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Menighets-
weekend
Sætervika i Samnanger

var målet da femti delta-

gere dro av gårde på en

høstlig menighets-

weekend. Side2-3

Budbringerene 
Englene, Guds budbring-

ere sies å være våre hjel-

pere. Men hva betyr det?

Hva er det som kjenne-

tegner en engel?

Side10-11

Messiaen-hyllest
Organistene i Fana prosti

går sammen om en stor-

stilt markering av Oliver

Messiaen. 10. desember

er det 100 år siden store

franske komponisten

ble født. Side 5-7

God jul og 
godt nytt år

Advent og jul i Søreide menighet

Tid for tradisjon og tid for å tenke nytt. Kirkens nye år star-

ter 1. søndag i advent, og vi ønsker godt nytt kirkeår med

bl.a. å invitere til «Hjerterom».  Mer om dette inne i bladet.
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ANDAKT VED HANS JØRGEN MORVIK

Dette er fryktelig lenge siden. Men - for
ikke fullt så lenge siden - bare 2000 år -
skjedde på en måte en ny skapelse.
Like viktig som den første. Også den
ved at det BLE LYS. Men på en annen
måte. For da kom lyset til jorda. Lyset -
det fremste symbolet på alt godt - teg-
net på det sterkeste som finnes - kjen-
netegnet på den allmektige Gud - kom
til jorden - inn i vår verden - i vår tilvæ-
relse. I skikkelsen til et dødelig men-
neske. Tenk over det: Den store Gud -
som har krefter og makt til å skape alt -
gjorde noe helt usannsynlig og på
mange måter absurd: Han gjorde seg
selv til en av oss.

Da måtte han vel bli en mektig konge
eller noe annet viktig, med stor opp-
merksomhet og ståhei! Tenk bare på
hvordan det vil bli, når det etter alt og
dømme blir født en liten tronarving her
i landet om noen måneder! Men, hva
var det som skjedde? Jo, fødselen - for
2000 år siden - som vi minnes med sto-
re festligheter hvert eneste år - den
skjedde i alt annet enn pomp og prakt.
Gud - universets Herre - kom til jorden
som et heller fattig, og i alle fall alm-
innelig barn. Han levde fattig - og døde
fattig noen og tredve år senere. Hvor-
for da - bryr vi oss - 2000 år senere?
Hvis det bare var et vanlig barn - Vel, så
var det viktig nok - men ikke så viktig.

Det var så viktig - at gjeterne som
hadde en viktig oppgave å skjøtte - ty-
deligvis forlot sin post og lot vakthold
være vakthold. Så viktig - at nyheten
om fødselen ikke ble formidlet av bar-
neskrik - men gjennom englesang ute
på marken. Engler - som lyste av Her-
rens herlighet.

Det må ha vært et viktig barn. Så vik-
tig - at «vise menn fra østerland» - som
det står i en annen sang - la ut på en
lang reise for å følge en stjerne. En
stjerne som lyste rett over der barnet
skulle fødes. Og som stod stille der da
han var født.

Milliarder av mennesker har opp
gjennom disse 2000 år - ønsket seg i
gjeternes og vismennenes sted. Øn-
sket å være der det skjedde. Ikke fordi
de ønsket å se et vanlig barn bli født i en
ussel stall. Men fordi det i all sin alm-
innelighet - var et høyst ualminnelig
barn.

Lyset - Guds lys - var ikke lengre bare
på himmelen. Det var kommet til jor-
den.

Universets sterkeste makt lå og
sparket som det mest vergeløse individ
- i en krybbe i Betlehem. Lyset var kom-
met til jorden. Det er helt utrolig. Helt
usannsynlig. Kanskje det er derfor vi
tror at det må være sant.   

Lyset som kkom til jorden
Jeg vet ikke om du husker de aller første ordene i Bibelen. Der står det om
skapelsen. Om at Gud skapte alt ut av intet. Det var mørkt, tomt og livløst
- og Gud satte det hele i gang ved å skape lyset. Det bli lys - sa han. Og så
ble universet til, stjerner og soler som lyste opp i mørket. Det ble lys.
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Refleks nr 6, 2008 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
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eller på e-post: soreide.menighet@bkf.no. 
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Stoffdeadline neste nummer: mandag 19. januar
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 3. februar

Vel 50 deltakarar var 10. – 12.
oktober samla til menighets-
weekend. For første gong på
Sætervika ungdomssenter –

noko som viste seg å vera 
eit lukkeleg val.

AV JENS Z. MEYER

Leirstaden, som ligg i Samnanger, har nett fått
nytt internat. Saman med eit veldig imøtekom-
mande vertskap som stod klar med duk og dek-
ka bord til måltida, gjorde dette at det vart det ei
helg der me kunne senka skuldrene og ha god
tid til å vera saman.

Innetid og utetid
Fellessamlingar med både underhalding og
tid til ettertanke har vore eit av varemerka til
desse helgeturane dei siste fire åra. Borna er
ivrige etter å delta, og for mange kunne nok

Menighets-
weekend i

Samnanger
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lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

God helg
- saman

Julen er en tid med fokus på
fellesskap og samvær. Noen
har stor familie og mange ven-
ner, mens andre av ulike grun-
ner ikke har så mange rundt
seg.

Søreide menighet vil gjerne
være et godt fellesskap for
både ung og gammel, travel og
mindre travel. 

Søndag 28. desember håper
vi derfor mange vil være med på

juletrefest i kirken – kanskje litt
annerledes enn det en har vært
vant til. Vi møtes til en enkel
gudstjeneste kl. 12.00. Guds-
tjenesten avsluttes med at vi
går rundt juletreet, og etterpå

blir det «julekirkekaffe»med
god tid til prat og kos.

Og så avslutter vi i tide til at de
som skal i julebesøk kan rekke
det også! Vel møtt til juletrefest
for alle.

denne delen av arrangementet vart noko
lenger.

