– Det å møte andre mennesker; bli sett og

Kristendom 
er kjærleik
Om morgonen den 22. juli,
dagen då den grufulle terror-
aksjonen skjedde i Oslo og på
Utøya, høyrde eg Tomm
Kristensen, NRK sin tidlegare
Afrika-korrespondent, halda
morgonandakt. 

LESERBREV AV ODDVAR SKRE , FANA

Han snakka om den
kjende songen «Navnet
Jesus blekner aldri», som
er skriven til ein afrikansk
melodi. Denne songen er
kalla ein kristen slager, og

er truleg den mest sungne songen med
kristent innhald her i landet. I andre ver-
set heiter det såleis: «Ved det navn må ha-
tet vike, ved det navn må ondskap fly.»

I terroraksjonen såg me hatet og vond-
skapen i full utfalding, personifisert ved
massemordaren , ein mann som påstår å
vera medlem av ein kristen korsfarar-liga,
og ser seg sjølv som krigar i eit korstog
mot muslimar og alle som trur på eit de-
mokratisk og multikulturelt samfunn.

I denne samanhengen er det veldig bra
at kyrkja går i spissen for å ta avstand frå
alle former for framandfrykt og valds-
bruk. Korstoga på 1100- og 1200-talet var
reine røvartokter mot dei «vantru» musli-
mane og hadde ingenting med kristen-
dom å gjera. Men det fins dessverre folk
som kallar seg kristne også i dag som ikkje
har forstått kva kristendom er. Desse bør
gå i seg sjølv og sjå kva konsekvensar hald-
ningane deira kan medføra. Også ute på
høgresida ser me haldningar som liknar
på dei som Breivik gir uttrykk for i sitt så-
kalla manifest, om enn ikkje med så eks-
treme verkemiddel. 

I manifestet blir det oppmoda til krig
mot eit fleirkulturelt samfunn. Men ser vi
på historia vår, har det nettopp vore møtet
mellom ulike kulturar som alltid har ført
landet vårt framover, mens i land der
framandfrykta har fått utvikla seg, har det
ført til krig og konfliktar, isolasjon og
stagnasjon. 

Skilnaden mellom norske reaksjonar
etter terroraksjonen 22. juli og amerikan-
ske etter 11. september 2001 er påfal-
lande. Eg håpar og trur at midt i all sorga
og fortvilinga må det som har hendt, føra
til eit meir inkluderande samfunn, der vi
tek vare på kvarandre, slik kristendomen
eigentleg går ut på. ●

Prostisatsing på besøkstjenesten:

Møter mellom
mennesker
– Det å være besøksvenn kan gi mye godt tilbake til en selv,
sier diakon i Birkeland menighet, Tone Totland, som begynte
som besøksvenn allerede i studietiden. – Jeg savnet eldre
mennesker rundt meg. Det å bli besøksvenn ga meg da en
ekstra trygghet, forteller hun.

«FORTELL MEG»: Barnebok med fortel-
linger til bruk både i hjem, barnehage og
søndagsskole. Boken er redigert av Torunn
Matre, og ble utgitt av Norsk søndagsskole-
forbund i 1996. 
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se, gir mye både til den som besøker og den som
får besøk, mener Målfrid Litlere, leder av diako-
niutvalget i Skjold.

– Jeg ser behovet for å bygge dette opp i Skjold,
å få det inn i noen rammer slik at vi også kan ta
oss av de som skal være besøkere. Vårt ønske er at
dette skal bli en tjeneste der man kan få påfyll og
oppleve glede. 

Litlere har ikke vært besøksvenn før, men fikk
lyst til å gjøre noe meningsfylt etter at hun ble
pensjonist. 

Mary Lepsøe Lien er delvis pensjonist, og til-
hører samme menighet som Litlere. Også hun er
ny som besøksvenn, men har ikke problemer
med å se dette i forlengelsen av jobben i en dag-
ligvarebutikk. 

Diakoni i dagligvarebutikken
– Jeg merker behovet mange eldre har for å prate,
forteller hun.

– Tiden er begrenset når jeg sitter i kassen. Men
jeg blir kjent med mange, om ikke på navn så på
ansikt. Og jeg treffer alltid kunder når jeg er på
ferie. 

– Så dagligvarebutikken fungerer som en
slags utvidet diakonitjeneste?

– Ja, både for eldre, rusmisbrukere og andre

som sitter mye alene. Alle har behov for å bli sett,
og det gjør meg også godt når jeg ser hvordan folk
lyser opp av litt vennlighet. 

– Dette viser litt av poenget vårt, sier Totland. 
– Besøkstjenesten handler om å være alminne-

lige medmennesker i menighet og nærmiljø. 
Linda Bårdsen er enig, og går for å hente en bok

for å illustrere dette for oss.

Også for unge
Boken heter «Fortell meg», og er en samling med
fortellinger for barn. Fortellingen Linda Bårdsen
leser for oss heter «Lønn for gaver», og handler
om en liten jente som oppdager verdien av sam-
vær med en eldre dame. 

– Jeg håper at det også kommer ungdommer på
seminaret, sier Totland. 

