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Enes om 
uenighet  
Kirkerådet har talt om
homofilisaken for denne
gang, men lokalt går 
debatten videre. Og det
viser seg at ulike syn kan
enes. Side 6-7

Draumkvedet
for tiande gong
I ti år har Brynhild Utne
vore ei drivkraft for å set-
je opp middelalderdiktet
Draumkvedet i Fantoft
stavkyrkje, på 13. dag jul,
6. januar. Den tiande
framføringa blir noko
annleis. Side 10-11

Støtte til Bolivia 
Søreide menighet har
nylig underskrevet en
samarbeidsavtale med
Misjonsalliansen om å
bidra til et misjons-
prosjekt i Bolivia. 

Side 14-15

God jul og godt nyttår
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Refleks nr 6, 2007. Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samarbeid med BKF og
de andre menighetene i Fana, og sen-

des til alle hjem i menigheten. Vi tar
med glede i mot artikler av ulike slag og

gjerne også tips til reportasjer.

Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: soreide.menighet@bkf.no. 

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

Redaksjonsråd: Hans Jørgen Morvik, Frode Høy-
te og Sigmund Austrheim.

Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317, e-post: post@dragefjellet.no 
(Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no)
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 
Stoffdeadline neste nummer: mandag 12. nov.
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 27. nov.

AV HANS JØRGEN 

MORVIK

Advent er for-

beredelses-

tid og oppmerksomhetstid

for Herrens ankomst. I tre

dimensjoner - eller tids-

epoker - kan vi si: For det

første den ankomst som

engang skjedde - da Jesus

ble født i stallen. For det an-

dre den ankomst som skjer

hver gang han blir tatt imot

av et nytt menneske. For

det tredje den ankomst

som engang skal skje når

han kommer tilbake.

- Oisann! Dette høres

voldsomt ut. Spesielt den

siste der!

Det er rett. Men det spørs

om ikke det er den første:

Det at Herren kom som et

lite barn – født i en stall –

som er det voldsomste li-

kevel. Vi glemmer nemlig

så lett denne koblingen; fra

Jesusbarnet i krybben, til

den voksne Jesus som sa

han var Guds Sønn.

For dette betyr en revolu-

sjon av menneskers guds-

bilde. Slik de fleste religio-

ner beskriver Gud, er han

nemlig først og fremst stor

og mektig, og totalt anner-

ledes oss mennesker.

Slik ER Gud også. Stor og

opphøyd. Ufattelig i all sin

kraft og makt. Men Gud er

ikke bare slik. Gud ble født

inn i vår verden som et for-

svarsløst og maktesløst lite

barn. 

Maria fødte et barn som

så ut som alle andre barn -

men som ikke var som alle

andre barn. Han var Gud.

Fra fødselen av og til sin

død. Dette er det sentrale

punkt i kristendommen.

Det er dette som gjør kris-

tendommen til en «anner-

ledes» religion. 

Dette, og hverken synd

eller syndstilgivelse; hver-

ken himmel eller helvete;

hverken mirakler eller

oppstandelse fra de døde.

Men inkarnasjonen: Det at

Gud ble menneske. Et men-

neske - en person; Jesus,

Marias sønn. 

Kristendommens Gud -

vår Gud - er en Gud som har

vært barn; tisset i buksen,

grått av smerte og smilt av

glede. Det betyr at han ikke

bare er en fjern, opphøyd

storhet, men at han kjen-

ner til - på sin egen kropp -

hva det vil si å være men-

neske. 

Alt dette – fordi han er

glad i oss. Fordi han vil ha

fellesskap med oss. Med

deg og meg. Det er dette

som er adventstidens og ju-

lens budskap. I alle fall i

kortform…

Kommer du til gudstje-

neste i desember får du

høre mer! ●

AV GEIR MØLLER

Resultatet av menighets-

rådsvalget ble dette:

Disse er valgt for 4 år:
Faste medlemmer

1. Trygve Danielsen 

2. Gudrun Tjøstheim 

3. Even Aarvik 

4. Baard Ivar Iversen 

Nenseter 

5. Betty Elin Karlsen 

Varamedlemmer: 

(valgt for 2 år)

6. Ivar Nygård

7. Laila Eriksen 

8. Terje Storgjerde

9. Svein Atle Kolaas

10. Inger Helen Helland 

Fra før av sitter følgende i

menighetsrådet, og disse

er ikke på valg før i 2009.

• Gerhard Berge

• Sølvi Førde Lindås 

• Jens Zeuthen Meyer

• Benedicte Gram 

Knudsen 

• Morten Frode Bjørndal 

Det var 67 personer  som

stemte ved menighetsråd-

svalget. 28 av dem var for-

håndsstemmer. Vi kom-

mer tilbake med en nær-

mere presentasjon av

medlemmene i menig-

hetsrådet i det neste num-

meret av menighetsbla-

det. ●

Hva er advent? Hva betyr det? Advent har
ingenting med ventetid å gjøre, selv om ordene
ligner på hverandre. Advent betyr ankomst. 
Ikke en hvilken som helst ankomst, men Adventus
Domini: Herrens ankomst. Ankomst jorden. 
Til oss.

Advent
Nytt menighetsråd i 
Søreide menighet
Søndag 21. oktober ble det valgt nytt
menighetsråd.

Søreide menighet er med i en prøveordning med menig-

hetsrådsvalg hvert annet år.



Inngangsbillett:  Enkeltbillett: kr. 100,-
Familie: kr 200,-
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Det var en helt spesiell dag – i desember. Det vil si, for
de aller fleste menneskene som hastet oppover Karl
Johansgate var det ingen helt spesiell dag, bare en helt
alminnelig dag i desember.

Men ikke for barna som tumlet opp fra T-banen.
For dem var dagen helt spesiell.
De var som små prinser og prinsesser som skulle ut for å se på
selveste kongens slott!
De var røde og blå og gule og grønne, de var rosa og lilla i all
sin prakt, og de var 14 stykker i tallet. Med seg hadde de tre
voksne æresvakter som skulle frakte dem trygt av gårde mot 
kongens slott.
Og plutselig yrte det av kongelig liv og fyrstelig latter i gaten!
Folk som gikk forbi måtte smile litt av den glade flokken.
To og to, hånd i hånd i en ikke så helt bein rekke akkurat. 
De voksne måtte justere litt underveis.

Og så er det at underet skjer!
En sliten gatemusikant sitter på en liten kasse oppetter hus-
veggen og klimprer på en gitar og synger med en litt rusten og
svak stemme.
Og brått får han svar av et helt kor!
Et englekor er det. Som tar tonene hans og triller dem tilbake.
Med strålende øyne og himmelsk glede. 
Det skjer der, midt på Karl Johan.
Som om det skulle vært Betlehemsmarken for 2000 år siden.
Ingen hyrder hører det , for de var ikke der.
Men noen hverdagsmennesker i Oslos byvrimmel blir vitne
til det.
Og de stanser opp og lytter og smiler – og tar imot underet.
Det er et hellig øyeblikk.
Gleden er kommet til jorden! ● SØLVI DAMM

En dag i desember ...

FOTO: BJØRN ERIK 

PEDERSEN/

WIKIPEDIA

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

Se her! Juleverksted
Vent litt,

advent.