Regnbygene tok lange nok pausar til at det
også vart god tid til å vera ute. Laurdag var det
stor aktivitet i ballbingen, og ein god gjeng
med vaksne og born heldt ut i nesten tre timar
med fotball. 

Bading!
Andre hadde eit langt kortare, men desto meir
intenst bad i sjøen. Dei som ville bada noko
lenger, og truleg meir behageleg, tok turen til
symjehallen i Eiklandsosen.

Lars Martin representerte prestane, og sa-
man med han var alle med på å laga gudste-
neste. 

Gudstenesteverkstad
Laurdag morgon var det tid for gudsteneste-
verkstad med grupper for musikk, dans, tekst,
forbøn, baking av nattverdbrød og utsmyk-
king. Sundag feira me vår eiga gudsteneste sa-
man.

Sætervika er bestilt til neste haust att, då kan
du òg får vera med på menighetsweekend!

Over: Fotball var ein populær aktivitet på menighetsweekend.

T.v.: Gudstenesta vart til i fellesskap mellom alle deltakarane.

Menighetens juletrefest – på en ny måte
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www.fanatorget.no

-nillecafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

Young 
Planet

Konsertene engasjerer både
korsangere og publikum og
gir en god start på det nye
året. Konsertene er blitt så
populære at hele 15 kirker
fylles med kor 11. januar
2009. 

Denne gangen er en av
konsertene i Søreide kirke,
og Søreide Songlag er vert-
skor. I år går kollekten til
Amnesty International - ver-
dens største menneskerettig-
hetsorganisasjon. Organisa-

sjonen er uavhengig av en-
hver regjering, økonomisk
aktør, politisk overbevisning
og religiøs tro. Amnesty ak-
sjonerer for mennesker ver-
den over som opplever at de
blir fratatt sine menneskeret-
tigheter. 

Konsertene har gratis inn-
gang og varer ca en time.
Konsertstart kl. 18.00. Nys-
gjerrig på de andre konser-
tene? Sjekk konsertplakaten
på www.kor.no  ●

Med song for 
ei betre verd
Norges Korforbund Hordaland har siden 1989 årlig
arrangert veldedighetskonserter til inntekt for folk
som trenger vår hjelp. 

Julekonsert  med Søreide Songlag
Søreide Songlag inviterer til julekonsert i Søreide kirke tirsdag
16. desember kl 20. Dirigent Kari Sæle vil lede oss gjennom et
rolig og stemningsfullt program bestående av norske og eng-
elske julesanger. Saksofonist Thomas Nøkling er gjest.  Tone-
følget ellers vil være ved Rolf Stewart, flygel og Eli-Johanne
Rønnekleiv, orgel.  Billetter, kr.120,- fås kjøpt hos kormedlem-
mene på forhånd eller ved inngangen. Vel møtt til konsert!

Juleverksted 
6. des. kl 14-18 lager vi konfekt, engler, hellekake og perles-
mykker, vi maler bilder - og det blir kaker og hot dogs å få kjøpt
i kafeen. • Åpning v/prest Sindre Skeie • Sang • Lotteritrekning
Entré: 200 for familie - 100 for ett barn.Ta med familien og kom!

Vi synger julen inn
Også i år synger vi julen inn i Søreide kirke. Søndag 7. desem-
ber kl 17.00 blir det blir allsang - og familiekoret, Ten Sing og
andre av menighetens kor vil opptre. Alle er hjertelig velkom-
men til å komme og stemme i!
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Kultur-

• Birkeland kirke,  
søndag 7. desember kl. 19: 

Dette er stemning og tradisjon
og dypt innhold. Lysmessen har
de store perspektivene med seg
helt tilbake til skapelsen. 

• Skjold kirke, søndag 
14. desember kl. 18.00 og 20.30

Sola Fide synger julen inn.
Bill. kr 175,- (barn kr 75,-)

• Storetveit kirke,
onsdag 17. desember kl. 21:

Kantorene i Fana prosti feirer

Olivier Messiaens 100-årsdag
med å fremføre hans verk «La
Nativite» - «Jesu fødsel». Se
egen omtale.

• Bergen domkirke,  torsdag 
18.desember kl. 20

Sola Fide synger julen inn.
Bill. kr 175,- (barn kr 75,-)

• Fana kirke,
torsdag 18.desember kl 19:

Juleevangeliet/Miriams beret-
ning. Skuespiller Rhine Skaanes
fremfører Håvard Rems mono-
log. Regi: Bentein Baardson,
musikk Håkon Berge. Bill. ved
inngangen. Voksne kr 100,-/barn
kr 50,-. Familie maks kr 200,-.

• Slettebakken kirke, 
Søndag 21.desember kl.19.30

Julekonsert. Sang og fortelling:

Ingrid Trætteberg og Hilde Træt-
teberg Serkland. Piano: Espen
Rotevatn. Billetter: kr 70,- /50,- .
Inntektene av konserten vil gå
uavkortet til Flyktninghjelpens
arbeid for krigsofrene i Kongo.

• Fantoft stavkirke,
Tysdag 6.januar kl 18 og 20:

Draumkvedet. Kvedar: Olav Sem 
Bill. kr 150,- /100,-. Barn: Gratis
Arr: Storetveit menighetsråd

• Fana kirke 
søndag 11. januar kl. 18: 

Nyttårskonsert v/Norges Kor-
forbund Hordaland. Fana Mann-
skor er vertskap. Se egen om-
tale på God Helgs lokalsider.

• Søreide kirke,
søndag 11. januar kl. 18: 

Nyttårskonsert v/Norges Kor-

forbund Hordaland. Arr. Søreide
Songlag. Se egen omtale på 
Refleks’ lokalsider.

• Bønes kirke,  24.-25. januar
Sekstimers kurs: «Vandring
gjennom bibelen». Kurset gir
oversikt over de viktigste hen-
delsene i GT/NT, presentasjon 
av bibelske personer og steder,
de store linjene i bibelfortelling-
en, nøkkelord til de ulike bøkene.
Se også lokalsider, Bønesbladet
og Hverdag og Helg.