– De kan veldig godt være besøksvenner. Ung-
dommer har mye å tilføre de eldre - og omvendt. 

– Synes dere samfunnets holdning til de eldre
har endret seg? Ble de mer lyttet til før?

– Helt klart, mener Litlere.
– Det er synd at de eldre ikke lenger har samme

status i samfunnet. Folk som har levd lenge har
utrolig mye å snakke om. Noen sliter kanskje
med hukommelsen, men de kan fortsatt komme
med mange gullkorn. ●

Seminar om 
besøkstjenesten:
Skjold kirke lørdag 
12. november kl 10-15

Program:
• «Eldre og verdighet: De 

frivilliges rolle» ved Eirin 
Hillestad, prosjektleder ved 
Verdighetssenteret

• «Den gode samtalen» ved 
Karl-Dag, Bærug , Kirkens 
SOS

• «Gjestfrihet» ved diakon 
Linda Bårdsen

• Informasjon om besøks-
tjenesten i Fana

Det vil bli servert en enkel
lunsj. Seminaret er gratis og
åpent for alle.

Sorgseminar 
for etterlatte:
Peisestuen i Skjold kirke, 
lørdag 5. november 
kl. 10.30- 14.00

Prostiet inviterer til et seminar
om sorg. Sorgen berører oss
på mange måter og du er vel-
kommen enten det er kort el-
ler lengre tid siden dødsfallet.

Program:
• «Hva er sorg og hva gjør 

sorgen med oss», ved Bjarte
Holme, sokneprest i 
Storetveit menighet

• Lunch
• Samtale/spørsmål
• Orientering om tilbud til 

etterlatte i Fana prosti

Påmelding/spørsmål, 
begge seminarene:

Diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55 30 81 17 - 483 02 448 
e-post: linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland 
e-post: tone.totland@bkf.no

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

Aktuelle 
seminarer i 
Fana prosti

INVITERER TIL ÅPEN SEMINARDAG: – Vi håper at folk vil komme både fordi de er interessert i temaene og
fordi de vil bli besøksvenner, sier Tone Totland, og legger til at det ikke følger noen forpliktelser med å
komme på seminaret. Fra venstre: Tone Totland (diakon i Birkeland), Anne-Ingrid Alme (besøksleder i
Slettebakken), Målfrid Litlere (leder av diakoniutvalget i Skjold), Mary Lepsøe Lien (frivillig i besøkstje-
nesten i Skjold) og Linda Bårdsen (diakon i Bønes og Storetveit).
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I år er det 50 år siden Ingrid
Bjerkås (1901-80) som første
kvinne ble ordinert til prest i
Den norske kirke. Nå på
søndag ble dette markert med
festgudstjeneste i Bergen dom-
kirke. Men kvinneandelen er
ennå lav på norske prekestoler.

AV GUNN KONGSVIK OG MAGNE FONN HAFSKOR

«Tap ikke motet» sa Hamar-biskop Kristian
Schjelderup (1894-1980) i sin tale da han or-
dinerte Ingrid Bjerkås 19. mars 1961. Så var
han også en forkjemper for kvinners preste-
tjeneste. Menighetsrådet i Hamar ville ikke
at Hamar domkirke skulle brukes, og hun
ble derfor ordinert i den vakre Vang kirke. 

Biskopene protesterte
Seks av landets biskoper nektet å forholde
seg til ordinasjonen og erklærte at «vi finner
det umulig å forene kvinnelig prestetjeneste
med Det nye testamentes grunnholdning og
med dets direkte utsagn. Det avviser kvinnens
adgang til hyrde- og læreembetet og begrun-
ner dette prinsipielt med å henvise både til
Guds skaperordning og til Herrens eget bud.
Dermed kjenner vi oss bundet av det Guds ord
som vi i all vår tjeneste har forpliktet oss på».
Biskop i Nord-Hålogaland, Alf Wiig (1891-
1974), var derimot en viktig støttespiller og
pådriver for å få Bjerkås ordinert. 

Ble pioner
De kvinnelige teologiske kandidatene vegret
seg mot å bli ordinert. De ønsket ikke å skape
strid i kirken, og heller ikke å være den stri-
den dreiet seg om. Ingrid Bjerkås ble dermed
den som hadde mot nok til å gå foran. Hun
tok sin presteutdannelse i voksen alder, og
fylte seksti år like etter at hun ble ordinert.
Gjennom sin livserfaring og alder hadde
hun den nødvendige tryggheten for å stå
frem som pioner, et valg som var avgjørende
for at flere skulle våge å følge etter. Så var hun
heller ikke redd for å stå for det hun trodde
på, og hun hadde meningers mot.

Skrev brev til Quisling
Under krigen var Bjerkås husmor med to
barn i Oslo. I 1942 skrev hun et brev til Vid-
kun Quisling med beskjed om at han måtte
trekke seg mens det ennå var tid, og sørge for
at NS ble oppløst. «Hvordan våger De Herr

Quisling å forlokke og forföre nordmenn til å
bli landsforredere, kongesvikere og forbrytere
mot sitt eget folk, til skjensel for hele verden og
til usselhet blant sine egne?» skrev hun. Da
hun ikke fikk svar, sendte hun et nytt brev,
hvorpå NS-psykiater Hans Eng svarte ved å
gi en vurdering av hennes mentale tilstand.
Engs konklusjon var at hun led av en ukjent
lidelse ved navn «jøssingismus psykopatica».
Hun ble senere arrestert og satt på Grini.