Vent litt, 

så vi kan tenke oss om.

Vent litt før lysene

tennes

og pakkene kjøpes.

Vent litt, så håpet

kan vokse.

Vent litt, så freden kan

fylle våre hjerter.

Vent litt så troen kan se

at barnet som ble født

den gang

er verdens Frelser,

og den som vi fortsatt

venter på.

SD

aaddvveenntt

Alternativ til travel julehandel! Kom til Søreide kirke med
avslappet og god atmosfære lørdag 8. desember kl. 12-16.

Vi lager:
• Julekort
• Julepynt
• Engler
• Hekling
• Perling
• m.m.

Åpning ved 
vikarprest Sindre
Skeie. Kulturelt 
innslag. Kafé. 
Tombola.

Velkommen til juleverksted!
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Temaet var «Advent og Jul». Det er
begynt å komme inn bidrag, men
det har ikke akkurat strømmet på.
Kanskje det var litt tidlig å komme i
adventstemning?(Selv om Planta-
sjen har hatt jul i mange uker og ka-
kemenn har vært i butikkene fra
oktober…) 

Vi setter derfor ny frist 1.desem-
ber, og håper at flere vil være med. 

Malerier, tegninger og fotografi-
er kan leveres i kirkens åpningstid,

eller sendes på e-post til:
gerhard.berge@gmail.com

Vinnerne i de forskjellige klasser
blir offentliggjort i neste nr av Re-
fleks og får sine premier før jul.

PS: husk at både barn og voksne
kan delta, og skriv navn, alder tele-
fon og adresse på baksiden.

Fra søndag 2.des. og frem til jul
blir det utstilling av innkomne bi-
drag i menighetssalen i kirken. ●

desember 2007

J U L E konsertkonsertkonsertkonsert 

SKJOLD KIRKE
SØNDAG 16. DESEMBER 

KL 18.00 og 20.30 

SÆLEN KIRKE
TORSDAG 20. DESEMBER 

KL 19.30 
BILLETT KR 150,- 

Dirigent: Janicke Damm Rusti 
Les mer på www.solafide.no

Søreide menighet
inviterer til en stemningsfull
førjulskveld
i Søreide Kirke

SSSSS øøøøøøøø nnnnn dddd aaaaaa gggggS ø n d a g 9 .99 . d e s e m b e r k ldd ee ss ee mm bb ee rr kk ll
1 7 . 0 011 77 .. 00 00

Følgende kor deltar:

Barnekoret
Jubilate
Familiekoret
Barnehagekoret

Det blir også allsang
og kirkekaffe

ALLE ER HJERTELIGALLE ER HJERTELIG

VELKOMMVELKOMM ENEN !!

Tilbakeblikk fra høstens 
Beta-kvelder
Høstens tre Beta-kvelder ligger bak oss. Men med oss har vi fått noen
utrolig flotte opplevelser, av Guds nærvær, Jesus som frelser og venn – og
Den Hellige Ånd som vår hjelper og trøster.

Det er hele vår kirkes trosbekjennelse som er innbefattet i Beta-kvel-
denes tema. Og vi har fått en meget grundig og flott gjennomgang av
Ivar Braut, Sindre Skeie, og Steinar Opheim.

På Beta lar vi oss ikke bare undervise. Vi tar også i bruk samtalen, med
spørsmål og svar – og tanker om tro og tvil. Slik får vi et levende felles-
skap i menigheten, der alle kan velge om de bare vil lytte eller være med
å delta.

Avslutningene inne i kirkerommet setter punktum for kvelden. I høst
har vi prøvet med felleslesing, bønn, sang og lystenning .

Vi fortsetter selvsagt med Beta i 2008 – og alle er velkommen!
Oppstart blir tirsdag 5. februar. Tema: Langs samme vei - om medvan-
dring - med Ole-Magnus Olafsrud. Vi begynner kl 19 denne kvelden.
Oversikt over datoer og tema kommer i neste nr av Refleks. Merk: Vi er
tilbake til tirsdag som møtedag. ●

Vinterglede
I tomrommet 
etter flyttfuglane
dukkar han opp.

Ikkje med bravur
og store fakter,
men stilt og nøysam.

Smålåten og trufast
kastar han glans
og audmjuk glede
inn i mørketida. 

Han blir vakker
om vinteren
kjøtmeisen.

JOHAN FJELLBY

Tegne- og fotokonkurransen
Vi utlyste en tegne-og fotokonkurranse for barn og
voksne i forrige nummer av Refleks. 
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I Barcelona ligger katedralen «Den
hellige familie». De begynte å
bygge på den i 1882. De bygger og
bygger og er ennå ikke ferdig. 

AV OLE D. HAGESÆTHER, 

BISKOP

Jeg så den da jeg visiterte
Sjømannskirken i Spania
nå i oktober. Hele bibel-

historien tror jeg kommer med når ut-
smykkingen er ferdig. Men det blir altså ett
fokus: Den hellige familie med Maria, Jo-
sef og Jesusbarnet.

Ute på en av veggene har billedhuggeren
formet Jesu ansikt i stein. Det er slik laget at
hvor en enn beveger seg, så følges en av Jesu
øyne. De ser på deg, hvor du enn går.

Det var tankevekkende å se på mennes-
kene når de i hundretall beveget seg på
plassen og på fortauet nedenfor. Noen vis-
ste nok ikke om det, eller tenkte ikke på
det. De hadde annet å gjøre og hastet forbi.
Men mange gikk og skottet opp for å se om

de virkelig fortsatt var sett. Kanskje syntes
noen at det var ubehagelig at Jesu øyne al-
dri slapp dem. Jeg opplevde det som utro-
lig godt. Det er jo slik jeg kjenner ham fra
Bibelen: Jesus vet alltid om meg, han tar
vare på meg og vil meg vel.

Det handler om nærhet, slik det gjør i
alle julens fortellinger. Evangelisten Johan-
nes forteller at Guds Sønn «kom til ver-
den», «var i verden», «kom til sine egne» og
«tok bolig iblant oss». 

Jeg tenker at det må få konsekvenser. Vi
kan ikke bare haste gjennom julen slik
mange gjorde det utenfor katedralen i Bar-
celona. Johannes forteller at «Jesus kom til
sitt eget». Det er julens historiske forank-
ring. Så fortsetter han med julens utfor-
dring og mulighet: «Alle som tok imot ham,
dem gav han rett til å bli Guds barn – de som
tror på hans navn.» (Joh 1,11-12).

Det betyr at «den hellige familien» har
utvidet seg noe helt enormt. Også vi kan
bli Guds barn. Vi kan bli Jesu brødre og
søstre! Det er dette som er julens evange-
lium!

Ut over hele verden har julebudskapet
gått ut og skapt nærhet på tvers av konti-

nenter. De samme øynene som følger oss,
følger våre medsøsken over hele verden.
Jesus har sett oss. Gud har frelst oss. Vi er
ikke glemt! 

Med ønske om en 
velsignet jul

Kultur-
kalender
2. desember kl. 20.00
Skjold kirke: Konsert med Jan
Erik Endresen, Åse Solvi, Inger
Kirstine Straume og Tove Gul-
brandsen. Vokalgruppen «Mar-
tas engler», Irene Simonsen pi-
ano. Kr 150,- Stud pensj. kr. 100,
- barn under 12 gratis

7. desember kl 20.00
Skjold kirke: Konsert med Skjold
kirkes ten sing-kor, Extasis. Kor-
sang, drama, dans, band.