• Birkeland kirke,  
søndag 25. januar kl. 19: 

Konsert med b.la. blokkfløytis-
ten Ingeborg Christophersen,
Bergen unge kammerorkester
og Birkeland kantori. Verker av
Bach og Vivaldi. 

Markerer Messiaens 100-årsdag: 

Hyllest til en stor
komponist se side 6-7

FEIRER MESSIAEN: – Storetveit kirke har det beste

orgelet til denne typen musikk - med tre manualer

etter fransk oppsett, sier Ruth Bakke (til venstre). –

Her er også mye romklang, sier Eli Johanne Rønne-

kleiv. – Det passer godt til Messiaen. 
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Olivier Messiaen (1908-1992) sin
musikk kjennetegnes av en dyp
religiøsitet, bruk av fuglesanger
og påvirkning fra østlige klanger.
10. desember ville han fylt 100 år. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Messiaens kristne tro og kjærligheten til
Guds fjærkledde skapninger var hevet over
alt annet. «Jeg er troende, derfor synger jeg
Guds ord til de som mangler tro», skriver

han et sted. «Jeg gir fuglenes sanger til de
som bor i byene, og ikke har hørt dem før». 

En ukjent, fjern musikk
Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen
ble født i Avignon 10. desember 1908. Faren,
Pierre Messiaen, var professor i engelsk og
bidro til den første komplette franske over-
settelsen av Shakespeares verker. Moren,
dikteren Cécile Sauvage, skrev samlingen
«Sjelen i knopp» mens hun gikk gravid. I
bokens siste kapittel taler hun direkte til den
ennå ufødte komponisten: «Her er den Ori-
on som synger i hele meg – med sine blå fu-
gler og gyldne sommerfugler – jeg lider av
en ukjent fjern musikk». Messiaen selv sa
ofte at han så på morens dikt som profetiske
for sin egen kunstneriske livsbane. 

Trollmannens læregutt
11 år gammel begynte han på musikkon-

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Jeg ønsket å gjøre noe ekstra i anledning
Messiaen-året, sier Rønnekleiv. Samtidig
innså hun fort at det ville være en umulig
oppgave for henne å sette opp et av de tek-
nisk svært krevende verkene hans alene.

Stafettkonsert
– Da slo det meg at vi kunne legge konserten
opp som et samarbeid mellom flere organis-
ter. Slik kan vi sammen klare noe som bare
noen få av oss kunne klart alene. Da blir det
et slikt bibelsk prinsipp, der de sterke bærer
de svake. På det rent kollegiale plan er dette
en morsom ide å prøve ut, forteller hun. 

På en salmekveld i Bønes i høst luftet hun
ideen for fem av prostiets organister. 

– Da ble det fart i sakene! sier hun opp-
glødd. 

– Hvorfor valgte dere verket «Guds fød-
sel»?

– Først og fremst fordi det går rett inn i det
julen handler om – at Gud ble menneske.

Dessuten er det et
verk organistene Jo-
stein Aarvik og Ruth
Bakke allerede er godt
kjent med.

Selv har Rønnekleiv
brukt verket i sin egen
lille juletradisjon.

– Jeg har tilbrakt
mange juler alene. Etter å
ha spilt i flere julegudstje-
nester, er det godt å kom-
me hjem til meg selv. Når
jeg da tenner lys og setter på
Messiaen, kommer julefre-
den.

De seks kantorer
Planen er at verkets ni satser
skal deles mellom seks av prostiets kanto-
rer: Ruth Bakke (Storetveit), Eli-Johanne
Rønnekleiv (Søreide), Jostein Aarvik
(Fana), Gjermund Mildestveit (Fana), Olav
Øgård (Slettebakken) og Guro Rotevatn

GUDS-
TRO,  FUGLESANG, FAR-

GER OG DRAMA: Fire innspillinger 
som viser noe av spennvidden i 

Messiaens musikk – fra «20 blikk på 
Jesusbarnet» og «Fuglekatalogen», 

til himmelropende orgelverker og stryke-
kvartetten «Til tidens ende» – skrevet i  tysk

fangenskap mot slutten av 2. verdenskrig.

Olivier Messiaen: «Fuglen

FRIHETSSYMBOL: Messiaen brukte fugle-
sang i nesten alt han skrev etter krigen. «Fu-
glenes sang» fra «Orgelboken» (1953) er be-
regnet for påsken, og består utelukkende av
transkribert fuglesang. Bildet er fra en plate
fra 1982, der den  britiske organisten Jenni-
fer Bate gir oss en poetisk tolkning av verket. 

– Vi organister sitter mye hver for oss, sier
kantor i Søreide menighet, Eli-Johanne Rønne-
kleiv (42), som har tatt initiativ til en litt spesiell
markering av at det forrige århundrets største
komponist ville fylt 100 år i desember.  

Musikk som 
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«Guds fødsel» (1935)
«Teologiske emner er de beste», skrev Messiaen i et
notat han delte ut på premieren av orgelverket «Guds
fødsel» i 1936. «De inneholder alle emner, og åpner
for å bruke så store mengder av teknikker at hjertet
fritt kan tillate seg å flyte over».

TEKST, FOTO OG OVERSETTELSER: MAGNE FONN HAFSKOR

Under fremførelsen i Storetveit vil Gyri Skre lese ni po-
etiske meditasjoner salmedikteren Eyvind Skeie har
laget til verket, en tekst til hvert musikkstykke. Messi-
aens originaltekster er satt sammen fra flere skrift-
steder. Vi trykker dem her i en helt ny oversettelse:

1. Jomfruen og barnet: «Se, en jomfru har født oss et
barn, gitt oss en sønn. Rop høyt av glede, Sions datter,
se, din konge kommer, Han er rettferdig og ydmyk».
(JES.7:14 OG 9:6, SAK.9:9).