14 prekesteder
Etter at hun var ordinert i 1961 fikk hun fast
stilling som sokneprest i menigheten Berg
og Torsken på Senja. Det var et stort kall,
med hele 14 prekesteder. En av hovedmarke-
ringene i sommer ble derfor lagt til Senja,
med fagseminar, fotoutstilling og to boklan-
seringer. Bjerkås tjenestegjorde på Senja i
fire år, men maktet ikke å bli sittende i stil-
lingen etter at mannen døde uventet. Hun
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50 år etter
ordinasjonen av
Ingrid Bjerkås: Fortsatt få kvi

PREKENTEKST: Første side i Ingrid Bjerkås'
første preken som sogneprest, holdt 7. mai
1961 - som var 5. søndag etter påske. Det var
full kirke denne dagen, med mange tilrei-
sende og pressefolk. FOTO: ARKIVVERKET
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flyttet tilbake til Østlandet, og ble sykehus-
prest på Martine Hansens hospital i Bærum
frem til hun gikk av med pensjon i 1971. Hun
døde 30. november 1980, 79 år gammel. En
av bøkene som ble lansert på Senja i sommer
er en prekensamling samlet av henne barne-
barn. Den er utgitt på Genesis forlag, og gir et
godt innblikk i hennes teologi.

Boklanseringer
I selvbiografien «Mitt kall» (Cappelen 1966)
forteller hun hvordan hun ble kritisert for å
være for lite opptatt av fortapelsen og for mye
av himmelen i sin forkynnelse. Da telte hun
opp både skriftstedene der Jesus snakker om
himmelen og de der han snakker om forta-
pelsen. Konklusjonen ble at når Jesus kunne
snakke mer om himmelen enn om helvete,
kunne hun også gjøre det. For kampen var
ikke over fordi om hun var presteordinert.
Ved tilsettelsen i Senja henvendte professor

Leiv Aalen ved Menighetsfakultetet seg til
biskopen med krav om at det måtte tilsettes
en mannlig prest for de i menigheten som
ikke kunne godta en kvinnelig. Det viste seg
likevel at kun et mindretall holdt seg borte,
og hun ble godt likt i menigheten.

Gikk foran
«Hun våget å gå foran» (Verbum) er tittelen
på den andre boken om henne som kom i
sommer. Dette er en artikkelsamling som
ikke bare handler om Ingrid Bjerkås, men
også om andre kvinnelige pionerer og histo-
rien om kvinners plass i norsk kirkeliv. I til-
legg kommer Mari Saltkjel i disse dager ut
med boken «Kvinners kall» (Verbum), der
hun presenterer 21 fortellinger om kvinneli-
ge prester etter 1961. En viktig del av denne
historien er de kristelige organisasjonenes
rolle. Organisasjonslivet skapte den leke
kvinnelige forkynner og bidro til å stimulere
kvinners interesse for teologi. De tallrike mi-
sjons og kvinneforeningene, søndagsskolene
og annet arbeid blant barn og unge skapte en
arena, der kvinner fikk erfaring som ledere,
lærere og forkynnere. 

Metodistkirken først ute
Metodistkirken var det kirkesamfunnet som
var tidligst ute. Agnes N. Howard ble der or-
dinert til eldste i 1954, og kan dermed sies å
være Norges første kvinnelige prest. At ordi-
nasjonen av Howard ikke førte til en omfat-
tende kvinneprestdebatt kan ha å gjøre med
at hun arbeidet i India, og at kvinnelige pres-
ter ikke var et like stort stridsspørsmål i Me-
todistkirken. For Ingrid Bjerkås og de andre
pionerene måtte kjempe for sin berettigelse.
De måtte gå opp en helt ny vei i et kirkeland-
skap der en kvinne i rollen som prest var
uvant for de fleste. I dag er situasjonen helt
annerledes. Antall kvinner i prestestillinger
er stadig økende, og skepsis og motstand er i
stor grad et tilbakelagt stadium.

Få kvinneprester i Bjørgvin
Dette ble tydelig under festgudstjenesten for
Ingrid Bjerkås i Bergen domkirke. Både bis-
kopen og mange av bispedømmets kvinneli-
ge prester deltok, mens Berit Andersen, nylig
pensjonert domprost i Stavanger, holdt pre-
kenen. Da Andersen selv ble ordinert i 1970,

var hun faktisk den ellevte i rekken av
kvinnelige prester. I dag er fire av de 11 bis-
kopene og nesten hver tredje norske prest
kvinne, men andelen svinger litt fra landsdel
til landsdel. Bjørgvin er fortsatt blant de mer
konservative bispedømmene, med kun 14
prosent (eller en av syv) kvinnelige prester.
Det er fortsatt et stykke vei å gå før det er full
likestilling i Den norske kirke. ●

vinner i prestekjole
GODT MOTTATT: Ingrid Bjerkås ønskes velkommen i Berg og Torsken menighet på Senja, der
hun fikk fast stilling i 1961. I år er det femti år siden Ingrid Bjerkås som første kvinne ble pres-
teordinert. Dette markeres blant annet gjennom flere bokutgivelser, der vi møter sentrale
personer i historien om kvinnelige prester frem til vår egen tid. FOTO: ARKIVVERKET

