
Visst er det gøy med regler 
og rim, sko blakken med 

hammer og tang, enkle 
barnesanger og kjære 

melodier. Ungene stor-
koser seg på babysang

Side 6-7

Nye tider 
Det nye året vil bringe med
seg endringer. Det er alvor
når kirken må spare 10,7
millioner kroner. Side 6

Hyggelig nabokafe
På Nabocafeen på Nesttun
får du kaffe og vaffelplate til
ti kroner, foruten varm sup-
pe og godt selskap. Vi stakk
innom og traff minst ti av
stamgjestene. Side 8-9

Himmeldiamanten
Koret «Sola Fide» med base
i Fana, gir ut juleplaten
«Himmeldiamanten».

Side 12

FO
TO

:
AN

NE
M

YK
LE

BU
ST

OD
LA

ND

Deilig er den
himmel blå...

Visst er det gøy med regler 
og rim, sko blakken med 

hammer og tang, enkle 
barnesanger og kjære 

melodier. Ungene stor-
koser seg på babysang

Side 6-7

God jul og godt nyttår til alle i Fana prosti!

: Menighetsblad for Søreide menighet NR. 6/05 - ÅRGANG 34: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

refleks



AV BISKOP OLE D. HAGESÆTHER

Det har tatt tid for meg å sjå
det slik. Som prest har eg
bora og bora i juleevangeli-
et, eg skal jo seie noko nytt
om den gamle bodskapen
kvar einaste jul. Men det har
skjedd med meg som med
mange andre: På vegen inn i
tekstene vart merksemda
fanga av det ytre: Det vakre
ved at det handlar om eit
barn. Det sørgjelege ved at
der var så lite gjestmildskap
på jorda. Maria som var for-
tvila og gjetarane som var
forskrekka. Vi må lengre inn
i bodskapen. Lengre inn og
djupare ned.

Jesu fødsel markerer ven-
depunktet i tida. Gud har
meldt flytting og skifta
adresse. Han har flytta inn i
gatene våre, heimane våre
og i dei risikofylte livspro-
sjekta våre. No er det «før
og etter Kristus».

Og det har han gjort utan
nokon som helst garanti for
å verte tatt imot. Julenatt
er høgdepunktet for kjær-
leiken. Gud tok på seg men-

neskekropp, endå han vis-
ste at det ville koste han
dyrt. Med evig kjærleik har
han elska oss (Jer 31,3). No
orka han ikkje vente på oss
lenger.

Julenatt er utgangspunk-
tet for frelsa. Det er klårt at
det måtte kome eit fram-
hald. Den store frelseshen-
dinga fann stad då han
døydde for oss på krossen.
Men utgangspunktet er
hendinga julenatt, då Gud
vart menneske. Vi fekk ein
bror som kunne ta over på
våre vegner i møte med
synda og dauden og Satan
si makt.

Derfor vert julenatt midt-
punktet for tilbedinga.
Guds grenseoverskridande
handling er så vidunderleg
og merkeleg at den eigent-
leg berre kan møtast saks-
svarande i tilbedinga. Vi
leiter etter ord og formar
dei i lovsong. Vi lengtar et-
ter svaret og finn det i stil-
la. Saman med englane i
himmelen seier vi:

«All lov og pris og vis-
dom, takk og ære, makt og
velde høyrer vår Gud til i all
æve.» (Op 7,12).�

Gud har 
fått ny 
adresse
«Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede», seier
engelen den natta då Jesus vart fødd (Luk 2,10).
Dei orda er sanne. Julenatt er vende-punktet i tida,
høgdepunktet for kjærleiken, utgangspunktet for
frelsa og midtpunktet for tilbedinga. 
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AV LIV SYLVARNES

Heldigvis er det verken politi
eller blitzere som er der inne
annenhver tirsdag, men fem-
ten 8-13 åringer som leker
Blitz-leken. Her legger vi oss
både i lenker og okkuperer
hus – på liksom da, mens «po-
litiet» prøver alt de kan å få
lenkegjengen spredd og min-
dre høylytt. Dette er «Full
Guff» både som aktivitet og
navn.

Utspring av Familiekoret
Klubben er et utspring fra Fa-
miliekoret. Vi opplevde at de
voksne slet med å få 8-åring-
en med seg på Familiekoret.
Så tenkte vi at hvis vi hadde et
godt tilbud til storesøsknene
på samme sted og tidspunkt
som Familiekoret, så kunne
vi kombinere aktivitet både
for de små og de store, og i til-
legg slippe ekstra kjøring. Det
var ekstra positivt da noen
uten Familiekor-tilknytning
også hadde lyst til å starte
klubb. Vi ble fort enige om å
gå sammen om klubb-pro-
sjektet.

Mindre stress
Klubben er for gutter og jen-

ter mellom 8-14 år (i dag er
det bare jenter med). Det kan
nok være noe utfordrende for
de minste innimellom, men
det virker som om de opple-
ver det positivt å ha noe(n) å
strekke seg etter. Utgangs-
punktet for at klubbkveldene
skal bli vellykket, til tross for
noe aldersspredning, er at vi
under lek og aktivitet har det
gøy sammen. Her yter både
de store og de små. 

Full Guff er ment å være et
tilbud med et mangfold av
aktiviteter. Vi prioriterer å ha
mye leking, men vi har også
utekvelder med pølsegrilling,
pinnebrød og postløp. Hob-
byaktivitetene kan glede
både klubb-medlemmer og

FULL GUFFFULL GUFF
Det bekymrer kanskje de
voksne litt når de hører
lydene og ropene inne i
SFO-lokalene. Skulle tro
det var blitzere som var
der når det ropes og
skrikes: «Ut med politiet,
ut med politiet»!

Helene, Erica og Helene på tur ute med Full Guff
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de hjemme, papirbretting av flotte es-
ker, og flotte utelykter til mørketiden.
Vi har til og med vært med å lage en
hel familiegudstjeneste sammen med
prest Kolbjørn. Nå gleder vi oss til sis-
te klubb-kveld før jul, for da skal vi
lage og spise hjemmelagde karamel-
ler!

Både for barn, foreldre og ledere for

fritidsaktiviteter sliter en med
den berømmelige tidsklem-
men. Full Guff ønsker å bidra
litt i motsatt retning. Dette er
en av grunnene til at vi møtes
bare annenhver uke, og har få

oppgaver utenom disse ukene. 