9.desember kl.19.00
Birkeland kirke: Lysmesse. 
Dette er stemning og tradisjon
og dypt innhold. Lysmessen 
har de store perspektivene 
med seg helt tilbake til ska-
pelsen. Speidergruppene er
sentrale, men lysmessen er
for alle! 

14. desember kl 18.00. 
Søreide kirke: Julekonsert 
med Ten-sing. Etter konserten
blir det kafé, med gløgg og 
grøt. Det er åpent for store og
små.

16. desember kl 18.00 og 20.30
Skjold kirke: Julekonsert med
Sola Fide.

18. desember kl.19.30
Storetveit kirke: Christmas
Carols: Vi synger julen inn på
engelsk sammen med gospel-
koret Agape. Julegløgg på me-
nighetshuset etterpå. 

19.desember kl. 21.00
Birkeland kirke: «Vi synger 
julen inn». Birkeland Kantori
med gjester inviterer til 
musikalsk forberedelse på jule-
høytiden. Det pleier å være så
stemningsfullt at det bør snø
lett når vi kommer ut av 
kirken! 

22.januar kl.19.00
Bønes kirke: Prest og forfatter
Karsten Isachsen holder fore-

drag om temaet «Tenk, takk 
og vær glad». Gratis adgang.

22.januar kl 19.30
Slettebakken kirke: Temakveld –
«Å lese Bibelen i dag», tema 
«Tilgivelse». Åpne for alle, men
menighetens bibel- og samtale-
grupper inviteres spesielt.

5.februar kl.19.00
Bønes kirke: Per Ivar Jensen fra
HiB holder foredrag om «kom-
munikasjon i parforhold».

5. februar kl 19.00
Søreide kirke: Prostikveld med
foredrag ved Ole-Magnus Olafs-
rud. Tema: Langs samme vei -
om medvandring.

Det handler om nærhet

I Tenn lys! 
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det. T
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Mange frykter at avgjørelsen skal skape
splid i kirken. Menighetsrådsleder i Bønes
Karl Johan Kirkebø (57), sokneprest i Birke-
land Ivar Braut (51) og domprost Ørnulf
Axel Elseth (55) maner til samhold til tross
for at de representerer forskjellige syn i
spørsmålet om homofilt samlevende og vig-
slede stillinger. 

Kirkesplittende
Nylig møttes de tre vennene til frisk debatt i
Birkeland menighetshus. Menighetsbladet
var også invitert, og fylte to journalistblok-
ker med uforståelige kråketegn før de tre
vennene skiltes – som venner.

- Dette er en sak der vi må kunne leve sam-
men i kirken til tross for at vi har ulike syn.
innledet Karl Johan Kirkebø. Han tilhører
den liberale fløyen i denne saken. 

Domprost Elseth mente at dette burde
være mulig – siden uenigheten ikke handler
om sentrale lærespørsmål rundt frelse eller
fortapelse.

Alle tre var enige om at saken ikke må få
lov å bli kirkesplittende, men at det må være
mulig å finne frem til løsninger der man kan
leve sammen til tross for ulikt syn.  

Evangelisk pågangsmot
Elseth mener homofile bør kunne ha vigsle-
de stillinger på lik linje med andre. Han
opplever at kirken mister mye av sin frimo-
dighet og evangeliske pågangsmot på grunn
av denne saken.

- Vår oppgave er å vinne folk for Jesus, sa
han.

Før tilhørte han den konservative fløyen i
dette spørsmålet, men har gradvis snudd et-
ter at han hørte et politisk debattinnlegg for
ti år siden. 

- Vår nåværende finansminister Kristin
Halvorsen (SV) utfordret kirkens holdning i
en tale hun holdt under feiringen av 300-
årsjubileumet til Oslo Domkirke (1997),
fortalte han.

Jesusbegeistret
- Hun sa blant annet at måten kirken hånd-
terte homofilispørsmålet på, gjorde det
umulig å formidle budskapet om Jesus og
syndenes forlatelse. Jeg kjente at dette skap-
te en stor uro i meg. 

Noen år senere gikk Elseth til biskop Ha-
gesæther og fortalte at han hadde kommet
frem til et annet synspunkt enn biskopens. 

- Hva sa han da?
- Han har tatt meg på alvor. Vi har hatt

mange gode samtaler rundt dette.
Elseth fremhevet at han ikke har beveget

seg fra en skråsikkerhet til en annen, men fra
en usikkerhet til en annen. Han er heller
ikke villig til å la seg påklistre merkelappen
«liberaler».

- Hva vil du kalle deg da?
- Jeg er en Jesusbegeistret prest. Det burde

være dekkende.

Brei kirke
Ivar Braut regner seg som konservativ, og
har ingen problemer med merkelappen.

- Det oppleves provoserende når de mest
ytterliggående liberale hevder at mitt syn er
menneskefiendtlig, sa han. 

- Men jeg reagerer også på hvordan enkel-
te på konservativ side fremhever seg selv
som bibeltro. Det må være lov å si at jeg tror
du tolker galt, uten at det betyr at du ikke
tror på Bibelen lenger. Slik språkbruk er
unødvendig.

- Dette er en diskusjon der kjærlighet og
respekt for hverandre bør ligge i bunnen, sa
Kirkebø.

- Da blir det viktigere å møte hverandre
enn å vinne argumentasjonen.

- Det er jeg enig i, sa Braut.
- Siktemålet må være en brei kirke, med

plass for alle som ønsker å leve med evange-
liet inn i vår egen tid.

- Og det ønsket er det samme på begge si-
der av Kirkemøtets vedtak, sa Kirkebø. 

Gjenoppdage skriften
Elseth og Braut har ulikt grunnsyn i denne
saken. Likevel skrev de nylig et felles leser-
brev til Vårt Land, der de anbefalte Kirke-
møtet å gjøre et samlende vedtak.

- Mange homofile føler seg ikke inkludert
i kirkens fellesskap. Hva tenker dere om
det?

- Det forstår jeg godt, sa Elseth.
- Det er livet som har innhentet oss. Vi må

bli flinkere til å tenke over hvilket budskap vi
sender ut. Lærenemnda sier at hver genera-
sjon er nødt til å tolke skriften inn i sin egen
tid.

-Samtidig står Lærenemnda fast på at
skriften er avvisende til  homofilt samliv, sa
Braut. 

- Det handler om å gjenoppdage hva som
faktisk er  bibelordet.

- Det burde også være mulig å tolke skrif-
ten ut fra den tiden den ble skrevet i, sa El-
seth.

Dagens virkelighet
- Men skal vi legge bort et synspunkt fordi
det hindrer mennesker i å tro? spurte Braut
retorisk, og svarte selv:

- Jeg ser ikke noen gode grunner til å endre
synspunkt fordi skriften ikke passer sam-
men med dagens virkelighet. 

- Jeg har stor forståelse for det begge sier,
kommenterte Kirkebø.

- Problemet er at denne konflikten skyg-
ger for det å bygge menigheter og drive
evangelisering. 