Troens gleder
Styr mine tanker

og la meg bli fylt av din herlige glede
Gi sinnet mitt ro

gjør meg ærlig og tro
vær i hjertet alltid til stede

La troen min gro i sinn og kropp
og fyll den med all din styrke

Gjør meg åndfull var
for alt jeg fikk og har

og med frimodighet kan dyrke
La hverdagen bli en symfoni
der du meg styrer og leder

Gjør meg legemlig hel
la meg alltid bli del av troens 

mangfoldige gleder

GUSTAV GUNDERSEN
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6. september, en uke før
valget av nytt bystyre,
inviterte Bergens 25
menigheter til folkemøte i
Birkeland menighetshus. 
Et fullsatt menighetshus 
fikk her høre og stille
spørsmål til byens
toppolitikere. 

AV KJELL BERTEL NYLAND, OVE-CHRISTIAN 

FREDRIKSEN OG MAGNE FONN HAFSKOR

Møteleder Per Jon Odéen utfordret politi-
kerpanelet direkte, og ville vite hvordan de
konkret mente kirken kunne være en res-
surs i byen. 

– Svaret på møteleders spørsmål finner vi
i dette heftet, sa byråd Harald Victor Hove
(H), og viste generøst frem ressursdoku-
mentet «Kirke i Bergens hverdag» fra Ber-
gen kirkelige fellesråd (BKF).

Felles verdier
Venstres Hans-Carl Tveit la i sitt svar vekt
på kirkens rolle for å styrke det frivillige en-
gasjement i byen og bydelene, mens byråd
Filip Rygg (KrF) mente at kirkens viktigste
oppgave er både å forkynne evangeliet og å
vise evangeliet i praktisk handling. 

– Derfor må diakonien fremsnakkes, sa
Rygg.

– Sosialdemokratiet og kirken deler
mange felles verdier, fremhevet Harald
Schjelderup (Ap).

– Derfor vil Arbeiderpartiet sikre kirken
gode rammevilkår slik at den kan bidra i det
forebyggende arbeidet, fremfor i kostbart
reparasjonsarbeid i etterkant.

SVs gruppefører og listetopp Oddny Mil-
jeteig var ikke uenig i dette.

– Kirken må være der alle er, men også der
ingen andre er, sa hun.

Diakonien inn i bybudsjettet
I debatten som fulgte stod tre hovedtema i
fokus: Kirkens diakoni, kirkebyggene og
kirkegårdene.

Konsulent på bispekontoret, Leif Arne
Økland, presenterte omfanget av kirkens
diakoni i Bergen. Bergen kirkelige felles-
råd (BKF) har i budsjettinnspillet for 2012
søkt om økte ressurser til praktisk om-
sorgstjeneste knyttet til levekår og opp-

vekstmiljø. Bindende løfter satt tydeligvis
langt inne hos politikerne på dette områ-
det. Lengst gikk Senterpartiets Ove Sverre
Bjørdal, som lovet å prioritere den diakona-
le satsing i budsjettsammenheng. Han
grunnga dette med at denne type investe-
ring egentlig er selvfinansierende i og med
at en vil bli spart for «reparasjonsutgifter»
siden. 

Når det gjelder kirkebyggene, har middel-
alderkirkene en egen budsjettpost. Byråd
Hove lovet her å bevilge 20 millioner årlig til
middelalderkirkene etter at Mariakirken er
ferdig restaurert i 2014.

Nærkirke i Sædalen og på Haukås
Denne bevilgningen vil løpe helt til også
Korskirken og Domkirken er ferdig restau-
rerte. Med tanke på nye kirkebygg, var det
Sædalen som kom til å få mest fokus. Prest
og ildsjel Leidulf Øy presenterte det omfat-
tende kirkelige engasjement som allerede er
i gang med å få på plass en nærkirke i Sæda-
len, og signalene fra politikerpanelet gir oss
grunn til å tro at vi i løpet av et par år kan
være i gang med bygging av ny nærkirke i
Sædalen. Hans-Carl Tveit (V) tok til orde
for at det fortløpende burde være et nytt kir-
keprosjekt på gang.

– Når Sædalen er på plass må vi fortsette
på Haukås, sa han, og la til at dette hele tiden

må være et spleiselag mellom lokal frivillig
innsats og kommunen. 

Først kirke, så utbygging
Flere av politikerne var samstemte her.
Kommunale bevilgninger til nye kirkebygg
er mest sannsynlig når det er dokumentert
et skikkelig lokalt engasjement det være seg
i form av aktiviteter eller lokal delfinansie-
ring - aller helst begge deler. 