� Høres dette kjekt ut, synes du? Da
kan dere melde dere på til Mie Marie
Sløk: mie_mari@hotmail.com eller
Liv Sylvarnes: liv@sylvarnes.no,
mobil 979 74 275. Vi starter opp
igjen 17. januar 2006, kl. 17.30-
19.00. �

Omorganiseringen:
en utfordring for oss
Fra nyttår omorganiseres Kirken i
Bergen. En av konsekvensene er at
daglige ledere og annet kontor-
personale forsvinner fra
menighetskontorene. 

AV EDVIN BRATLI, DAGLIG LEDER

Nå skal menighetene bli betjent av menig-
hetskonsulenter som organiseres prostivis. 

For vår del vil dette si at vi skal dele me-
nighetskonsulent med Skjold, og at vedkom-
mende får sin arbeidsplass på kontoret i
Fana. Denne endringen kommer etter at vi
nylig også har endret på kirketjenernes ar-
beid. De jobber i prostivise team, og vi ser
mindre til «vår» kirketjener enn før. Pres-
tene og organist blir de eneste med fast kon-
torplass på Søreide. 

Det er Elisabeth Rosendal Andersen, bo-
satt på Fana og kirketjener i Fana, som tiltrer
stillingen som menighetskonsulent for Sør-
eide og Skjold. Vi ønsker henne hjertelig vel-
kommen. Janniche J. Amundsen, som har
permisjon fra stillingen i Søreide, og Edvin
Bratli (som vikarierer for henne nå) skal beg-
ge for fremtiden jobbe på kontoret i Lakse-
våg prosti. 

Store endringer
Dette er store endringer. Vi har ennå ikke full
oversikt over alle konsekvenser. Men vi ser
at noen oppgaver må løses på andre måter.
Kanskje av andre personer. Det må bare or-
ganiseres slik. Det jobbes nå med praktiske
løsninger. Det positive med endringen er at
når du ringer til Søreide menighet på 55 59
71 00 – så skal du få svar mellom 08.00 og
15.30. I høst, med kun 50 prosent betjening
på kontoret, har det til tider vært ganske
vanskelig å få svar.

Av uheldige konsekvenser for menigheten,
kan vi blant annet nevne at det ikke alltid vil
være noen tilstede i kirken, for dem som
måtte ønske å komme innom. Prost Per Bars-
nes har gitt uttrykk for at det blir mer viktig
at man ringer og gjør avtale med prest for
samtale eller om det er noe som skal ordnes i
kirken. �  Se også side 6

Det er et yrende liv i Søreide kirke for tiden.
Sjelden har så mange mennesker vært så mye i
kirken som nå, når håndverkerne jobber med
rehabiliteringen. Flisene fyker, vegger skiftes
ut, det isoleres og taket blir tett. Nye ytterdø-
rer kommer på plass. Innvendig har tømrerne

en rekke oppgaver. Alt glass skal skiftes ut,
klokketårnet repareres - og funksjonshemmede
kan heretter bruke hovedinngangen. 

Lisbeth Thorsheim, Kirkevergens prosjektle-
der fortelle at man er rute, og går det fortsatt
på samme elegante måte, vil kirken kunne åpne

som planlagt i slutten av april. Kostnadsram-
men på 14,7 millioner kroner vil også holde. En
så stor rehabilitering vil gi oss følelsen av å
komme inn i en ny kirke utpå våren. Noe vi alle
gleder oss til. �

EDVIN BRATLI, DAGLIG LEDER

Hektisk byggeaktivitet 

Full guff er et klubb-tilbud for barn i
alderen 8-13 år. Det har sprunget ut
av Familiekoret, for å gi de eldste
barna et eget tilbud mens resten av
familien synger…

i SFO-lokalene på Skranevatneti SFO-lokalene på Skranevatnet 

ff – med pølsegrilling, pinnebrød og postløp.



� Tensing samles vanligvis på onsda-
ger kl 18-20 i Søreide kirke. Men på
grunn av reparasjonsarbeidene i kir-
ken, samles de dette skoleåret på Skra-
nevatnet skole i musikkrommet. Ten-
sing synger mye, men driver også med
drama, dans, band, teknikk m.m. Slikt
arbeid krever mye ressurser, både per-
soner og utstyr. Det er en fin gjeng i
Tensing. For noen uker siden arran-
gerte de leir. Slikt skaper et ekstra godt
samhold. For samhold og godt miljø
er viktig i ungdomsarbeid. Tensing har
et godt styre med medlemmer med
ulik alder som gjør en stor innsats.

Styret har bestemt at i mai skal Ten-
sing holde konsert. Vi kan glede oss til
dette i en nyoppusset Søreide kirke.

� KRIK (Kristen Idrettskontakt) hol-
der til på Sandsli Sportssenter torsda-
ger kl 19-21. KRIK ledes av Nikolai Fu-
gleseth som er hyret inn av menighe-
ten. Her er det ulikt som skjer, men
det er mye ballspill. Antall scoringer
telles, men det viktigste er som i ten-
sing å ha et godt miljø, og ha det gøy
sammen. KRIK får tilbud om å være
med på ulike cuper, de fleste i fotball.
Her kan man møte flere som er med i
ungdomsarbeid knyttet til kirken.

Både på Tensing og KRIK rammes
det hele inn med noen ord til etter-
tanke. 

Det er bare å møte opp på disse ak-
tivitetene, eller ringe menighetskon-
toret for mer informasjon. Vi tar gjer-
ne i mot flere deltakere! �

25 år i Søreide 
menighetsbarnehage

Styrer i Søreide Menighetsbarnehage,
Berit Hop Grimen, har vært ansatt i bar-
nehagen i 25 år. I en enkel sermoni
torsdag 10. november ble hun overrakt
gullklokke med inskripsjon av styrele-
der Geir Johnsen. Berit begynte i bar-
nehagen da den åpnet 1/1-1973. Bort-
sett fra det første halvåret har hun vært
styrer hele tiden. Fra 1978 til 1986 var
hun hjemme med egne barn. Kontakten
med barnehagen ble likevel opprett-
holdt i denne tiden. Da satt hun nemlig
i styret. Berit og barnehagen er derfor
blitt nærmest uadskillelige. Vi takker
for innsatsen så langt, og gratulerer
med utmerkelsen!