2. Hyrdene: «Etter at de hadde sett barnet som lå i
krybben, dro gjeterne tilbake, mens de priste og lovet
Gud». (LUK.2:16 OG 2:20).

3. Evige hensikter: «Gud har, i sin kjærlighet, forutbe-
stemt oss til å bli adoptert gjennom Jesus Kristus som
Hans sønner, til pris og ære for Hans nåde». (Ef.1:5-6). 

4. Ordet: «Herren sa til meg: Du er min sønn. Fra Hans
bryst, før soloppgangen fantes, fikk Han meg. Jeg er
bildet av Guds godhet, jeg er livets ord, det som var der
fra begynnelsen». (SALME 2:7, VISDOMMENS BOK 7:26 (APOKRY-

FE SKRIFTER), 1.JOH.1:1).

5. Guds barn: «Alle som tok imot Ham, gav Han rett til
å bli Guds barn. Og fordi dere er barn, har Gud sendt
sin Sønns ånd inn i deres hjerter, og ånden roper
Abba! Far!». (JOH.1:12, GAL.4:6). 

6. Englene: «Med ett var engelen omgitt av en him-
melsk hærskare, som lovpriste og æret Gud i det høy-
este». (LUK.2:13-14).

7. Jesus tar på seg lidelsen: «Derfor sier Han til sin Far
ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du
ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg. Se,
her kommer jeg». (HEBR. 10:5-7).

8. De vise menn: «Vismennene dro videre, og stjernen
gikk foran dem». (MATT.2:9).

9. Gud blant oss: «Ord fra Den hellige ånd, Jomfruen
og hele kirken: Han som skapte meg, har sovet i mitt
hus, Ordet ble kjød og har hvilt i meg. Min sjel opphøy-
er Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min
frelser». (ECCLESIASTES, JOH.1:14, LUK.1:46-47).

GUD BLANT OSS: «Guds fødsel» er delt inn i ni satser,
like mange som månedene 
Maria bar Jesus. De åtte
første satsene er derfor
kun forberedelser til den 
jublende avsluttende
toccataen, som også 
inneholder Messiaens
første forsøk med 
fuglesang i et verk. 

servatoriet i Paris, der han studerte
under Marcel Dupré og komponis-
ten Paul Dukas (kjent for orkester-
stykket «Trollmannens læregutt»).
Her ble han introdusert for musik-
ken til Stravinsky, Ravel og Debussy -
og gjorde sine første eksperimenter
med elektronisk musikk. Under kri-
gen satt han ett år som krigsfange i en
tysk konsentrasjonsleir. Strykekvar-
tetten «Til tidens ende» ble til der.
Førstesatsen åpner med lyden av en
frihetslengtende svarttrost (spilt på
klarinett) – forsiktig akkompagnert
av piano, fiolin og cello.

Fuglesang
Etter krigen skulle transkribert fu-
glesang bli et varemerke for hans
musikk, blant annet orkesterverket
«Chronochromie» (1960) og det sto-

re klaververket «Fuglekatalogen»
(1958). «Fuglene er de virkelige kom-
ponistene av disse stykkene», skrev
han i det franske tidsskriftet «Guide
du concert» før premieren i 1959:

«Musikken deres er fri, anonym og im-
provisert frem av ren glede for å hilse
morgensolen eller sjarmere maken, for
å få slutt på rivalisering, for å kvitte seg
med overskudd av kjærlighet og livs-
glede, for å pleie sine sår, og for å si far-
vel til ennå en porsjon av livet i det so-
len går ned».  ●

Buder (Skjold). Aarvik har tidligere
fremført hele verket alene, og vil
spille tre av satsene på julekonserten
– inkludert den populære avslut-
ningssatsen «Gud blant oss» (Dieu
parmi nous).

– Jeg har spilt toccatadelen som
bryllupsmarsj flere ganger, sier kom-
ponist og kantor Ruth Bakke (61).  

– Den er fantastisk flott!

Fargeskyer
Bakke har selv møtt Messiaen.

– Jeg var på kurs med ham i Dom-
kirken i Oslo tidlig på 80-tallet.

– Hvilket inntrykk fikk du?
– Han var en ganske beskjeden,

ydmyk mann - og svært vennlig.
– Du skriver selv musikk. Er

du inspirert av Messiaen?
– Ja, faktisk. Min konsert for

orkester heter «Chromocu-
muli», som betyr fargeskyer. Klang-
farger betyr mye for meg. 

Opphever tiden
Messiaen skapte sitt eget tonespråk,
uten tradisjonelle dur- og mollskala-
er og med frie rytmer. 

– Musikken hans opphever metro-
nomenes tyranni – og innfører fu-
glenes frie rytmetriller. Noe han had-

de veldig imot var den militære
dunk-dunk rytmen. 

– Det er likevel musikk som danser?
– Det svinger av musikken hans,

selv om du ikke tramper takten.

Fargerik musikk
Eli Johanne Rønnekleiv er enig.

– Dette er musikk som svinger sje-
len!

– Er den vanskelig tilgjengelig?
– Jeg vil ikke si det, sier Bakke.
– Her er ikke melodier som du kan

plystre, men det er en utrolig fargerik
musikk som tåler å bli hørt mange
ganger. En ting er sikkert: De som
ikke kommer på julekonserten, går
glipp av en stor opplevelse. ●

STYRKER FELLESSKAPET: – Jeg har

vært organist i Storetveit i 36 år, dette

er første gang prostiets organister gjør

noe slikt sammen, sier Ruth Bakke.

enes førstesanger»

svinger sjelen

Storetveit kirke, 
onsdag 17. desember kl.

21.00 (merk tiden!). 
Kollekt ved utgangen.

7
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TEKST OG FOTO: RUNA BJØRLO

SCHWEBS

En skatt som er felles for alle, er
håpets skatt. Den vil aldri kun-
ne okkuperes og erobres. Men
håpets skatt må også pleies og
bevares. Der mennesker kom-
mer sammen og møter hveran-
dre, gis det rom for skapende
øyeblikk. I slike skapende øye-
blikk vil håpets skatt kunne de-
les og forsterkes.