Eiler Macody Lund (Frp) pekte på at Ber-
gens befolkning øker med 3500 i året. Dette
betyr at det må bygges ut tilstrekkelig infra-
struktur i stadig nye bydeler. Lund var ikke
fremmed for at en i denne sammenheng
burde vurdere å innføre rekkefølgebestem-
melser, slik at visse institusjoner (blant an-
net kirke) og funksjoner kommer på plass i
forkant av utbyggingen. Oddny Miljeteig
(SV) fra motsatt fløy syntes å være enig i
dette. 

– Politikerne i Bergen har tradisjonelt
vært flinkere til å legge til rette for nye kjø-
pesentre enn for nye kirker, hevdet hun.

Ja takk, begge kirker
Noe tilsvarende hørte vi også fra Ove Sverre
Bjørdal, som mente at en allerede på plan-
leggingsstadiet må sikre både skole, idrett,
barnehage og kirke inn i de nye bydelene.
Filip Rygg utfordret både politikere og BKF

10 oktober 2011                     

Godt nytt fra Bergens-po

POLITIKERPANEL: Syv av byens toppolitikere stilte i panelet på folkemøtet. Her ser vi (fra venstre) 
Hans-Carl Tveit (V), Filip Rygg (KrF) og Harald Victor Hove (H). Ikke med på bildet: Eiler Macody Lund 
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Fana mannskor skal delta i
konserten på høsttakke-
festen i Fana kirke som et
ledd i markeringen av at
koret i høst fyller 70 år.
Senere blir det jubileums-
konsert i Fana kulturhus -
og utgivelse av en egen
jubileums-cd.

AV SVEIN HILLESØY OG MAGNE FONN HAFSKOR

Fana mannskor ble stiftet 11. no-
vember 1941, etter initiativ fra sang-
glade medlemmer i Fana ungdoms-
lag som ønsket å fremme sangen i
bygda. Det var 25 sangere som møtte
til den første øvingen, og den første
sang som ble innøvd var «Ret som ør-
nen stiger». 

Kulturnatt på Island
Dirigent fra starten av var Sigmund
Skage, som fortsatte som dirigent og
musikalsk leder for koret i 47 år.
Under hans ledelse utviklet de seg til
å bli et av landets ledende mannskor
med topplasseringer i korkonkur-
ranser både i inn- og utland og
mange opptredener i radio og i kon-
sertsaler. Mange vil med glede huske
Fanakveldene i fullsatt Grieghall og
de senere julekonsertene med blant
andre Ytre Suløen i Johanneskirken.
Det er også blitt en rekke konsertrei-
ser utenlands, med opptredener
både i USA, på kontinentet og i våre
nordiske naboland. I august hadde
koret en strålende utflukt til Island,
der de deltok i åpningen av Kultur-
natt i Reykjavik. 

«Sangen som forynger»
Koret består i dag av 40 medlemmer
og ledes av Amund Dahlen. Det øves
på Stend videregående skole hver
tirsdagskveld, og repertoaret strek-
ker seg fra salmer og liturgiske ver-
ker til Taube, Bellman og Vreeswijk.
Stemningen er god, og stifternes øn-
ske om «gjennom sangen å finne
frem til hverandre og glede hveran-
dre med sangen som alltid forynger»

er fortsatt levende i koret. Men også
utad vil koret gjerne glede folk med
sangen og koret har alltid hatt en god
tilknytning til Fana kirke. Det er
vanskelig å tallfeste alle opptredener
her, men mange har nok et forhold
til «O Helga natt» på julaften. 70-års-
jubileet vil bli feiret med en stor kon-
sert i Fana kulturhus 12. november,
med påfølgende jubileumsfest sam-
me sted. 

Historiske opptak
Jubileumsåret markeres også med
utgivelsen av en egen samle-cd med
et utvalg av sanger som er tatt opp på
konserter og studio i årenes løp. Mu-
sikken på platen er redigert etter
tema, ikke etter tid for opptak eller
dirigent. Disse opptakene viser litt av
korets uttrykksform i skiftende peri-
oder og med ulike dirigenter. Om-
slagmotivet på platen symboliserer
stifterne sine store tanker med koret,
idet sangen «Ret som Ørnen stiger
op mod Himlen Blaa» av Louis
Spohr som nevnt ble øvd inn allere-
de på den aller første øvingskvelden.
Den amerikanske ørnen på omslaget
er også valgt som symbol på korets
vide horisont og den store kontakt
koret har hatt med USA og andre
sangglade nasjoner. ●

Kulturtipset: Sang som løfter sjelen

70 ÅR MED FANA MANNSKOR: Fana
Mannskor takker tidligere formann
Egil Hope for å ha tatt vare på opptak
fra år tilbake. Nye opptak til platen er
gjort i Sælen kirke. Prosjektansvar-
lig: Musikkutvalget i Fana mannskor. 
OMSLAG: EVA LOUISE OG LUDVIG KORSØEN

• Høsttakkefest under gudstjenesten i Fana kirke søndag 23. oktober. 
• Jubileumskonsert i Fana kulturhus lørdag 12. november kl. 17.
• Den nye cd-platen kan bestilles hos medlemmene i Fana mannskor eller du kan 

sende en e-post til post@fanamannskor.no. Husk å skrive navn og adresse både 
på mottaker av platen – og på den som eventuelt skal ha regningen.