Trenger du 
barnehageplass?
Ønsker du å ha ditt barn i et barnevenn-
lig, lekende og sangglad miljø? Tiden er
nå inne for å søke barnehageplass i Sør-
eide menighetsbarnehage. Barnehagen
vår er med i samordnet opptak for Ber-
gen kommune. 
Søknadsfrist, hovedopptak for somme-
ren/høsten 2006 er 1. mars 2006. Søk-
nadsskjema fås i barnehagen, på Helse-
stasjoner, trygdekontor, sosialkontor,
Rådhuset, Barnehageservice eller på
nettet: www.gs.bergen.hl.no/byavd/
bhage/opptak.html

BERIT HOP GRIMEN,  STYRER
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Er ungdomsarbeid i
Søreide noe for deg?
Menigheten har ikke hatt mye stabilt ungdomsarbeid de siste årene.
Men nå har vi to arbeids-greiner i gang; Ten Sing og KRIK. 

Bandet i Ten Sing. ALLE FOTO: HANS JØRGEN MORVIK

Dansegruppen i Ten Sing.

KRIK.
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AV PER BARSNES (PROST) OG INGER DAHL (PROSTILEDER)

Det nye året vil bringe med seg en-
dringer for ansatte i kirkene i Bergen
og dermed også i
vårt prosti. En-
dring medfører
usikkerhet for
mange. Det opp-
står nye stil-
linger. Andre går
ut. For mange
kan det oppleves
som fornyende å
få ryddet opp i
stillingsinstruk-
ser og oppgaver.
Andre gruer seg
kanskje og skulle
ønske at det ikke
ble slik. 

Det spesielle og
det fantastiske
med kirken som
arbeidsplass er at
de ansatte hele tiden samarbeider
med frivillige. Kirken trenger mennes-
ker som bryr seg, gir av sin tid og som
har engasjement. Det er kanskje
mange frivillige som kjenner på en
uro over at menighetskontorene ikke
blir så til- gjengelige som før, men vi
håper at det nye også vil føre med seg
noe positivt.

Felles prostikontor
Reduksjonen i budsjettrammene
førte til at det ble satt i gang et omfat-
tende utredningsarbeid for å komme
fram til en best mulig organisering av
fellesrådets virksomhet innenfor den
reduserte økonomiske rammen.

Omorganiseringen på kontorsiden
ble vedtatt av et enstemmig fellesråd
den 12. oktober 2005, og fra nyttår skal

den nye modellen med et utvidet pro-
stikontor og en felles serviceenhet for
alle de syv menighetene i prostiet set-
tes ut i livet. 

Ny prostistab
Den nye prostistaben vil bestå av fire
menighetskonsulenter (3,5 stillinger)
som blant annet skal være sekretærer
og saksforberedere for de syv menig-
hetsrådene, og en felles serviceenhet
som har sentralbordfunksjon, tar i
mot bestillinger, fører kirkebøker
m.m. Til sammen er det 5,5 stillinger
som ledes av en prostileder. Her i me-
nighetsbladet vil vi komme tilbake til
nyordningen i neste nummer og sam-
tidig presentere de nye medarbei-
derne i prostiet.

Ved henvendelser og bestilling av

kirkelige handlinger er det fortsatt
hver enkelt menighets telefonnum-
mer som skal brukes. Telefonen blir
automatisk satt over til prostikontoret
der sekretærene vil kunne lese av på
displayet hvilken menighet det søkes
kontakt med. Kontoret vil være be-
tjent hele dagen, fra 08.00 -15.30, og vi
håper at dette skal gjøre det lettere å få
kontakt og bli satt videre til rette ved-
kommende. Dessuten kan alle ansatte
fortsatt nåes direkte på sine gamle
telefonnumre eller e-postadresser.
Det lokale menighetskontoret vil fort-
satt være det sentrale møtested i me-
nigheten, og de ansattes viktige ar-
beidsplass, men prestene og den
øvrige stab vil heretter ikke ha fast
treffetid på kontoret. De vil nå treffes
etter avtale. �

Omorganisering av kontor-
tjenester i menighetene

Skal du gifte deg? 
Eller ønsker du å 
bestille for eksempel
dåp, ringer du det
gamle, vanlige tele-
fonnummeret til din
lokale kirke. Alle ho-
vednumre vil etter
nyttår være videre-
koblet til det nye
prostikontoret i 
Fana menighetssen-
ter. Der kan service-
sekretæren se 
hvilken menighet 
det ønskes kontakt
med og svare med
menighetens navn.
ILLUSTRASJONSFOTO: 
JAN HANCHEN MICHELSEN

«Endring er en smertefull prosess». Dette var 
tittelen på et av notatene da kirkevergen hadde
møte med daglig ledere fra menighetene i 
Bergen. Setningen ble stående igjen og under-
streker noe av alvoret når kirken må spare 
10,7 millioner kroner. 

Per Barsnes.

Inger Dahl.
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Kirkemusikerne Yngvild Wat-
tum Stuksrud og Guro Rotevatn
Buder har hver sin lille baby i
magen – med termin på likt.
Kanskje derfor de fikk ideen
om å slå seg sammen og holde
babysang i menighetene sine? 

ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- I dag er vi attpåtil kledd likt, i samme
gravidklær, sier Yngvild og ler godt.
Hun skal ha sitt første barn i februar,
Guro har datteren Andrea på 2 _ og
venter nummer to – også i februar. 

- Det er vel ikke alle førstegangsfø-
dende som er så mye med babyer som
jeg er nå, sier Yngvild, kirkemusiker i
menighetene Bønes og Storetveit. 

Det er torsdag formiddag. Guro og
Yngvild har akkurat sunget med en
gruppe babyer og mødre i Storetveit
menighetshus. Mens mødrene samlet
seg rundt lunsjbordet i Storetveit etter
en times sang, dro de to organistene
videre til Skjold menighet for å ha to
nye sanggrupper der.

- Det har vært så populært at jeg har
måttet danne to grupper, sier Guro R.
Buder.

Stort behov
På gulvet ligger myke matter i friske far-
ger, og tolv søte små. Eivind på fire uker
er yngst i gjengen, Rasmus på sju måne-
der er eldst. Maja og Sofie ligger og
plukker på hverandre.  Det er storstilt
flørting, ingen tvil om at de små har lett
for å finne tonen! Det er lite babygråt,
mest gurgling og smil. Det gnages på
fingre og tær. Ja, og så er det noen som
gulper litt, det er ikke fritt for det. 