Kvinnelige prester
Ørnulf Axel Elseth sammenlignet dagens si-
tuasjon med den gamle debatten om
kvinnelige prester. 

- Da det ble åpnet for kvinnelige prester i
1976, satt jeg som leder av teologisk fagut-
valg ved Menighetsfakultetet, fortalte han.

- Det ble brukt ganske sterke ord, og
mange fryktet at saken skulle bli kirkesplit-
tende. Et stykke ut i 80-tallet hadde ordbru-
ken dempet seg, og det ble mer et spørsmål
om organisering. 

- Jeg har alltid vært klart for kvinnelige
prester, sa Ivar Braut. 

- Skriften gir store åpninger for dette. Det
gjør den ikke når det gjelder homofili.

Siderhusreglene
Det er nå ti år siden Kirkemøtet gjorde ved-

Kirkemøtet: Homofile kan vigsles. Lokale syn: Kan leve med uenighet

Respekt for ulike syn
Årets kirkemøte, avholdt på Øyer 12-17. november, diskuterte om homofile som lever i
partnerskap kan ha vigslede stillinger. Et flertallsvedtak gjør nå dette mulig, men det er opp til
det lokale bispedømmeråd å avgjøre om man ønsker å ansette homofile prester i bispedømmet. 
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tak på at praktiserende homofile ikke
kan ha vigslede stillinger i den norske
kirken. 

De enkelte menigheter ble samtidig
gitt fullmakt til å avgjøre om praktise-
rende homofile kunne inneha ikke-vig-
slede stillinger. 

- Jeg vet mer om homofile i dag enn
for ti år siden, sa Elseth, og lente seg
frem.

- Kirkemøtet kunne ikke gjort et slikt
vedtak i dag. Hva er forskjellen på

homofil legning og praksis? Det er
vevd sammen.  

Han viste til filmen «Siderhusre-
glene», der det er snakk om fire me-
ningsløse regler skrevet for fattige
epleplukkere. 

- En av reglene sier at det er forbudt
å sitte på taket når man spiser lunsj –
selv om det er det beste stedet. Grup-
pen konkluderer med at reglene er la-
get av noen som aldri har vært der –
og inntar sin lunsj på taket. 

Bibelen og homofili
Begge sider av homofilidebatten tar skriftste-

der til inntekt for sitt syn.

Noen mener at det antydes et

seksuelt forhold mellom David

og Samuels sønn Jonathan i

Samuelsbøkene (1.SAM, 18:3-4 OG

2.SAM 1:26). Men det mest omdis-

kuterte skriftstedet er i Paulus’

brev til romerne (ROM. 1:26-27):

«(...) Menn drev utukt med menn, og de måtte

selv ta straffen for at de var kommet slik på av-

veier.» Skriftstedet inneholder også bibelens

eneste omtale av kvinnelig homofili, med unn-

tak av vage beskrivelser av forholdet mellom

Naomi og Rut (RUT 1:16-18).

Paulus understreker sitt syn ytterligere med

en  liste over syndefulle gjerninger i et annet

brev (1. KOR 6:9-10). «Verken de som lever i hor, av-

gudsdyrkere,  ekteskapsbrytere eller menn

som ligger med menn eller lar seg bruke til det-

te,  verken tyver, pengegriske, drukkenbolter,

spottere eller ransmenn skal arve  Guds rike.»

Men Paulus er og blir omdiskutert. På 1800-

tallet ble han for eksempel tatt til inntekt for  sla-

vehandel, blant annet gjennom brevet til Titus

(TIT. 2:9): «Slavene skal være lydige mot sine her-

rer i alle ting (...)». Boerkirken i  Sør-Afrika har

brukt samme skriftsted i forsvar av  apartheid-

politikken. Andre mener Paulus hadde et svært

inkluderende menneskesyn. «Her er det ikke

jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne.

Dere er alle én, i Jesus Kristus». (GAL. 3:28) 

Sannheten tro i kjærlighet
I 1999 måtte biskop Rosemarie Køhn redegjø-

re for hvorfor hun hadde besluttet å la Siri

Sunde gå tilbake til stillingen som kapellan. 

Redegjørelsen hadde hun gitt

overskriften «Sannheten tro i

kjærlighet»:

«Mitt dilemma er i korthet

dette: Jeg har gitt min tilslut-

ning til vedtakene i saken i Bi-

spemøtet og Kirkemøtet når

det gjelder kirkelig tjeneste for homofile i

partnerskap. Dette har jeg gjort av frykt for

splittelse i kirken, for å gi mitt bidrag til å be-

vare kirkens enhet. Samtidig har jeg gjort det-

te i strid med min innerste overbevisning som

troende og sannhetssøkende, en overbevis-

ning som jeg har brukt 25 år på å komme frem

til. Og jeg har mer og mer strevd med spørs-

målet: Hva betyr det «å være tro mot sannhe-

ten i kjærlighet?» Finnes det saker der sann-

heten ikke kan forvaltes ved flertallsvedtak?

Finnes det saker der noen må bryte med eta-

blert praksis og tradisjon for å ivareta det man

i sitt hjerte tror er sannheten ut fra Skrift og

Bekjennelse? For meg er dette en slik sak.» 

GLADE FOR FLERTALLSVEDTAK: - Støyen rundt saken om vigsling av homofile

gjør det vanskelig å nå frem med kirkens egentlige budskap, sier (fra venstre) me-

nighetsrådsleder i Bønes Karl Johan Kirkebø (57), domprost Ørnulf Axel Elseth

(55) og sokneprest i Birkeland, Ivar Braut (51) .

Paulus.

Köhn.
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Prostileder i Fana Edvin
Stenhjem Bratli (54) er ny i
jobben. Nå ser han frem til
årets travleste tid for kirkens
ansatte.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

- Det er fantastisk at folk trekker til kirken på
julaften, og får med seg juleevangeliet inn i
høytiden, sier han.

- Utfordringen blir å møte dette på en god
og inkluderende måte.

23 julegudstjenester
- Det er noen tusen kirkegjengere som skal
inn i kirkene denne dagen. Da kan det bli
trangt om plassen. 

Totalt planlegges det 23 gudstjenester i
Fana prosti julaften – inkludert to midnatts-
messer (Skjold og Fana). Fana menighet top-
per listen med fem gudstjenester. 

- Dette er på tidspunkter som alle ønsker
fri, så det er et puslespill å sørge for at vi har
folk på alle gudstjenestene og andre arrange-
menter. Det er utrolig mye som skjer frem
mot jul i alle kirkene våre. 

Engasjert
Fembarnsfaren Edvin Stenhjem Bratli er
født og oppvokst på Askøy, men har også
bodd 18 år i Blomsterdalen.

- Jeg tilbrakte mye av mitt voksne liv her i
Fana, og engasjerte meg både i lokalmiljøet
og i arbeid for kirken, Senterpartiet og fag-
foreningen KFO, forteller han.

I 2001 ble Edvin skilt. Han flyttet da tilbake
til Askøy en periode. I fjor giftet han seg med
med sin Birthe, og deler nå hus med henne og
to små barn ved Svartediket.

Lovsanggudstjeneste
- Du var med da lovsanggudstjenestene i
Loddefjord ble etablert. Hvordan kom dette
i stand?