• Mer informasjon: www.fanamannskor.no

politikerne

til å være tidligere ute med å prosjektere nye kirke-
bygg, og mente at det ikke bare er Sædalen det haster
med.

– Også nærkirken på Haukås må komme på plass,
sa han.

Det tredje temaområdet på folkemøtet handlet
om drift/vedlikehold og utvidelser av byens 27 ek-
sisterende kirkegårder, samt opparbeidelse av nye.
På dette området sa byråd Hove at byrådet er innstilt
på å komme BKFs søknad i møte, noe som i tilfelle
vil innebære et rammetilskudd på 25 millioner kro-
ner årlig til investering på kirkegårdssektoren. For-
stod vi byråden rett er dette en nyhet det virkelig er
grunn til å glede seg over. ●

Harald Schjelderup (Ap), Ove Sverre Bjørdal (Sp), 
(Frp) og Oddny Miljeteig (SV). FOTO: GEIR MØLLER

STORT FREMMØTE: Et fullsatt menighetshus fikk
høre og stille spørsmål til byens toppolitikere, som
stilte til debatt under temaet «Kirken som ressurs i
Bergens hverdag». FOTO: GEIR MØLLER
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

 

nde som ønskereørreårrøpforr 
ak alt det prraerr tførre- vi u  

    
    

 

e noe selv å gjørrenskerr 
eleggerttteetilrrektiske ellerr  

    
    

 

Tlf: 55 21 44 50

genogomegn.nowww.ber

, 53Sartorr,
2.etg på Shellstasjonen
AVD. BERGEN VEST

Tlf: 55 21 44 50
gen5010 Ber

eatergt. 20T
AVD. BERGEN

PoldenPolden
Espen HelgeKnut 

 

    
    

 

Tlf: 55 21 44 50

genogomegn.no

, 5353 Straume 
2.etg på Shellstasjonen
AVD. BERGEN VEST

PoldenilsonW
HeineomT

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

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

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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13                   oktober 2011

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

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

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

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

www.fanatorget.no

-nille

cafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

�����������		�
����������

 Apotek Boots
tlf: 55 99 12 60

faks: 55 99 12 61
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14 oktober 2011                      

AV E.R. ANDERSEN

Hvis vi skal sammenligne oss
med andre menigheter i områ-
det, må vi innse at vi havner
blant nederste halvdel av me-
nighetene i Fana prosti, men på
nivå med Åsane, Sentrum og
Fyllingsdalen. 

Vi har økt oppslutningen fra
forrige valg, og det er gledelig i
seg selv. Det som er like gledelig
er at alle kandidatene har fått
godt med ekstrastemmer, noe
som viser at alle har aktiv støtte
blant velgerne. 

Etter opptellingen ble
listen seende slik ut:

Nye faste medlemmer, 
valgt for 4 år:
1. Terje Osberg, 

Søreidgrend
2. Trond Ueland, 

Søreidgrend
3. Eva Karin Monstad 

Thomassen, Søreidgrend
4. Yasmin Bodil Balgobin, 

Søreidgrend
5. Erik Fred Oscar Pomp, 

Søreidgrend

Varamedlemmer, 
valgt for 2 år:
1. Arnfinn Jarle Eilertsen, 

Søreidgrend
2. Lidveig Tjørve, 

Sandsli
3. Lars Peter Taule, 

Sandsli

4. Even Aarvik, 
Søreidgrend

5. Otto Realf Kjelby, 
Søreidgrend

I tillegg til disse nye sitter følgende
medlemmer videre i 2 år:

•  Lars Angell, Søreidgrend
• Jens Zeuthen Meyer, 

Søreidgrend
• Geir Endre Kristoffersen, 

Søreidgrend
• Kari Blom, 

Søreidgrend
• Kari Anne Hove 

(flyttet ut av soknet).

Det nye menighetsrådet får vik-
tige oppgaver å ta fatt på, ikke
minst i forhold til ny kirkeord-
ning og utarbeidelse av lokal
gudstjenesteordning. Vi tror vi
har fått et menighetsråd med et
bredt spekter av utdanning, er-
faring og innsikt, og ønsker dem
lykke til i arbeidet som menig-
hetens øverste organ.

Bispedømmerådsvalget
I første runde av valg til nytt bi-
spedømmeråd og kirkemøte ble
disse tre valgt:

1. Cathrine Waaler Halstensen, 
Bergen

2. Egil Morland, Fjell
3. Nils Dagestad, Voss

De fire siste medlemmene blir
valgt av menighetsrådene i no-
vember. ●

Søndag 20. november er det igjen klart for
«Gladsang i mørketid» i Søreide kirke. 

AV LARS ANGELL 

Tittelen kan virke litt dyster, men vi går inn i en mørkere tid
ute. Dagene blir stadig kortere og mørket siger på. For hver
dag. Da er det godt å kunne samles i kirken og synge sanger
med svingende rytmer. Det blir kjente sanger som mange av
dere lærte på søndagsskolen, i en ny innpakning. 