Hei, hei,
vi skal synge litt i sammen

Alle her skal være med
David er her

Mamma er her 

Sangen har begynt og triangelet sen-

des rundt. Det klirres for David og for
mamma og instrumentet sendes vi-
dere, sirkelen rundt. Her blir hvert
barn og hver en mor sett. 

Mens organisasjonen «Musikk ved
livets begynnelse» tar godt over tusen-
lappen for Babysang, koster det ikke
mer enn et par hundrelapper å være
med på det samme opplegget i Skjold
og Storetveit menigheter. Guro og Yng-
vild forsikrer at det er mye av det
samme opplegget som den profesjo-
nelle organisasjonen bruker.

- Det har vært fint å være to om å lage
opplegget. Vi bruker noen av de samme
sangene som «Musikk ved livets begyn-
nelse», og har også tatt litt fra Frelsesar-
meen, som var de første til å drive baby-
sang, forteller Guro og legger til:

- Jeg hadde lyst til å starte noe lokalt.
Det er stor tilflytting til Skjold-området,
og jeg tror det er behov for babyaktivite-
ter slik at mødre kan komme i kontakt.
Dessuten er det viktig med musikk, at
barnet får høre mors og fars stemme.
Det er en fin måte å kommunisere på. 

de små med å

Det er babysang i Skjold menighet. Mødrene vaier silkelakenet over babyene, som griper etter det blå.

Hjelper de små med å f



Finner tonen
Det er regler og rim, sko blakken, sko
blakken med hammer og tang, enkle
barnesanger og melodier. Det trom-
mes på små mager, det danses i ring,
det masseres på tær og koses på kinn.
Så tas et stort blått silketeppe frem.
Det brettes over småtassene som gri-
per etter det blå. 

- Det ser ut som de har stor glede av
det, sier Anne Cathrine Holten, mor til
Rasmus. 

- Det er et enkelt opplegg, men så hyg-
gelig og fint! sier hun og legger til: - Fint
å komme sammen her med babyene og
synge, møte andre mødre i området.

Hun traff tilfeldigvis mor til Guro,
Irene Ellingsen, som hun er i barsel-
gruppe med. Mødrene til Maja og Sofie
på kjenner hverandre også fra før: De
fødte nemlig på samme dag! Deres to
små jenter har absolutt funnet tonen. 

Alle synger med, Måne og sol også,
selv om kristne sanger ikke er i flertall.

- En viss kristen profil holder vi med
noen kristne sanger, men vi er bevisste
på at dette skal være et tilbud til alle.
Først og fremst skal vi synge med de
små, understreker Guro Rotevatn Bu-
der. 

For noen er det blitt tid for amming
og soving. Yngvild setter på cden med
velsignelsen og roen brer seg i rom-
met. Sangen Herren velsigne deg og
bevare deg finner vei inn til ømme
morshjerter. �
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtale-
ferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på tirsdagskvelder med kursstart 14. februar 2006. 
Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er med i 
tjenesten. For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til 
innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere 
skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

finne tonen
� Fana: tirsdager kl 11-12. Kontaktperson: Renate Olsen
� Slettebakken: 0 -ca 8 mnd. Tirsdager kl. 10.30. Babysangen går
over i småbarnstreffet som starter ca.11.30. Barna leker, mens de
voksne spiser lunsj. (Ta med matpakke!) Kl. 12.00 blir det en

sang/musikksamling for barn fra 8 mnd og oppover. Påmelding på tlf:
97718438)
� Storetveit: Det blir babysang også etter jul. Ta kontakt med me-
nigheten for nærmere informasjon om dag og tid. Se info s 13.

Her arrangeres babysang:

Kirkemusikerne Yngvild Wattum Stuksrud og Guro Rotevatn Buder har gått
sammen om å drive babysang. Begge venter i tillegg baby i februar. 

Hei, hei skal vi synge litt i sammen...Babyene (f.v) Guro, Maja og Malin hil-
ser på hverandre før de skal danse i ring.
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«Nabokafeen» på Nesttun er
ikke som andre kafeer. Her får
du både vaffelplate og kaffe til
10-kroningen, foruten suppe
og godt selskap. Kafeen har nå
opp mot tjue stamgjester, og
det er plass til flere.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

-Det er blitt en god fast gjeng her, men
du må ikke skrive «gjengangere» for
det kan misforsås, humrer Martin E.
Andersen og inntar en ny skje med
hjemmelaget fiskesuppe. 

Lite minner om et kafèlokale når
man kommer inn i menighetshuset til
Birkeland kirke. En gul liten plakat på
døren inn til småsalen er det eneste
som forteller at det her er kafe. Men
åpner man døren og våger seg inn,
kommer man straks til noe som er blitt
en liten oase for mange.  

Pris ikke viktigst
Respatex-bordene i småsalen har fått
ny sjarm med rødrutete voksduker og
eføy i vaser. Her oser det fra vaffeljer-
net og suppegryter. Kannene er fulle
av nytraktet kaffe. Fem kroner koppen.
De lave prisene er likevel ikke det vik-
tigste. 

- Det er veldig kjekt miljø her, sier
Bjørn Johannessen, ansvarlig for den
organiserte kirkeskyssen til kirken om
søndagene. Han kommer hver tirsdag
til kafeen med to passasjerer. Nå sitter
de rundt bordet med to av de andre
stamgjestene, Eirik Nilsen og Helge
Aarli, og diskuterer Bybanen. 

- Her går det i smått og stort. Ja da. Vi
løser verdensproblemer hver tirsdag,
sier Johannessen, som hiver seg inn i
debatten igjen. 

Pause fra fuglekassene
Eirik Nilsen sager ved og snekrer fugle-

kasser ved Nesttun Dagsenter rett
nedenfor menighetshuset. Tirsdager
er det varm suppe på kafeen og ikke
matpakke på lunsjrommet der. Det er
dager han ser frem til. Helge Aarli, som
er sykemeldt, kommer forbi senteret
og tar med seg Eirik. Men Eirik finner
veien selv også de dagene Helge ikke
måtte komme. 

Skryter
- Eirik ser veldig frem til tirsdagene. I
dag ble jeg også med. Det var god be-
manning hos oss i dag, sier miljøtera-
peut Tore Joten, som samtidig skryter
av kafe-initiativet.