- Inspirasjonen fikk vi fra en baptistme-
nighet i Los Angeles, California. Dessverre
var ikke alle i menigheten like komfortable

med det nye. Det ble holdt ordinær høymes-
se kl. 10 og lovsangsgudstjeneste kl. 12 hver
søndag. Den beste kommentaren kom fra
høymessetilhengeren, som mente at kl. 10
ble for tidlig. Han var så vidt kommet til eg-
get under frokosten når gudstjenesten
startet.

Pamp, politiker og p

JULESTJERNEN: Lyset i julestjernen er første tegn på at høytiden nærmer seg hjemme hos fa-

milien Bratli. FOTO: PRIVAT

II Tenn lys! 
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.



Interaktive 
juletradisjonar
Har du ei julekrybbe? Brukar du den aktivt,
eller står den til pynt? Kva med juletreet?

AV JENS Z. MEYER

Jula er ei høgtid for alle sansar, det er mykje å sjå på, det er
vanskeleg å unngå julemusikk, det luktar granbar og julemat
og det er meir enn marsipanen som smakar jul. Frå tidleg i
advent er heimane våre pynta med kalender, lysestakar og
adventsstjerner, og mange har sikkert ein adventskrans med
fire lys. Kvifor ikkje bruka nokon av desse til å skapa ein akti-
vitet med meining?

Adventskalender med gåver er kjekt, og kanskje det går an
å bruka ein eller fleire av dagane til å gje gåver, ikkje berre få.
Kva med å pakka ut ein lapp der det står: «I dag skal du få
baka pepperkaker med bestefar» eller «I dag skal du få laga ju-
lepresangar med mor»? Adventsvisitt til nokon som har bruk
for det, er også ein fin aktivitet, eller ein kan gje pengar til eit
av dei mange gode formåla som me høyrer om i tida før jul. 

Det er ein god tradisjon å lesa juleevangeliet julekvelden.
Om det står ei julekrybbe i heimen, kan den gjerne brukast.
Særleg borna vil nok setja pris på å vera med på forteljinga
ved å bruka figurane i krubba når evangeliet vert lese. I nokre
familiar er det vanleg å pynta med julekrubbe ei tid før jul,
men å venta med å ta fram Jesusbarnet til sjølve julekvelden. 

Når me går rundt juletreet, får me ein gylden anledning til
å synga i heimen. Under treet kan det gjerne ligga oppleving-
ar i staden for ting, om du ønskjer å tenkja litt alternativt i år. 

Sjå tips frå miljøorganisasjonen Grønn hverdag på
www.gronnhverdag.no/artikkel.php?id=336
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Forlenget arm
Edvin Stenhjem Bratli begynte å
jobbe i kirken i 1998, først som ad-
ministrasjonsleder i Domkirken,
deretter daglig leder i Loddefjord.
Før han ble prostileder i Fana, satt
han som menighetskonsulent med
ansvar for menighetene Fyllingsda-
len og Sælen. 

- Hva gjør en prostileder?
- Prostilederen er kirkevergens

forlengede arm ut i menighetene.
Det betyr at jeg har arbeidsgiveran-
svar for alle ansatte i Fana prosti –
unntatt prestene. De er ansatt av bi-
spekontoret, og underlagt prosten.

Arbeidsgiveransvar
Dette betyr at prostilederen har ar-
beidsgiveransvar for kirketjenerne,
organistene, det administrative
personalet, frivillighetskoordinato-
rene, diakonene og kateketene.

- I tillegg er det noen som er ansatt
direkte av menighetene, blant annet
barnehagen i Skjold menighet. Me-
nighetsrådet har da overlatt perso-
nalansvaret til prostileder. 

- Har du ansvar for meg? 
- Det vet jeg ikke. Jeg lover å sjekke

det. Det hadde jo vært interessant. 
Totalt har Fana prosti rundt 40

fast ansatte. I tillegg kommer del-
tidskirketjenere, avløsere og time-
lønnede organistvikarer. 

Rovdyrpolitikk
Bratli var redaktør i Fana menig-
hetsblad i en årrekke, og er godt
kjent i bydelen. Da Ytrebygda by-
delsstyre ble etablert, ble han valgt
inn til fast plass som representant
for Senterpartiet.

- Er du fortsatt politisk aktiv?
- Nei, det tok slutt da jeg flyttet.

Etter det har det mest vært fagfor-
eningsarbeid – blant annet som
medlem av representantskapet i
KFO. Det blir noe av det samme. 

- Har KFO en god rovdyrpoli-
tikk?

- Nei, hehe, men de burde kanskje
hatt det. 

Julekonserter
Prostilederen har snart mannska-
per på plass til alle arrangementene
i Fanakirkene i desember, og håper
å få med seg noen av julekonsertene
– som tilhører.

- Sola Fide er en fin målbærer av
julesanger. De skal ha to konserter i
Skjold kirke 16. desember. Ellers vil
flere av kirkene synge julen inn med
de tradisjonelle julesangene. Det er
en god opplevelse når hele menig-
heten er med – også barna. Dette er
fine samlinger som setter fokus på
julens egentlige budskap foran ga-
ver, pynting og mat. 

De nære ting
- Hva betyr julen for deg?

- For meg har julen alltid vært en
tid der jeg tenker på det å være kris-
ten. Du får på en måte fylt opp bege-
ret. Juleevangeliet forteller om da
Jesus ble sendt til oss som vår frelser,
og er utgangspunktet for den krist-
ne troen. Men julen er også en fin
tid til å kjenne på nærheten og fel-
lesskapet med de man er glad i. 

- Hva er den beste gaven?
- At jeg kan klare å ha et nært og

godt forhold til mine nærmeste. Da
går man styrket ut i hver dagen. 

rostileder

III Tenn lys! 
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.



10 desember 2007

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Primus motor for denne særmerkte tradi-
sjonen er Brynhild Utne. 

- 6. januar er trettandedagen, seier ho.
- Det var då Olav Åsteson vakna frå drau-

men sin, og reiste til kyrkja for å fortelja kva
han hadde sett.

Rekande på ei fjøl
Brynhild Utne er født og oppvaksen på ein
gård i Solum (mellom Porsgrunn og Skien).
Etter at ho gifta seg i 1966, flytta ho til Molde
– rosenes by.

- Eg budde der i 16 år, og fekk to barn på
verdas vakrast beliggande sjukehus. 

Etter ein mellomstopp som byråkrat hos
skuledirektøren i Leikanger, kom ho til Ber-
gen i 1987. Ho er lærar av yrke, og har under-
vist i grunnskulen i 40 år. 

- Tanken om å framføre Draumkvedet i
stavkyrkja kom rekande på ei fjøl, fortel ho.

Tradisjon i Bergen
I 1997 blei stavkyrkja gjenreist etter bran-
nen, og vigsla av biskopen. Fantoft stavkyr-
kje høyrer til under Storetveit menighet, og
blei på denne tida brukt til bryllup, dåp og
morgonsong på Olsok. 

- Eg kom på at eg hadde sett ei framføring
av Draumkvedet med Dag Fluge (orgel) og
Magne Skrede (song). Eg ringde til Magne
Skrede og spurte om han kunne tenkja seg å
gjere ei framføring i stavkyrkja. Han stilte
opp – og sang det a cappella. Dette var i 1999.
Det kom mykje folk – og Bergens Tidende. 