Vi får besøk av Trond Ueland, til daglig fengselsbetjent ved
Bergen Landsfengsel. Han møter mennesker som har tatt feil

Menighetsrådsvalget: 

Her er resultatet
Nå er både lokalvalg og kirkevalg overstått, og
opptellingen er ferdig. I Søreide var det i alt 421
personer som avga stemme. Det utgjør 6,3 prosent 
av de stemmeberettigede i menigheten.

Gladsang i mørketid

Går langs fasadene
i regnværsgatene
der våte bildekk ruller fort
på asfalt regnet farger sort.
Og noe i meg vil dra bort.

Jeg møter noens blikk.
De hilste, men de gikk.
Det er en uro i mitt sinn
og salte dråper på mitt kinn.
Jeg ser en kirke. 
Går jeg inn?

Kom til annerledesrommet!
Tiden gjelder ikke her.

Unn deg hvile, du som strever.
Kom, stig inn og vær meg nær!

I solskinn, kledd i hvitt,
står hun og tripper litt

mens klokker slår med glade slag
en sommerdag, hun skal si ja
til ham hun vet at hun vil ha.

Et annerledes rom   f
av Sindre Skeie, 2011
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valg i livet eller vært på feil sted til feil tid. Gjennom samtale
med han får vi et innblikk i livet bak murene. 

20. november er søndagen før 1. søndag i advent. En tid med
masse hygge med venner og familie. Og en forventning til det
som kommer. I denne tiden vil vi utfordre alle til å se de vi om-
gås med. Bry oss gjennom å invitere noen på middag, ringe en
du ikke har snakket med på lenge, si oppmuntrende ord til en
kollega eller sende en sms til en du vet trenger det. Det lille du
gjør kan gjøre en stor forskjell for den det gjelder. 

Vi utforder dere til å ta med en nabo eller venn til Gladsang-
en. Så kan vi sammen gå inn i adventstiden med inspirasjon til
å se de rundt oss som trenger en oppmuntring.  Velkommen til
Søreide kirke søndag 20. november kl. 19.00. ● Kulturdag med

Fliflet og Vogt 
Tirsdag 1. november kl. 17.30
skaper Gabriel Fliflet og
Kristoffer Vogt en musikk-
stund for hele familien - med
trekkspill, kontrabass, sang
og ingen sjenanse!

Friskt, lekende og lyttende er mot-
toet. Programmet er sanger du
skulle ønske du hadde hørt før…!

Denne konserten passer for alle,
eller som de selv sier det:  «Hver-
ken oldinger, middelaldrende, te-
nåringer eller småbarn pleier røm-
me fra konserter med disse to.» 

Mange kjenner Gabriel Fliflet fra
samarbeidet med Ole Hamre (Oi-oi
festivalens leder m.m.) i duoen Fli-
flet/Hamre, og fra flere egne fest-
pillkonserter de siste årene. Han
har lenge samarbeidet med nord-
åsgutten Kristoffer Chelsom Vogt i
kvartetten Novgorod og i Fliflets og
Jon Fosses bestillingsverk, «Åre-
song». 

Kristoffer er en utadvendt musi-
ker som også spiller i bl.a. Kniv og
Taffel swingjazzorkester, og har
samarbeidet med Nathalie Nord-
nes og Kaizers Orchestra. 

Bill. kr. 100/ 50,-. Barn under 4 år gratis.
Familiebillett kr. 200,- Arr: Søreide kir-
ke/Kulturdagene i Fana og Ytrebygda

15                   oktober 2011

Gabriel Fliflet

Kristoffer Vogt

Trond Ueland, fengselsbetjent ved Bergen landsfengsel. 

Kom til annerledesrommet!
Tiden gjelder ikke her.
Unn deg glede, du som lever.
Kom, stig inn og vær meg nær!

Her lever mennesket,
her kjempes krigene,
på denne jord som vi har fått
med alt den gir av vondt og godt.
Og bare litt har vi forstått.

Til sist, når du skal hjem,
og vognen kjøres frem,
da er et rom blitt gjort i stand.
Slik er det – for det sier han
som venter deg i Livets Land:

Kom til annerledesrommet!
Tiden gjelder ikke her.
Jeg var død, men se, jeg lever.
Kom, stig inn og vær meg nær! ●

  for alminnelige mennesker
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21.08 Vilma J. Børsheim
Pernille Førde Evanger
Alicia Varberg

03.09 Emilie Bakstad
04.09 Ella Milde Skarsvåg
11.09. Matilde Ohnstad
18.09 Lukas Indredavik

Ida Iversen Valding
25.09 Emilie Østerbø

03.09. Aage Emil Grantvedt og 
Marit Øvrebø.

13.08. Inger Christensen
17.08 Sigvor Grimstad
18.08 Oddfinn Rasmussen
02.09 Kjellaug Øksendal 

Søndag 16. okt, 18. s.e.pinse
11.00 – Høymesse v/L.M. Hol.
Eldres kirkesøndag. Nattverd.
Offer: Diakonatet. Felles måltid
og underholdning i menighetssa-
len etter gudstjenesten. Høstfe-
rie, ikke søndagsskole.

Søndag 23. okt, 19. s.e.pinse
11.00 – Høsttakkefest v/S. Skeie
og menighetsbarnehagen. 
Dåp. Offer: TV- aksjonen. 