Det er diakoniutvalget i Birkeland

menighet som for halvannet år siden
fikk ideen til å starte en kafe i menig-
hetshuset. Leder i diakoniutvalget Es-
ther Motzfeldt Andersen og diakon
Tone Totland fikk engasjert frivillige.
Blant annet Jan, med erfaring fra kon-
taktsenteret til Frelsesarmeen, og ser-
veringsdamene og vaffelkokkene Anne
Karin Andersen, Hildegard Kanestrøm
og Anna Helene Midthun.

- Vi har det veldig kjekt. Uansett om
det kommer mange eller få til kafeen,
sier hun og øser ny røre i det stekende
varme vaffeljernet. Hun forteller: 

- Jeg hadde ikke nok å bruke kreftene
på da jeg ble pensjonist etter et aktivt
liv i reiselivet. Da diakonen ringte og

Stamgjest 
VETERAN. Det er bredde i alder og livssituasjon i kafeen. Det er mulig å treffe andre, men det går også an å sit
til Nabokafeen så sant han husker det. Ikke lett å tenke på alt når man er blitt 92 år.
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spurte om jeg ville stille som frivillig, sa
jeg ja. Det har jeg aldri angret på. 

Dagens vers
Det siger jevnt på med gjester mellom
tolv og to. Et ektepar som kommer
innom for en suppetallerken etter
handletur på Lagunen, pensjonistene
Ingebjørg og Inge Mannsåker, og Birger
Johan Bognø som har tatt sykkelturen
fra Fana stadion. Han sitter på sin faste
plass og holder utkikk over rommet.

Igjen går døren opp, inn kommer
nok en stamgjest, Henrik Bang. Samti-
dig skinner solstrålene inn gjennom
rutene og serveringsdamene smiler
opp når de ser Henrik.  

- Dette er suppestasjonen min. Ja, når
jeg ikke glemmer det da, sier 92-
åringen muntert. Han setter seg alene
ved et bord helt bakerst i rommet og
Anne Karin kommer etter med suppen. 

- Dette er til stor glede for mange.
Hyggelig serveringspersonale, spesi-
elt, sier Henrik og nikker til Anne Ka-
rin, som til gjengjeld smiler blidt og
legger et ord for dagen på bordet foran
ham. Han lar det ligge til han har spist
ferdig. Da åpner han opp og leser:

«Gode ord kan være enkle å si, men
deres gjenklang er i sannhet uten
ende». Mor Teresa. 

- Dagens vers. Jeg er alltid litt spent på
hva de finner på hver gang.

Slipper middag
- Det er veldig greit å ta suppen her, så
slipper jeg å lage middag, tilføyer Hen-
rik. 

Konen hans er nettopp kommet på
sykehjem og han har mistet flere av
sine kontakter gjennom henne. Da er
det en fin avveksling å komme til Na-
bokafeen.

-Det er sikkert mange enslige som
kunne ha nytte av å vite om det her,
sier han, og i det samme skvetter han
til. Det smeller i glasset ved nabobor-
det. Alle ser opp. 

Det var visst bare et lite trylleinnslag.
- Skjulte talenter er det her og, sier

Henrik og spiser videre i ro og fred. �

på Nabokaféen
VAFFEL OG KAFFE til en tier eller rykende varm hjemmelaget suppe? Hver tirsdag er det en god gjeng som
tar varm lunsj eller tidlig middag på Nabokafeen i Birkeland menighetshus. Anne Karin Andersen serverer. 

itte alene med kaffekopp og en avis. Henrik Bang kommer

Kunstutstilling i kafeen
Nå er veggene i kafeen pyntet opp med bilder malt av amatørmaler Anne Karin Andersen.
Tanken er at det skal være vandreutstilling i dette rommet, slik at flere kan få anledning
til å presentere det de har skapt. Andersens bilder åpner noe kafegjengen håper blir en
god  tradisjon i kafelokalet. 
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Fana-koret
«Sola Fide»
hentet hjem to
førstepriser og

en femteplass da de
deltok i den internasjonale kor-
konkurransen «In… canto sul
Garda» i Italia tidligere i høst. 

AV INGVAR HENNE

Riva del Garda ligger helt nord ved den
naturskjønne Gardasjøen i Nord-Italia.
Geografien har visse likheter med den
norske, og fjellene er faktisk enda høy-
ere og villere enn det vi er vant med fra
vår egen kjære vestlandsnatur. Tempe-
raturen er behagelig og været strålende,
så den vesle byen viser seg fra sin beste
side når forventningsfulle korister sti-
ger ut av bussen. 

Etter middag første kvelden er det tid
for åpningskonsert i en moderne kirke
som rommer ca. 2000 sangvenner fra 16
land. Det er 43 kor med i konkurransen,
og overraskende nok var det mange kor
fra Asia. Sola Fide stiller i tre klasser; Kir-
kemusikk og folklore for blandakor,
samt i klasse for damekor. Det er tors-
dag morgen og tid for kirkemusikk.

Stemningen er god, men ganske spent,
og de som synger i de øvre registre sliter
nok litt med morgengruffet enda. Vi skal
synge i en flott kirke med fantastisk
akustikk. Faktisk er klangen så voldsom
at vi under lydprøven må justere ned
tempo en smule for å finne roen.

Folklore i bunader
Fredag morgen stiller vi stivpyntet til
frokost i bunad og med norske flagg.
Det blir rene 17-mai frokosten, og det
er noen som nynner forsiktig på «Ja, vi
elsker» ved det ene frokostbordet. Det
er ikke til å unngå at vårt lille bunadstog

blir lagt merke til der vi marsjerer mål-
bevisst mot kongressenteret for å delta
i folkloreklassen. Stemningen blir en
smule preget av at det stort sett bare er
oss og dommerne som har stått opp så
tidlig på morgenen, men vi skjerper
konsentrasjonen og gjør alt vi kan for å
formidle sangglede til tomme stolrader
og kritiske dommere.

Like etter skal våre sjarmerende da-
mer i sving i kirken med den overvel-
dende klangen. Bunadsforklene svinger
rundt gatehjørnene mens guttene for-
ventningsfullt tar plass sammen med
heiagjengen på kirkebenkene. Det er

ikke fritt for at vi er litt stolte når da-
mene våre fyller kirkerommet med va-
kre toner og varme smil. Mulig at det er
noe småplukk å rette på noen få steder,
men denne sjarmoffensiven kan nå
umulig dommerne motstå.