Hellig by
Etter en reise i Det hellige land,
sitter jeg igjen med mange tan-
ker og mange følelser. Møter
med kulturer, religioner og ste-
der har gjort inntrykk. Å gå
langs Via Dolorosa og å stå ved
Golgata, plassen der Jesus skal
ha blitt korsfestet, fikk alt til å
virke så nært. Jerusalem er hjem
til flere hellige steder. Kristne,
muslimer og jøder finner vikti-
ge helligdommer i Jerusalems
gamleby. Den hellige gravs kir-
ke og Golgata for kristne, Vest-
muren eller Klagemuren for jø-
dene og Al-Aqsa-moskeen og
Klippemoskeen for muslimene. 

Paradoks
Klippemoskeen er bygget på et
sted som er hellig for alle de tre
religionene. Både jøder, kristne
og muslimer regner seg for
barn av Abraham. Heller enn
årsak til konflikt og splittelse
burde dette være en samlende
tanke, og gi håp om en bedre
fremtid for alle. For mennes-
kene i Jerusalem er åpne, inter-
esserte og vennlige. Ikke noe
annet sted har jeg følt meg så

velkommen som av mennes-
kene i Jerusalems gater. Et para-
doks er det jo da at dørene inn
til landet bare så vidt står på
gløtt, og at en ved dørstokken
kan bli undersøkt og forhørt i
det uendelige. 

Fortellernes marked
For Jerusalem har mange flere
innganger enn de syv portene i
bymuren. Her er det dører som
står på vidt gap og ønsker oss
velkommen inn, enten det nå
bare skulle være på en liten kopp
kaffe eller til en samtale fylt med
tanker, bekymringer og ikke
minst håp. Etter en rusletur i det
arabiske kvarteret i Jerusalems
gamleby, skjønner en raskt at
palestinerne her er mennesker
som ikke bare ønsker å selge noe
- men som også brenner etter å
fortelle sin historie. I denne
smale markedsgaten, mellom
fargeglade sjal, regnbuekrydder
og trefigurer, finnes en virkelig-
het og en viktighet som er verd å
ta med seg videre. Det å se, lytte
til og gå inn i møter med andre
mennesker er grobunnen for
åpenhet, trygghet og til sist kan-
skje også fred. 

Takk
Dette er mennesker som hver
dag får kjenne på kroppen
hvordan livet under okkupa-
sjon arter seg - enten det er tep-
peselgeren som forteller om
hvordan det stadig blir vanske-
ligere å drive butikken, eller
smykkehandleren som forsøker
å forklare hvor vanskelig det har
blitt å ferdes grunnet alle re-
striksjonene. Det jeg sitter igjen

med er et ønske om å åpne flere
dører. Kanskje er det naivt å ten-
ke at alle landets dører og korri-
dorer skal kunne åpnes, slik at
israelere og palestinere skal
kunne leve uten stengte porter.
Likevel: For hver ny dør som åp-

nes, skapes det et stadig større
håp om en varig, fredelig løs-
ning mellom partene. Til alle
som holder dørene åpne i Jeru-
salem vil jeg si «sjokran» og
«toda» – det arabiske og det he-
braiske ordet for takk.  ●

Reisebrev fra den hellig byen:

Jerusalems
åpne dører
I Jerusalem finnes mange hellige og uerstattelige
skatter. Skatter for kristne, for jøder og for
muslimer. Noen skatter venter skjult, mens andre
ligger åpne i dagen for alle å betrakte. 

UTSIKT MOT GAMLEBYEN: Runa Bjørlo Schwebs fra Bønes deltok

høsten 2008 på en studietur til Jerusalem, og deler her noen av

sine tanker fra reisen. Turen ble arrangert av Kirkens Nødhjelp,

KFUK-KFUM Global, Mellomkirkelig råd og Norges Kristne Råd.

Mer informasjon: www.eappi.org og www.nca.no

«Kanskje er det naivt å tenke at alle landets dører og korridorer skal
kunne åpnes, slik at israelere og palestinere skal kunne leve uten
stengte porter», skriver Bjørlo Schwebs. Her den kontroversielle mu-
ren, som i praksis låser de palestinske områdene inne. FOTO:EIRIK MILLS
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Ingrid Hetland (19) fra Title-
stad feirer i år jul på Mada-
gaskar, Afrikas største øy. 
– Jeg reiser for Det norske
misjonsselskap, og skal
være her i seks måneder,
forteller hun etter å ha
tilbrakt en måned på øyen.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hetland bor på ungdomssenteret i
hovedstaden Antananarivo, men
skal også tilbringe en måned i Ma-
hajanga.

– Der skal jeg være med på et mi-
sjonsprosjekt spesielt rettet mot
øynasjonens muslimske minoritet.

Solskinnsøyen
Før hun reiste, deltok hun på et kurs
på Hald Internasjonale Senter i sør-
landsbyen Mandal.

– Her samles det hver høst
mellom 60 og 70 studenter fra Nor-
ge, Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Etter seks uker med innførings-
kurs i tverrkulturell kommunika-
sjon, bibelstudier og ledertrening,
spres studentene for alle vinder. De
utenlandske reiser til et nytt sted i
Norge, mens de norske reiser til
blant annet Laos, Thailand, Tanza-
nia, Bolivia eller Madagaskar. 

– Jeg er en av fire som er på Ma-
dagaskar, eller «Solskinnsøyen»
som den kalles her.  Etter noen uker
med språk- og introduksjonskurs
er vi så smått begynt å arbeide her,
blant annet på ungdomssenteret til
Fiangonana Loterana Malagasy
(den lutheranske kirken på Mada-
gaskar) i Sabotsy-Namehana.