- Det blei fort tradisjon?
- Det er fort gjort i Bergen. To gonger er

nok til å etablere ein tradisjon her.

Ungskog
- Er det ein del av denne tradisjonen å

invitere nye songarar frå år til år?
- Ja, det hev blitt slik. Det er ei
spennande utfordring. Folk spør
meg korleis eg finn fram til så
mange. Eg svarar då at eg hev
levd litt perifert i folkemusikk-
miljøet. Då snappar du opp
litt.

Brynhild Utne er glad for å
sjå at det veks opp ein stor
ungskog av gutar og jenter
over heile landet med interesse

for folkemusikk.
- Draumkvedet hev ein heilt

særegen plass i folkemusikken.

Dette er eit litterært produkt som landet vårt
er stolt av. Det blir framleis sunge slik som
det hev blitt overlevert like sidan middelal-
deren. 

Åsatru
Det var Magnus Brostrup Landstad som
nedteikna visjonsdiktet, etter å ha høyrt Ma-
ren Ramskeid frå Kvitseid framføre det
rundt 1850. 

- Har Draumkvedet ein bodskap til oss i
dag?

- Du kan godt sei at diktet gjev næring for
sjela. Det vitnar om middelaldermenneskets
religiøse førestillingar og gudstru, og er pre-
ga av den tida. Det ligg både frykt og glede i
teksten – hovudpersonen går ned i svarte
helvetet, men møter til sist Kvitekrist. Så det
er voldsomme spenningar. 

- Det inneheld også element frå den gam-
le åsatrua?

- Det hev eg ikkje tenkt så mykje på. Men
slik passar det godt inn i stavkyrkja – som
står som eit symbol nettopp på overgangen
mellom hedenskap og kristendom. 

Eksotisk
Framføringa denne gong blir gjort av Sara
Telnes Fjågesund og Jon Svartdal, to unge
kvedarar frå Seljord. I tillegg vil Torgeir
Straand frå Bø i Telemark bidra med har-
dingfele.

- Desse tre hev lært Draumkvedet frå En-
dre Sandland i Kviteseid, ein eksentrisk per-
son som syng på eit utdødd telemarksmål.
Så dette kjem til å bli eksotisk!

- Og publikum stiller opp?

Ti år med Draumkvedet
6. januar blir visjonsdiktet Draumkvedet framført i Fantoft stavkyrkje for tiande gong, denne gongen av
to kvedarar og ein spelemann.

TRETTANDEDAGEN: - Draumkvedet fortel om Olav Åsteson, som fall i djup søvn 

på julafta, fortel Brynhild Utne. - Medan han søv, vitjar han 

skjærselden, himmelriket og helvetet. Trettandedags jul 

vaknar han og reiser til kyrkja for å vitne om det

han har sett. 

Sara Telnes Fjågesund Jon Svartdal Torgeir Straand 
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- Dei gjer det. Mange kjem fleire år på
rad.

- Kvifor trur du framføringa er blitt
så populær?

- Dette er ei musikalsk og verbal reise
til det inste av vår religion. Eg trur den
rører ved noko i folk, seier ho.

Tidsbilete og bodskap
- Det blir som å koma inn i ei anna verd.
Den mørke vegen gjennom skogen til
Fantoft stavkyrkje er vegen tilbake til ei
anna tid. Du ser ingen hus, og rundt
deg er det naken skog. Og sjølv om kyr-
kja er ny, så fornemmer du middelalde-
ren. Den mørke middelalderen med
ljose nye treveggar. Det er eit paradoks. 

Draumkvedet handlar om helvete og
frelse. 

- No trur me ikkje på helvetet lenger,
men me gjorde det den gongen. Og
vondemaktene hev me rundt oss til
dagleg, seier ho, og viftar begge peike-
fingrane i lufta framom meg. - Utøva-
rane legg etter seg ein dåm som blir
som ei gåve til dei som kjem inn i kyr-
kjerommet. Då gjer det ikkje noko om
du ikkje skjønar alle ord. Du fornem-
mer eit tidsbilete og ein bodskap, av-
sluttar ho poetisk.

«Draumkvedet» blir framført i Fan-
toft stavkyrkje sundag 6. januar. Det
vert som vanleg to konsertar denne da-
gen: kl. 18 og kl. 20.  

«HAN LA SEG NE UM JOLEFTAN»: Kunstnaren Gerhard Munthe (1849-1929) er kjend for sine sær-

merkte teikningar til Snorres kongesoger – og den handteikna utgåva av Draumkvedet (1904). Her

frå opninga av visjonsdiktet.

IV Tenn lys! 
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.



Rebecca Rist Minnefond
Minnefondet etter drapsofferet Rebecca Rist selger trykk og kopier
av enkeltbilder laget av Rebecca Rist, blant annet skytsengelen som
pryder forsiden av menighetsbladet denne gangen. Innsamlede
midler øremerkes tiltak for narkomane og prostituerte jenter i

Bergen i samarbeid med Kirkens bymimisjon.
Mer informasjon på hjemmesiden

www.rebeccaristminnefond.com
eller hos Kirkens bymisjon. 

SKYTSENGLER: Tove Sissel

Rist har satt to små engler til å be-

skytte minnet om datteren Rebecca.
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Prisen deles årlig ut til enkelt-
personer eller lag som frem-
mer og profilerer musikklivet i
bydelene på en positiv måte.
Prisen ble tildelt under avslut-
ningskonserten for bydelenes
kulturdager i oktober.

I begrunnelsen heter det:
«Prisvinnerne har i mange år
vist at de er musikkformidlere
på aller høyeste nivå. De er ikke
bare meget aktive i Fana, men
ved å delta i konkurranser na-
sjonalt (...) De kan, som ingen
andre, formidle musikk på en
helhetlig måte som gjør at hver
og en i publikum føler seg sett
(...) Koristene (har) på en ut-

merket måte vist at amatører
virkelig KAN nå langt når det
jobbes målbevisst.»

Sola Fide er takknemlige for
både pris og begrunnelse. 

-Slikt inspirerer til fortsatt
utvikling - både musikalsk og
som konsertarrangører, sier
korleder Eva Stewart. 

-Vi vil også benytte anled-
ningen til å takke vårt konsert-
publikum for støtte og gode
tilbakemeldinger, og ønsker
velkommen til alle våre frem-
tidige konserter.» Årets jule-
konserter med Sola Fide blir i
Skjold kirke, 16. desember, og i
Sælen kirke, 20. desember.

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

KOMFY-prisen 2007 til Sola Fide

Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda
(KOMFY) har gitt KOMFY-prisen 2007 til Sola Fide. 
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

Begravelsesbyrået for 
 og 

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

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

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

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

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

Timeavtale: Ring mellom kl 08-17, man- fre. Tlf. 55 98 20 90
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Søreide menighet har nylig
skrevet under samarbeids-
avtale med Misjonsalliansen
om å bidra i et misjons-
prosjekt som særlig støtter
opp om utrustning av ledere. 