Koret er gatemusikanter
Etter lunsj er det fritid, og medlem-
mene avslører sine preferanser. Byen
har mange artige butikker med varer
som er mer eller mindre uimotståelige
for mange, mens andre foretrekker å
nyte den storslåtte naturen rundt Gar-
dasjøen. Uansett blir det en del tråk-

Sola Fide pprisbbe
FEIRING. Jubelen står i taket og dirigent Janicke Damm Rusti får en velfortjent luftetur.
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king, men det gjør bare godt etter å ha
stått stille på korkrakkene.

Fredag kveld blir vi en spesiell opple-
velse rikere. Vi får lyst å være gatemusi-
kanter en liten stund og finner et veleg-
net sted med god akustikk. Det tar ikke
lang tid før nysgjerrige fanger opp to-
nene, og snart har vi langt større publi-
kum enn det vi til tider klarer å mønstre
på konsertene her hjemme. Et kor med
ungdommer fra Sveits samler seg snart
og svarer sporty på våre sanger med
musikk i samme sjanger, og vi holder
det gående i mer enn en time med et
variert program som bølger elegant fra

folkeviser og religiøse sanger til jazz og
pop. Jeg har vært med på konserter som
har vært dårligere regissert enn dette.

To tusen tilhørere
Lørdag kveld sitter vi nok en gang stiv-
pyntet ved bordet, og nok en gang sliter
vi litt med matlysten. Det er tid for av-
slutningskonsert og premieutdeling, og
derfor litt for mange sommerfugler i
magen til at det er plass til en solid mid-
dag. Det er en stor ære å være plukket
ut som et av korene som får synge for et
så stort og entusiastisk publikum, men
det er vanskelig å undertrykke uroen

over hva dommerne synes om våre pre-
stasjoner tidligere i uken.

Det blir en fantastisk opplevelse å
synge for over 2000 entusiastiske sang-
ere fra mange nasjoner. Vi har aldri hatt
et så velkvalifisert og likevel kjempebe-
geistret publikum. Akkurat der og da
har vi oppnådd hovedmålet med turen
– å formidle sangglede på tvers av kultur
og landegrenser. Resultatet fra konkur-
ransen er en flott bonus, og stemningen
på resten av turen blir ikke noe dårligere
av to førsteplasser og en femteplass.
Gardasjøen vil vekke hyggelige minner
for Sola Fide i lang tid framover. �

isbelønnet i Italia
ALLE FOTO: TRYGVE HAUKÅS OG INGVAR HENNE

Det ble ikke anledning å hvile lenge på laur-
bærene, for førjulstiden er krevende for kor-
sangere. Ikke minst i år,  siden Sola Fide lan-
serer juleplaten «Himmeldiamanten». Det er
riktignok en stund siden innspillingen ble
gjort hos NRK, så vi har gått svanger med
platen i nesten ti måneder. Vi gjør vårt beste
for å formidle varm julestemning gjennom
vakre og unike korarrangement. Målet har
vært å presentere en variert, men likevel

helstøpt samling av tradisjonelle og nyere
sanger. Sammen med Tove Kragset og Terje
Isungset skapes et spennende lydbilde som
peker på julens skatt. 
Sola Fides tradisjonelle julekonsert er i år
utvidet til to konserter, 18. desember i
Skjold og tirsdag 20. desember i Mariakir-
ken. Da presenterer koret både sanger fra
platen og andre julesanger. 
�Se side 12 for anmeldelse av platen!

Himmeldiamanten

Sola Fide fikk æren av å synge på avslutningskonserten for over 2000 til-
hørere.

Utsikt fra hotellet mot fjel-
lene rundt Riva del Garda

Ingen kan motstå, gelato - italiensk is. Vi er i 
Sirmione, en koselig liten by ved Gardasjøen.

Utsikten tar pusten fra oss i dobbel forstand ved
St. Barbara. Riva del Garda i bakrunnen.
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

  

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

Prostikoret i Fana har i
flere år markert seg i øver-
ste sjikt blant Bergens
blandakor, og denne pla-
ten bekrefter nivået. De
formidler sangglede og ju-
lens budskap på en over-
bevisende måte. 

Koret har en rekke flinke
sangere, som også ivaretar
solistoppgavene selv.  Ka-
rakteristisk for koret er
den rene klangen. Her har
koret og dirigent Jannicke
Damm Rusti lagt ned mye
arbeid. Samtidig har de
også et stykke igjen før de
når topp nasjonalt nivå.

Tove Kragset bidrar med
sikkert pianospill og et fint
arrangement på «Mitt
hjerte alltid vanker». Terje
Isungsets bidrag på perku-
sjon er spennende, men
kan av og til virke litt til-
gjort i sammenhengen. 

Dette er en
jevn og fin jule-
plate, men uten de
helt store overraskelsene.
Platen synes å mangle en
bærende ide foruten jule-
budskapet.

En rekke fine sanger er
mer eller mindre tilfeldig
sammensatt. Det finnes
mange slike plater på
markedet, derfor kunne vi
kanskje forvente noe nytt? 

Som prostikor kunne
kanskje den kirkelige til-
knytningen vært markert i
større grad i arrangemen-
tene. Platen er tatt opp i
studio og gir et helt annet
klangbilde enn en kirke
med stor klang. Men alt i
alt er dette en plate som vil
skape fin julestemning. �

ANMELDT AV OTTO CHRISTIAN ODLAND

Julestemning
med Sola Fide
Sola Fide har nylig sluppet «Himmel-
diamanten». En juleplate med 
tradisjonelle og nyere julesanger. 
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

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

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

Selvvask/Maskinvask - Propan
Dagligvarer - Tilhengerutleie 

Åpen 06-24 (08-24)

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

DØGNVAKT
HURTIG SERVICE

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

Eposttjeneste
www kirkens-sos no

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

Det nye menighetsrådet

Søvikheia er solid 
representert i den nye
menighetsrådet. I 
to nabohus bor Bene-
dicte Gram-Knudsen 
og Morten Bjørndal.