Døveskole
Ungdommene har travle dager,
med mange arbeidsoppgaver. De
gir engelskundervisning på lokale
skoler, lærer bort matlaging og håndverk på
kvinnesentre, besøker og leker med barn
som enten er på barnehjem eller i fengsel for
mindreårige, arrangerer English Club for
studenter som ønsker å bli bedre i engelsk og
underviser på Akama, en av seks døveskoler

som drives av den lutheranske kirken. Bort-
sett fra en statlig skole, er dette landets enes-
te døveskoler.

– Her arbeider jeg en gang i uken. Døve-
skolen i Antananarivo har 150 elever. Jeg har
arbeidet med de minste, som er fra 6-9 år

gamle. Arbeidet mitt går ut på å ha
det kjekt med de små, tegne, perle
og leke. 

Gassisk jul
Misjonsselskapett har hatt misjo-
nærer på Madagaskar i 140 år. I dag
er hele 45 prosent av befolkningen
kristne. Nå nærmer det seg jul, men
i den sør-østlige delen av Madagas-
kar begynte juleforberedelsene
allerede i slutten av september. 

– Barna samles hver lørdag og
søndag for å øve på julespill og dikt-
lesing. Dette er en god tradisjon der
alle barna deltar, både rike og fatti-
ge, ikke-kristne og kristne.

Barna lærer utenat hvert sitt vers,
og får roller i dramatiseringen av ju-
leevangeliet. Kulisser og kostymer
lager de selv. En uke før jul hugges
juletreet, og alle barna tar med seg
hjemmelaget julepynt. 

– Julespillet og diktene fremføres
på julaften,  som er barnas dag på
Madagaskar. 

Gudstjenesten foregår om kvel-
den, og barna kler seg i hvite klær.
Foreldrene kommer for å høre på,
også de ikke-kristne. Slik blir de
kjent med Jesus gjennom barna. 

Julekonfirmanter
– Barnas julegaver er de hvite klær-
ne de må ha til gudstjeneste julaften. 

Rikere familier gir gjerne noen
ekstra gaver i tillegg. Julemiddagen
spares det gjerne opp til lang tid i
forveien. På kysten går barna tilbake
til kirken etter middag, hvor det blir
utdelt godteri. Etterpå går de på ju-
lebesøk til venner og kjente sam-
men med foreldrene. 

Første juledag er tiden for dåp og
konfirmasjon. Særlig i de konserva-

tive sør-østlige delene av landet er det fra
gammelt av bare i julen og pinsen at folk kan
døpes og konfirmeres. 

-Vanligvis døpes og konfirmeres over
hundre mennesker på en slik gudstjeneste,
som gjerne varer i 5-6 timer. ●

Fanajente på misjonsoppdrag:

- Min gassiske jul

GASSISK JUL: Ingrid Hetland fra Titlestad vil gjerne benytte an-
ledningen til å hilse hjem til sine foreldre, Trude og Tor Arne Het-
land. – Takk for at dere støtter meg i valget mitt om å arbeide her
på Madagaskar, hilser hun. – Tratry ny Christmas! FOTO: PRIVAT

Madagaskar ligger i det indiske hav,
øst for Mosambik. De over 20 millio-
ner innbyggerne er av både asiatisk
og afrikansk opprinnelse. Øyen var
ubebodd frem til ca. 2.000 år siden.

DØVESKOLE: – Her må vi ikke kunne gassisk for å kommunisere.
Det holder med litt tegnspråk og kroppsspråk. FOTO: INGRID HETLAND
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Engler sies å være
våre hjelpere. Men
hva innebærer det?
Hva er det som
karakteriserer en
engel?

AV BIRGER HUUN

Ordet engel (gr. angelos) betyr
budbærer. En som bringer det
gode budskapet (gr. evangelos)
eller evangeliet. En engel uten et
budskap og en mening er ingen
riktig engel. I dag er engler blitt
et populært uttrykk for ånde-
lighet, men så langt jeg kan se
på en ufarlig og ganske utydelig
måte. 

Juleevangeliet
Vi husker alle gjeterne som sit-
ter der på marken om kvelden:
«Med ett stod en Herrens engel
foran dem, og Herrens herlig-
het lyste om dem. De ble meget
forferdet. Men engelen sa til
dem: 

- Frykt ikke! Jeg kommer til
dere med bud om en stor glede,

en glede for

hele folket: I dag er det født dere
en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren. Og dette skal
dere ha til tegn: Dere skal finne
et barn som er svøpt og ligger i
en krybbe» (Luk. 2:9-12). Her
tenker jeg det er to viktige ting å
merke seg. 

Budbringer
For det første: Det er ikke enge-
len som er hovedpersonen i for-

tellingen. Selv om han kan virke
imponerende nok, kommer
han bare med budskapet om Je-
sus. En beskjed fra Gud til men-
nesker - på en måte som gjør at
de legger merke til det. Hva er så
reaksjonen? «Oj, det var en sti-
lig engel, han må vi se om vi kan
få treffe igjen, eller få kontakt
med på en eller annen måte»?
Nei, vi leser etter dette at gjeter-
ne sa til hverandre: «La oss gå
inn til Betlehem for å se dette
som har hendt, og som Herren
har kunngjort oss» (Luk.2:15).
Det var budskapet som satt
igjen og som de ville undersøke. 

«Du e' no en engel!»
Er det å være en engel noe å
trakte etter? Er vi bedre da, enn
om man bare blir regnet som
menneske? Innledningen til
hebreerbrevet sier noe om det.
Der snakkes det nettopp om
forskjellen mellom Gud, engler
og mennesker. Først sier forfat-
teren at Jesus er mye større enn
englene: «Han er en utstråling
av Guds herlighet og bildet av
hans vesen, og han bærer alt
ved sitt mektige ord. Da han
hadde fullført renselsen for
våre synder, satte han seg ved
Majestetens høyre hånd i det

Engler i vårGuds bud-
bringere:

BETONGENGEL: Engelen som studerer oss i
Slettebakken kirke er av solid materiale. 
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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høye. Slik er han blitt større
enn englene; for det navn han
har fått, er så mye større enn
deres» (Hebr.1:3-4).