AV GEIR MØLLER

På nyåret får Søreide menighet besøk av
Misjonsalliansen som vil fortelle om mi-
sjonsarbeidet i Bolivia og om Søreide me-
nighet sitt prosjekt. Sett av mandag 28. ja-
nuar kl 19.00!

– I Misjonsalliansen har vi 17 menighe-
ter i Norge som på en eller annen måte
støtter våre prosjekter i Bolivia, Søreide
menighet er en av menighetene og det er
vi glade for, sier nettverksleder Grethe
Matre til Refleks. Menighetene støtter
vannprosjekter, skolebygging, helse og
sanitær, idrett, mikrokredittlån og mange
forskjellige tiltak innenfor menighetsar-
beid. – I samarbeid med oss har menig-
hetene i Norge kommet fram til sitt pro-
sjekt som de ønsker å ta ansvar for og
samle inn midler til. Som biter i et pusle-
spill er dere med på å fylle hele det «bil-
det» som Misjonsalliansen utgjør. Dette
er flott, og vi er utrolig takknemlige for at
dere på denne måten vil være med å byg-
ge enkeltmennesker og utvikle lokalsam-
funnet i Bolivia. Likevel er ikke Misjons-
alliansens takknemlighet den viktigste
sier hun

Grete Matre er nettopp kommet tilbake
fra en to ukers tur til nettopp Bolivia, og

hun føler at det er på sin plass å videre-
bringe den takknemligheten som strøm-
met mot henne fra de menneskene hun
møtte som til daglig står midt i driften av
alle disse prosjektene, eller som på en eller
annen måte nyter godt av at de drives.

– Når en har kjørt noen timer over høy-
sletta, ned i dalene på andre siden og der-
etter delvis kjørt og gått på nesten ufram-
kommelige veier i ytterligere et par timer
for å komme fram til en liten husklynge
oppe i dalsiden, er det sterkt å møte men-
nesker som stopper opp og strålende gri-
per hånda di med begge sine og gjentar
gang på gang: takk, takk, takk til Misjons-
alliansen og takk til Norge! Det samme

Konsert med Ten-sing 
Fredag 14. desember har Søreide

tensing julekonsert i Søreide kirke

klokken 1800. Etter konserten blir

det kafé, med gløgg og grøt. Det er

åpent for store og små. ●

Områdeutvalget for Søreide er en

interesseorganisasjon som har som

formål å arbeide for et trygt og godt bo-

miljø for alle aldersgrupper tilhørende

Søreide skolekrets.

Dette betyr å fremme det sosiale og fy-

siske miljø for å gi trivsel, sikkerhet og

tilhørighet for alle beboere. Områ-

deutvalget kan ta opp alle saker som

kan fremme disse formål. Dette vil vi

oppnå ved å stimulere til samarbeid

mellom velforeninger, lokale institu-

sjoner, skole, frivillige organisasjoner,

Bergen kommune, politikere og næ-

ringsliv.

Dette betyr at vil

• Være et forum der beboere og fri-

villige organisasjoner kan 

henvende seg med konkrete saker.

• Være et talerør overfor lokale 

myndigheter.

• Bidra selv – ikke forvente at bare det

offentlige tar ansvar.

www.soreide.info:

Områdeutvalget har etablert en elek-

tronisk oppslagstavle for beboerne på

Søreide. Her kan en logge seg inn og

lese nyheter og om saker og ting som

skjer i vårt nærmiljø. Det oppfordres til

å komme med kommentarer og innspill

slik at sidene bli «levende».

Leder av utvalget er Nora Lise Kristian-

sen. Har du spørsmål eller innspill,

kontakt Nora Lise på tlf: 55 22 69 44

eller e-post: sstyret@soreide.info

Innspill og innlegg til web-siden gjøres

ved å fylle ut skjemaet under: «Kontakt

Søreide info» eller ved å sende e-post til

webmaster@soreide.info

Generalforsamling i Områdeutvalget

skal holdes ca februar 2008

Styret består av flg personer:

Nora–Lise Kristiansen, Straumesvingen

Gerda Engan Hundhaugen, Grimstad

Hilde Brandanger Haga, Søvikneset

Hans – Gunnar Skarstein, Søreidneset

Jan – Jørgen Garmann, Søreidneset

Ingeleiv Monsen, Grimstad

områdeutvalget

for Søreide 

Vi ser på mulighetene for å starte

opp en speidergruppe i menigheten.

For å få til dette er vi avhengig av

medarbeidere som kan være med

som ledere Vi har registrert at det er

Skal vi starte speidergruppe   

Støtte til misjonspr

Tanker om advent
fra barnemunn

I en 5-årsgruppe i Søreide Menighetsbar-
nehage har de hatt sin første prat om hva de
tenker om advent. Her deler de med oss
noen av sine tanker:
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-nillecafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

opplevde jeg på skolene og i me-
nighetene på El Alto og blant de
lånekundene jeg møtte. Som
mottager og formidler av denne
takken, har jeg lyst til å poengtere
ekstra sterkt hva dere rundt i
norske menigheter faktisk bi-
drar til. Kanskje litt fordi så
mange av oss ikke synes det er så
svært det vi gjør – det får i alle fall
ikke så veldig store konsekvenser
for vår hverdag, og vi sier så lett
at «det var da så lite»! 

– Dere skal vite at dere er med
på å gi mennesker et helt nytt liv
med færre bekymringer, mindre

sykdom, større forståelse av
hvordan et godt samfunn kan
bygges og hvordan det kan fun-
gere, og dere bidrar til at kirkene
stadig utvider sine aktiviteter, tar
et diakonalt ansvar og finner sin
plass midt i fattige menneskers
strevsomme hverdag. Uansett
hvilket prosjekt du er med og
støtter, om det handler om en
vannpost eller det vi tradisjonelt
tenker med menighetsarbeid, så
er det en del av den helheten som
gir mennesker i Bolivia et bedre
liv, forteller Grethe Matre i Mi-
sjonsalliansen til Refleks. ●

   i Søreide menighet?

rosjekt i Bolivia

Over: Ben Tore Beisland, er en av

Misjonsalliansens utsendinger i

Bolivia og den eneste norske som

er med i menighetsutviklingspro-

grammet. Celeste (t.v) er ansvar-

lig for den diakonale utviklingen i

kirkene. Det arbeides i forhold til

familier, barn og unge. Initiativet

tas gjennom skolene som vi aller-

ede samarbeider med. I alt har vi

vært innom 27 skoler og til sam-

men 40 000 elever. 

Jente: Det er gøy å vente med å åpne kalender, for da kan jeg glede 
meg så lenge.

Gutt: Vi venter på julen – når Jesus er baby.

Jente: Jeg tenker på når vi leker Lucia og har lys i håret og er 
englebarn.

Jente: I advent venter vi på jul.