AV HANS JØRGEN MORVIK

De bor i et nybyggerfelt, men
har likevel lang og solid til-
knytning til området. Bene-
dicte kan til og med fortelle at
hun var til stede da grunnstei-
nen til kirken ble lagt. De har
likevel hatt forskjellig tilknyt-
ning til kirkelig/kristent ar-
beid opp gjennom årene. Der
har Morten utvilsomt vært
den mest aktive. Han er lærer
ved Danielsen skole. Bene-
dicte er jurist og jobber i Ber-
gen Kommune. Nå er begge
valgt inn i menighetsrådet for
første gang. 

- Vet dere hva dere går til?
- Jeg vet nok litt, sier Morten.

Men jeg ser frem til å få vite
mer, og bli mer involvert i le-
delsen av menigheten. Jeg har
vært med i et utall av komiteer
og arbeidsgrupper tidligere,
men ikke i et slikt formelt sty-
re eller råd som til og med er
lovfestet.

- Jeg vet nok lite, sier Bene-
dicte, men jeg ser på dette
som en mulighet til å lære. Jeg
ser frem til å være med pro-
sessene og ha innflytelse på
det som skjer. Jeg har nok noe
mer erfaring med formelle
styrer, men antar at det ikke
bare blir de høyst formelle
oppgavene vi skal ta tak i, sier
hun og legger til: - Jeg fryktet
vel at vi ville få mye med om-
byggingen av kirken å gjøre,
og så for meg problemer knyt-

Gerhard Berge
leder

Arve Tjønn Rinde 
nestleder

Erik Brandstadmoen 
også medl. Fellesrådet

Karsten Oma
medlem

Ivar Nygård
medlem

Kristin Vinnes
medlem

To gode nab

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

• Være et forum der beboere og frivillige
organisasjoner kan henvende seg med kon-
krete saker.
• Være et talerør overfor lokale myndigheter
• Bidra selv - ikke forvente at bare det of-
fentlige tar ansvar.

Forrige nummer av Refleks inneholdt et opp-
slag om Områdeutvalgets engasjement i for-
hold til arealanalysen som Bergen kommune
er i ferd med å utarbeide. Det var forventet
at rapporten ville bli ferdig i god tid før jul.
Den er nå forsinket og er neppe klar før i fe-
bruar 2006. 
I løpet av høsten har Områdeutvalget eta-
blert to nye arbeidsgrupper. Den ene grup-
pen har sitt utspring i en planlagt utbyg-
ging på Søvikneset og involverer fem til-
grensende velforeninger. Gruppen vil arbei-
de for å sikre bedre tilgjengelighet for all-
mennheten i den LNF-regulerte delen av Sø-
vikneset. Vi håper at det på sikt kan lages
gangstier som letter atkomsten til denne
naturperlen ved Nordåsvannet. Mer infor-
masjon om dette vil komme senere og vil bli
lagt ut på vår hjemmeside. 

Den andre arbeidsgruppen skal
vie sin oppmerksomhet mot ut-
viklingen av sjølinjen i indre
Dolviken. Her er mye å gripe
fatt i, både i forhold til fortet-
ningen av marinaer, offentlig
tilgjengelighet og med hensyn
til vannkvalitet/forurensning.
Gruppen ledes av Karsten Tju-
gen fra Søreidneset vel. 

Har du spørsmål eller inn-
spill til oss, kan du ta kon-
takt via vår hjemmeside el-
ler direkte til Områdeutval-
gets leder Kåre Hansen på
tlf. 93043779

Informasjon fra
områdeutvalget 

for Søreide

tet til budsjettoverskri-
delser og den slags. Men
jeg har forstått at ansva-
ret for dette ligger på et
annet plan – fellesrådet –
heldigvis.

Bygge en levende kirke
Benedicte ser frem til å
være med på å ha det to-
tale ansvaret for virksom-
heten i kirken. Være med
på å ta initiativ, og på å
sette dem ut i livet. 

-Vi har etter hvert
fått til mye bra for
barn her. Det er
selvsagt behov for
mer, men vi må også
begynne å få til mer
for ungdom. Her
kan vi ha mye å lære
av andre menighe-
ter og organisasjo-
ner.

- Hva er det vik-
tigste fremover?

- Det er rett og
slett å bygge en kir-
ke som lever, sier
Benedicte. Det er
flott med ombyg-
ging, og vi gleder

oss til å komme inn igjen
når byggeperioden er
over. Men det viktigste er
likevel at menighetens
medlemmer kommer dit
og føler seg hjemme der.
Kirken må kunne bety
noe for alle generasjo-
ner.

- Jeg ser en todelt opp-
gave, sier Morten. For
det første må vi ha en kir-
ke og en menighet som
er åpen for alle, og som

er et naturlig sted å gå til
for så mange som mulig.
For det andre må den
også være et godt sted å
være for dem som øn-
sker å være aktive utover
det vanlige. Målet må
være at kirken skal være
et sted man har lyst til å
komme tilbake til, uan-
sett hvor ofte en går der.

- Vi har et godt ut-
gangspunkt med kirke-
bygget vårt, sier Bene-
dicte. Jeg synes det er
flott å ha en arbeidskir-
ke. Den kan romme så
mye. Ikke bare gudstje-
neste og høytid. Men det
også! �

Søreide har fått nytt menighetsråd, som trer i funksjon fra nyttår. Men rådet har allerede
hatt sitt første møte, og konstituert seg. Her  er rådet den kommende to-årsperioden.

www.soreide.info Områdeutvalget for Sør-

eide har etablert en egen nettportal. Fra

starten av vil den fungere som informa-

sjonskanal for områdeutvalget. Men håpet

er at andre aktører i området - blant annet

lag og organisasjoner - vil henge seg på et-

ter hvert. Nettportalen vil da kunne fungere

som en elektronisk oppslagstavle for alle

som bor her, og man vil kunne orientere seg

om alt fra viktige lokalpolitiske saker til de

forskjellige organisasjoners møtekalendre.

Håpet er at soreide.info kan bli en sam-

lende nettportal for så mye som mulig av

den virksomhet som drives i vårt område.