Gud blant oss
Litt senere får vi en forklaring på
hvem englene er: «Er ikke alle
englene ånder i Guds tjeneste,
som sendes ut for å være til hjelp
for dem som skal få frelsen?»
(Hebr.1:14). Dem som skal få
frelse. Det er oss, det. Mennes-
kene. Englene skal ikke få
frelsen, men vi skal. 

I kapitlet etter heter det om Je-
sus: «Det er jo ikke engler han

tar seg av; men han tar seg av
Abrahams ætt. Derfor måtte
han i ett og alt bli sine brødre lik,
så han kunne være en barmhjer-
tig og trofast øversteprest i tje-
nesten for Gud og sone folkets
synder. Fordi han selv led og ble
fristet, kan han hjelpe dem som
fristes» (Hebr.2:16-18).

Jordens salt
Kan da vi mennesker ikke gjøre
noe som englene kan? Noe
som gjør oss litt like engler? Jo,
jeg tror det. I bergprekenen
sier Jesus noe om hvordan vi
kan utgjøre en forskjell for

dem vi treffer: «Dere er jordens
salt! Men om saltet mister sin
kraft, kan det da bli til salt
igjen? Det duger ikke lenger til
noe, men kastes ut og tråkkes
ned av menneskene. Dere er
verdens lys! En by som ligger
på et fjell, kan ikke skjules. Og
når en tenner et lys, setter en
det ikke under et kar, men i en
stake, så det lyser for alle i hu-
set. Slik skal også deres lys
skinne for menneskene, så de
kan se de gode gjerninger dere
gjør, og prise deres Far i him-
melen!»  (Matt.5:13-16).  ●

år tid
ENGLEHÆR: Dante og Beatrice

betrakter den høyeste himmel-

sfærens sirklende englekrans i

det episke diktverket «Den gud-

dommelige komedien» av Dante

Alighieri (1265-1321) – her illus-

trert av den franske kunstneren

Gustav Doré (1832-1883).  

ENGLENES BYER: Wim Wenders
poetiske filmfabel «Himmelen over
Berlin» (1987) handler om engelen
Damiel som oppgir udødeligheten
sin for å være med kvinnen han el-
sker – en trapesartist som opptrer
i englekostyme. «Englenes by»
(1998) heter den ikke like svevende
Hollywoodversjonen.

Perspektiv på livet

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

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

Over, tv. BEBUDELSEN: Engelen

Gabriel brakte budskapet til jom-

fru Maria om at hun skulle føde

Guds sønn (Luk.1:26-38)   – her i

en av den italienske renessanse-

maleren Fra Angelico (ca. 1395-

1455) sine mange fremstillinger. 

Tv. SKYTSENGEL: Den avdøde

bergenskunstneren Rebecca Rist

(1979-2006) laget en populær

fremstilling av en skytsengel. Inn-

tekten fra salget av trykket er øre-

merket tiltak for narkomane og

prostituerte jenter i Bergen i regi

av bymisjonen. Mer informasjon:

rebeccaristminnefond.com
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Adresse: 

Fanaveien 320, 5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

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

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

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

Prostisekretær 

Kari Rydland

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

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

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

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

jobber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer felles-

funksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret ut-

fører sentralbordtjeneste for alle menighetene i

Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer

dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

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

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

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 

Sola Fide
synger 
julen inn

• Skjold kirke 
søndag 14. des. kl. 18.00 og 20.30

• Bergen Domkirke 
torsdag 18.desember kl. 20,00

BILLETTER KR. 175,- (BARN 75,-)

Konsertene er støttet av Bergen kommune

www.solafide.no
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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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TEKST:  LARS MARTIN HOL

FOTO: FREDRIK MAGNUSSON/ 

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Dette er en minnedag for hel-
genen Lucia, som ble født på
slutten av 200-tallet i Siracus
på Sicilia i Italia. Hun er en
historisk skikkelse, som led
martyrdøden på begynnelsen
av 300 - tallet.

Det var urolige tider for
de kristne under keiser
Diokletian på begyn-
nelsen av 300 – tallet.
Det var forfølgelser, og
mange kristne gjemte
seg i huler og grotter,
for at de ikke skulle bli
funnet av keiserens sol-
dater. Da var det bedre
å sitte i mørket, selv om
de frøs og var sultne.

Men det var en som
tenkte på dem. Det var
den vakre jomfruen
Lucia, som var født inn
i velstand og luksus.
Når de hørte en stille
sang lenger oppe i tun-
nelen, kom barna lø-
pende mot henne. Der
kom Lucia med en lys-
krans i håret, og knytter
med deilig mat som
hun delte ut.

Legenden rundt Lucia,
forteller at hun allerede
som barn lovet kysk-
hetsløfte og aktet å gi
alt sitt jordiske gods til
de fattige. Men hun
fortalte ingen om den-
ne beslutningen. Da
hun vokste opp til å bli
en ung kvinne, lovet
moren henne bort til

en adelig mann. Lucia lyktes
med å utsette forlovelsesfei-
ringen, mens hun innstendig
ba Gud om at hun måtte slip-
pe dette ekteskapet.

Lucias mor var svært syk, og
Lucia tok henne med til helge-
nen Agathe sin grav for å be. I
bønn viste Agathe seg for Lu-
cia. Hun spurte Lucia: 
- Hvorfor ber du til meg om

noe du kan gjøre selv? Din tro
har helbredet din mor.

Som takk for mirakelet, gav
moren Lucia lov til å leve ugift
og å gi medgiften til de fattige. 

Den kommende brudgom-
men likte dette svært dårlig,
og angav henne som kristen
til stattholderen på Sicilia. Lu-
cia blei fengslet, og dømt til

«ad lupanare», å sendes til
bordell som straff. Da de skul-
le frakte henne til bordellet,
klarte de ikke å rikke henne av
flekken. Stattholderen fikk da
samlet ved rundt føttene hen-
nes og prøvde å brenne hen-
ne, men igjen ble hun berget
av Gud. Deretter helte statt-
holderen kokende olje over
henne, men hun fortsatte å
være uskadd. 