Onsdag 26. okt
20.00 – Kveldsgudstjeneste 
med nattverd v/L.M. Hol og 
ungdomsteam.

Søndag 30. okt, Bots- og bededag
11.00. Høymesse v/H.J. Morvik.
Nattverd. Offer: Menighetsar-
beidet. Søndagssk./Søndagsring

Søndag 6. nov, Allehelgensdag
11.00 – Høymesse v/L.M. Hol.
Nattverd. Offer: Menighetsar-
beidet. Søndagssk./Søndagsring

Søndag 13. nov, 22. s e pinse
11.00 - Høymesse v/S. Skeie.
Søndag for de forfulgte. Dåp og
nattverd. Offer: Norsk Misjon i
Øst. Søndagsskole/Søndags-
ring.

Søndag 20. nov, s. søn. i kirkeåret
11.00 – Høymesse v/L.M. Hol.
Søndag for de forfulgte. Dåp og
nattverd. Offer: Menighetsarbei-
det. Søndagssk./Søndagsring

Onsdag 23. nov.
20.00 - Kveldsgudstj.m.nattverd
v/L.M. Hol og ungdomsteam.

Søndag 28. nov, 1.s i advent
11.00 –Gudstjeneste v/L.M Hol.
Dåp og nattverd. «Lys Våken».
Offer. Menighetsarbeidet. 
17.00 – Lysmesse v/L.M. Hol.

Tirsdag 11. okt.
11.00 - Eldretrim
19.00 - Diakonatet

Onsdag 12. okt.
18.00 – TenSing
19.30 - Lokalhistorisk Forum

Torsdag 13.oktober
11.00 Hjerterom

Mandag 17. oktober 
18.00 Barnekoret 

Tirsdag 18. oktober 
11.00 Eldretrim
17.30 Familiekoret 

Onsdag 19. oktober 
18.00 - TenSing

Torsdag 20. oktober
10.00 - Babysang 
11.00 - Hjerterom
19.30 - KKK
20.00 - KRIK

Mandag 24. oktober 
19.30 - Jubilate

Tirsdag 25. oktober 
11.00 – Eldretrim
19.00 – Helse og kristen tro 

v/Atle Roness

Onsdag 26. oktober 
18.00 – TenSing
20.00 - Kveldsmesse m.nattverd

Torsdag 27. oktober 
10.00 – Babysang
11.00 - Hjerterom
11.30 – Andakt, Søreide Seniors.
19.30 - KKK
20.00 - KRIK

Fredag 28. oktober 
19.00 - Café 19

Mandag 31. oktober 
18.00 - Barnekoret

Tirsdag 1. november
11.00 - Eldretrim
17.30 - Familiekonsert 
19.30 - Bibelgruppe for voksne

Onsdag 2. november 
18.00 - TenSing

Torsdag 3. november
10.00 - Babysang
11.00 - Hjerterom
19.30 - KKK
20.00 - KRIK

Mandag 7. november
19.30 - Jubilate

Tirsdag 8. november 
11.00 - Eldretrim
11.30 - Andakt, Søreide Seniors.
19.00 - Diakonatet

Onsdag 9. november
18.00 - TenSing

Torsdag 10. november
10.00 - Babysang
11.00 – Hjerterom
19.30 - KKK
20.00 - KRIK

Mandag 14. november 
18.00 - Barnekoret

Tirsdag 15. november
11.00 – Eldretrim
17.30 - Familiekoret

Onsdag 16. november
18.00 - TenSing
19.30 - Lokalhistorisk Forum

Torsdag 17. november 
10.00 – Babysang
11.00 – Hjerterom
19.30 – KKK
20.00 - KRIK

Søndag 20. november
19.00 - Gladsang

Mandag 21. november
19.30 - Jubilate

Onsdag 23. november 
18.00 - TenSing

Torsdag 24. november 
10.00 - Babysang
11.00 - Hjerterom
11.30 - Andakt, Søreide Seniors.
19.30 - KKK
20.00 - KRIK

Fredag 25. november 
19.00 - Café 19

Lørdag 26. nov - søndag 27. nov 
Lys Våken

Søndag 27. nov. 
17.00 - Lysmesse 

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B

FU
LLD
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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 - 463 47 163
E-post  . . . . . . . hans.morvik@bkf.no

Menighetsprest Lars Martin Hol 
Telefon  . . . . 55 59 71 06 - 996 03 671
E-post . . . . . lars.martin.hol@bkf.no

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

Menighetspedagog Rikke Bergflødt
Telefon  . . . . 55 59 78 28 - 928 96 886
E-post  . . . . . rikke.bergflodt@bkf.no

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

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

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

Menighetsrådleder 
Trygve Danielsen
Telefon  . . . . .55 12 54 66- 917 36 306
E-post:  . . . . . . . . .
trygda@online.no 

Søreide menighetsbarnehage
Styrer Eirik Hjortland  . . . 55 59 78 25
E-post  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . soreide.menighetsbhg@bkf.no

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: man -fre 08-14. www.bergen.kirken.no/soreide

Menighetskalender
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