Sølvi Førde Lindås
medlem

Jens Zeuthen Meyer
medlem

Morten Frode Bjørndal
medlem

Benedicte Gram-Knudsen
medlem

Atle Sylvarnes
vara/vara Fellesrådet

Even Aarvik
varamedlem

Magne Nikolai Grotle
varamedlem

Ingeleiv Monsen
varamedlem

oer i rådet

  er naboer. I høst ble de begge valgt inn i me-



09.10 Thomas Duesund
Charlotte Pedersen 
Helgø
Ane Fintland

16.10 Vebjørn Fykse Haga
23.10 Niklas Aleksander 

Iversen Dyrstad
Emilie Svanevik
Theodor Rønn-Aar
Silje Stensen Heggdal
Fabian Hilt-Søreide
Silje Stensen Heggdal

06.11 Noah Bakke
Gard Heradstveit

13.11 Christian Ulvøy
Eirik Mathias Hop

13.11 Maria Pauline 
Eide Berentsen

20.11 Andreas Emil Blücher
Kristoffer Krakk Aga

24.09 Anne Torekoven 
Middleton

04.10 Magnus Kulild
15.10 Sigurd Høisæther
05.11 Olav Sverre Kvamme
12.11 Helge Ove Amundsen

NB! Gudstjenestene holdes for
tiden i Kultursalen på Ytrebyg-
da kultursenter, Skranevatnet.
Der er det også søndagsskole
hver søndag, bortsett fra i sko-
leferiene.

4. des. - 2. søndag i advent
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til misjonspro-
sjektet. v/Hans Jørgen Morvik

11. des. – 3. søndag i advent
11.00 Familiegudstjeneste
med dåp. Offer til KFUK/
KFUM. v/Kolbjørn Gunnarson

18. des. – 4. søndag i advent
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. v/Hans Jørgen Morvik

24. des. – Julaften 
14.30 Julaftengudstjeneste.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
v/Hans Jørgen Morvik.

16.00 Julaftengudstjeneste.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
v/Hans Jørgen Morvik.

25. des. – 1. juledag 
12.00 SKJOLD KIRKE. Felles
høytidsgudstjeneste med
Skjold menighet. 

26. des. – 2. juledag
11.00 SKJOLD KIRKE. Felles
høymesse med Skjold menig-
het. Jubilate synger.

1. jan. – Nyttårsdag
12.00 SKJOLD KIRKE. Felles
høymesse med Skjold menig-
het.

8. jan. – Kristi åpenbaringsdag
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til menighetens
misjonsprosjekt. v/Hans Jør-
gen Morvik.

15. jan. – 1. søn  etter Kristi åp.
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til menighetens
arbeid. v/Kolbjørn Gunnarson.

22. jan. – 2. søn  etter Kristi åp.
11.00 Høymesse. Offer til Det
norske misjonsselskap. v/Hans
Jørgen Morvik.

29. jan. – 3. søn  etter Kristi åp.
11.00 Høymesse. Offer til me-
nighetsarbeidet. v/Kolbjørn
Gunnarson.

5. febr. – Vingårdssøndagen
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til Normisjon.
v/Hans Jørgen Morvik.

12. febr. – Såmannssøndagen
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til Bibelmisjo-
nen. v/Hans Jørgen Morvik. 

19. feb. – Kristi forklarelsesdag
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. v/Kolbjørn Gunnarson.

26. feb. – Søndag før faste
11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Offer til KFUK/
KFUM. v/Hans Jørgen Morvik.

Kirkeskyss
Søreide kirke har i mange år
hatt en egen skyss-tjeneste
knyttet til gudstjenestene.
Dette har vi fortsatt, selv om
gudstjenestene er på Skrane-
vatnet kultursenter. Skyss kan
avtales ved å ringe til kirkekon-
toret (55 59 71 00) mellom 10.00
og 10.30 på søndag formiddag.
Eller man kan møte opp ved
kirkekontoret i brakken på kir-
kens parkeringsplass i dette
tidsrommet.

Gudstjenestesamarbeid
med Skjold kirke
Søreide og Skjold menigheter
har en lang, felles historie, og
mange av medlemmene i
Skjold menighet har hatt Sørei-
de kirke som sin kirke i mange
år. Nå i ombyggingsfasen i Sør-
eide vil vi på nytt samarbeide
om en del gudstjenester, men
denne gangen blir det vi i Sørei-
de som får dra nytte av Skjold
kirke.
For det første er det bestemt at
menighetene skal samarbeide
om gudstjenestene på en del
høytidsdager. Dette gjelder i før-
ste omgang 1. og 2. juledag og 1.
Nyttårsdag. Da vil vi holde guds-
tjenester sammen til vanlig tid i
Skjold kirke. Dette vil sannsyn-
ligvis også bli gjort i Påsken 2006,
og da gjelde Skjærtorsdag, Lang-
fredag og 1. påskedag. 

JULAFTEN vil vi imidlertid hol-
de gudstjenester på Skranevat-
net Kultursenter.
For det andre vil vi holde egne
dåpsgudstjenester i Skjold kir-
ke for de som ønsker et alterna-
tiv til å ha dåp på kultursente-
ret. Foreløpig har vi satt av 11.
desember i år. Det er meningen
å tilby dette en søndag i måne-
den også på nyåret, men her er
ikke datoene fastsatt ennå.

Draumkvedet
Framføring for 8. gong i Fantoft
Stavkirke,  13. dag jol,  fredag 6.
januar 2006. Det vert to framfø-
ringar, kl 18.00 og kl 20.00.

Kvedar i år er Aasmund Nord-
stoga, Vinje . Han er oppvaksen
med rike folkemusikk- og kul-
tur-tradisjonar på heimplassen
til  Aasmund Olavson Vinje, er
utdannna innen musikk og
nordisk og har  rik røynsle frå
arbeidsliv og konsertar.

Velkomen til kyrkje midtvin-
ters. Hugs varme klede og fott-
øy. Inngongspengar: kr. 100.
Born: gratis. Arr. Kulturutvalet i
Storetveit menighet.

Christmas Carols
Storetveit Church:
Tuesday Dec 20 at 7.30 pm
Concert & sing-along with the
Agape Gospel Choir.
Jan Erik Endresen - Tenor 
Hildegunn Meidell - Cornet
Ruth Bakke Haug - Organ
Free admission!
After the recital you are welco-
me to join us for some «jule-
gløgg» at the Parish hall

Konserten og julesang-sing-
along er hovedsakelig på eng-
elsk. Både utlendinger og nor-
ske er velkommen til å synge
inn julen med oss tirsdag 20.
des. kl 19.30 i Storetveit kirke.

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend

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

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

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

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

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