Jente: I adventstunden er det fint å sitte i ring på puter når Laila 
forteller. ●

flere i menigheten som er interessert, og vi vil derfor ha et plan-

leggingsmøte en gang før jul. Er du interessert i å være med på

dette møte, eller kjenner noen som er interessert, ta kontakt med

Lars Martin Hol på tlf 55 59 71 06 på menighetskontoret. Tid for

planleggingsmøte vil bli bestemt senere. ●



16.09. Linn Bertelsen
16.09. Caroline S. Nistad
23.09. Henrik Hystad Marås
23.09. Vegard Nordtveit Vold
30.09. Johanne Tysnes-Nielsen
30.09. Malene Elisa Hopland
30.09. Ole Drivenes Soltvedt
07.10. Andreas M. Naalsund
14.10. Angelina H. Spångerg
14.10. Sunniva Meng Sulen
21.10. Katy Holmefjord
28.10. Daniel Wangen-Turøy
11.11. Oliver Kjelsnes
11.11. Vilde Ytrearne Nygård
11.11. Stine Lønning Garen

16.10. Gøran Lindebrekke f. 1915
25.10. Camilla Strand f. 1913
26.10. Arne Fjelde f. 1946
28.10. Tone H. Fredriksen f. 1982
03.11. Astrid Klausen f. 1922

2. des, 1. søndag i advent
11.00 Samtalegudstj. med 

konfirmantene. Prest: 
S.Skeie. Søndagsskole.

17.00 Lysmesse. Søreide Song-
lag og Kor på Søreide 
deltar. Prest: LM Hol. 

9. desember, 2. søndag i advent 
11.00 Høymesse.  H.J. Morvik. 

Dåp. Nattverd. Søndagssk.
17.00 Vi synger julen inn. Barne-

koret, Jubilate, familie-
koret og barnehagen deltar. All-
sang, kirkekaffe. Velkommen til
en stemningsfull førjulskveld.

16. desember, 3. søndag i advent 
11.00 Høym. v/L.M. Hol. Dåp, 

nattverd, søndagsskole.

24. desember, julaften 
14.00 Julaftengudstj. Prest: H.J. 

Morvik. Anne M. Hausvik, 
trompet

15.30 Julaftengudstj. H.J. Mor- 
vik. Korsang ved Jubilate.

25. desember, 1. juledag 
12.00 Høytidsgudstjeneste. 

Prest: H.J. Morvik. Natt-
verd. Korsang ved Sola 
Fide. NB: Merk tiden.

26. desember, 2. juledag 
11.00 Høymesse. Prest: H.J. 

Morvik. Dåp. Nattverd.

30.desember, søndag etter jul.
11.00 Høymesse. Prest: S.Skeie.

Dåp. Nattverd.

1. januar, nyttårsdag 
12.00 Høymesse. Prest: S.Skeie.

Dåp. Nattv. NB: Merk tiden 

6. januar, Kristi åpenbaringsdag 
11.00 Høymesse. Prest: L.M. 

Hol. Dåp. Nattverd. Søn-

dagsskole. Juletrefest for hele fa-
milien om ettermiddagen. Nær-
mere annonsering kommer.

13. januar, Vingårdssøndagen 
11.00 Høymesse. Prest: H.J. 

Morvik. Dåp. Nattverd. 
Søndagsskole.

20. januar, Såmannssøndagen 
11.00 Høymesse. Prest: S.Skeie.

Dåp. Nattverd. Søndags-
skole.

27. januar, Kristi forklaringsdag.
11.00 Høymesse. Prest: L.M. 

Hol. Dåp. Nattverd. 
Søndagsskole.

3. februar, søndag før faste 
11.00 Familiegudstjeneste. 

Prest: S.Skeie. Dåp.

Misjonsfest I Søreide menighet
Mandag 28.januar kl 19.00

gudstjenester

døde

døpte

I høst satte vi i gang Aksjon Givertje-
neste i menigheten – og samtidig an-
satte vi en ny prest!

Menighetens store utfordring er å klare å
skaffe nok frivillige midler til å lønne vår nye
medarbeider, Lars Matin Hol, i full stilling
som prest/ungdomsarbeider. Han er med på
å styrke kirkens stab, og støtte og oppmun-
tre lederne i alt det frivillige arbeidet som er
i gang – og som skal startes opp.

Vi hadde allerede et giverlag med 15 faste og
trofaste givere som et fundament å bygge
på. Nå har vi fått 4 nye, og er oppe i 19! Det er
kanskje ikke så fantasisk, men her teller
hver eneste en! (Og det er faktisk en økning
på over 20 prosent...)

Men vi trenger flere, mange flere på banen om
vi skal få dekket det vi trenger til satsingen.

Og vi ønsker å utfordre til nettopp dette!
Bli med oss på laget!

Som giver får du skattefradrag for gaver
mellom kr 500 og 12 000, men da krever
skattemyndighetene at personnummer
oppgis. Informasjon om givere behandles
ellers konfidensielt, og avtalen løper til den
blir sagt opp av giver. Ta en titt på kupongen
til høyre, og se hvilken mulighet du vil benyt-
te deg av. Fyll ut og send inn, eller lever i kir-
ken neste gang du kommer.

Velkommen med på laget – her er vi alle på
banen og ingen på sidelinjen! 

Har du flere spørsmål?

- Er det noe du lurer på? Ta kontakt med 
menighetskonsulenten på tlf 55 59 71 84
eller geir.moller@bkf.no.

- Kom på kontoret og få hjelp!

Kupong: klipp av og fyll ut. Jeg ønsker:

❐ Automatisk trekk på konto..... ganger i året 

❐ Giro tilsendt ..... ganger i året

❐ Giro for engangsbeløp

❐ Giverkonvolutt til bruk i for offer i kirken. 

Beløp kr …..…....… Dato for trekk ….......…..…. 

Kontonummer ……………………….………….…....

Fødselsnummer ………………………..…. (11 siffer) 

Navn ……………………….…………... 

Adr .......……………………….………. 

Postnummer ………… Sted ...................................

tlf …...……...........……..

Gaven skal rapportes som fradragsberettiget 

Ja ❐ Nei ❐ 
Kontonummer for givertj: 1644.25.11768 

Send slippen til. Søreide menighet, 
Steinsvikveien19, 5251 Søreidgrend
Tlf. 55 59 71 84 - soreide.menighet@bkf.no 

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B F
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Menighetskontoret

Tlf/faks  . . . . . 55 59 71 00/55 59 71 09

E-post  . . . soreide.menighet@bkf.no

Ansatte og tillitsvalgte

Sokneprest Hans Jørgen Morvik 

Telefon  . . . . . 55 59 71 02 - 924 53 773

E-post  . . . . . . . .hans.morvik@bkf.no

Menighetsprest Lars Martin Hol 

Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 06 

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 03 671

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

Vikarprest Sindre Skeie

Telefon  . . . . . 55 59 71 01- 951 23 978

E-post  . . . . . . . . sindre.skeie@bkf.no

Menighetskonsulent Geir Møller

telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 84

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 76 996 

E-post  . . . . . . . . . geir.moller@bkf.no 

Organist Jan Egil Vågsholm

Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 27 64

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 28 54 39 

e-post jan.egil.vagsholm@online.no 

Kirketjener Ann Kristin Hovland

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 16 158

E-post . . ann.kristin.hovland@bkf.no

Menighetsrådsleder Gerhard Berge

telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12 14 34

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

Barnehage:

Søreide Menighetsbarnehage

kontortelefon  . . . . . . . . . . 55 12 07 40

Styrer Berit Hop Grimen (bolig)

telefon  . . . . . . . . . . . . . . . .55 22 90 44

E-post: 
berit@soreide-menighetsbarnehage.no

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

Aksjon Givertjeneste