Da blei stattholderen
svært redd, og hun ble
dømt til døden ved
sverdet. Da først døde
hun. 

Legenden om Lucia
stammer fra 400-tallet.
Selv om detaljene lig-
ner veldig på andre
martyrskildringer, er
det ingen tvil om den
ære som den tidlige
kirke viste henne. Hun
var en av få kvinnelige
helgener som opptrer i
pave Gregor den stores
Kanon, og i Roma ble
Lucias fest innført på
500-tallet.

Lucia minnes den 13.
desember både i vest-
og østkirken. Hennes
fest feires som en lysfest
i årets mørkeste må-
ned, særlig i Italia og
Sverige, men også i
resten av Skandinavia
og andre steder i Euro-
pa, som for eksempel
Ungarn, Serbia og Kro-
atia. Sangen Santa Lu-
cia er fortsatt populær
på Sicilia og i Skandi-
navia, og denne dagen
er også avmerket på
den norske primstaven.

Lys i mørke
13. desember er minnedagen for helgenen Lucia. På flere steder er det tradisjon å 

markere denne dagen med en fest, hvor barn og unge går rundt i hvite kapper, og den 
heldige får gå med en lysekrone på hodet.
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15              desember 2008

- Det skulle vart til midnatt! Det
var reaksjonen til ein av del-
takarane på den nye klubben
for 5. – 7. klasse som vart opna
fredag den 31. oktober. 

AV JENS Z. MEYER

Klokka 19 troppa 24 spente barn opp i Sør-
eide kyrkje, og to timar seinare gjekk dei
strålande nøgde heim att; det var tydeleg at
dette hadde vore kjempegøy, sjølv om det
ikkje varte til midnatt!

Klubben har fått namnet «Café 19», og

ein enkel café vil vera ein viktig møteplass
på klubbkveldane som vil vera i ungdoms-
lokalet, så snart dette er klart. Denne første
kvelden var det sett av litt ekstra tid til at dei
som kom kunne bli kjent med kvarandre.
Avisleken er ein klassisk leik som er nyttig
til dette. 

Dei sju leiarane som tilhøyrer foreldrege-
nerasjonen var nokså godt kjent med den-
ne, men mindre oppdatert på borna sine
elektroniske favorittar som Playstation
med dansematte og wii spillekonsoll med
bilspel. 

Konkurranser
Kvelden starta med «tips» - ein gjettekon-

kurranse på kor mange erter det var i eit
glas. «Tips» blir eit fast innslag på desse
klubbkveldane. Det same blir ein andakt –
denne gongen inneheldt den ein liten ting
som ingen i verda nokon gong hadde sett
før!

Klubben vil i første omgang halda ope
siste fredag i månaden, neste klubbkveld
vert den 28. november. Då er alle 5. – 7.
klassingar velkomne. På første klubbkveld
var det ca like mange gutar og jenter. 

Det er eit mål å ha så mange leiarar at me
kan bytta litt på å vera med. Ta kontakt
med kyrkjekontoret om du vil hjelpa med
stort eller smått!

Café 19 har opna!
Caféen er ein viktig møteplass i den nye klubben for 5. - 7. klassingar.

Hjerterom
Et nytt kirkeår begynner -  og et nytt
tilbud åpner i Søreide: Hjerterom.

Hver torsdag fremover, fra klokken 11 og
utover, blir det Hjerterom i Søreide kirke.
Det betyr ganske enkelt at kirken 

holder åpent, og at det blir satt frem kaffe
og vafler.  Klokken 11 samles de som vil, til
en  kort samling med sang og lystenning i 
kirkerommet.

Før jul blir det Hjerterom torsdag 
4. desember og torsdag 11. desember.
Hjertelig velkommen til alle!  
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28.09 Sander Haug Amundsen
05.10 Gustav Heie
12.10 Marie Birkeland

Tiril Malene Antonsen
Lægreid

19.10 Ludvig Antonius R.Hoff
Lars Søreide Restad

26.10 Malene Østerbø
Aksel Kyte

02.11 Sigve Aksnes

30.09 Kjell Smørdal
30.09 Roald Bessesen
02.10 Berit Margrethe 

Rasmussen
04.10 Signe Merkesvik
06.10 Marta Flesland
10.10 Olav Søreide
12.10 Jan Alfred Løtvedt
20.10 Klara Alida Søvik

23. november – siste søndag

i kirkeåret – kl. 1100

Familiegudstjeneste med dåp.
Familiekoret deltar. Utdeling
av CD til 2-åringer. Offer til 
menighetens arbeid. 
Prest: S.Skeie

30. november – 1. søndag

i advent – kl. 1100

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

30. november – 1. søndag 

i advent – kl. 1700

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

7. desember – 

2. søndag i advent – kl. 1100

Høymesse med dåp og natt-
verd. Søndagsskole. Offer til 
menighetens misjonsprosjekt.
Prest: S.Skeie

14. desember – 

3. søndag i advent – kl. 1100

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

21. desember – 

4. søndag i advent – kl. 1100

Høymesse med dåp og natt-
verd. Offer til Menighetens 
arbeid.Prest: H.J.Morvik

24. desember – 

Julaften – kl. 1400 

Julaftengudstjeneste. Offer 
til Kirkens Nødhjelp. 
Prest: S.Skeie

24. desember – 

Julaften – kl. 1530 

Julaftengudstjeneste. Offer 
til Kirkens Nødhjelp. Jubilate
deltar. Prest: S.Skeie

25. desember – Juledag – 

kl. 1100

Høytidsgudstjeneste. Offer til
Menighetens arbeid. Prest:
S.Skeie

26. desember – 2. juledag – 

kl. 1100

Høymesse med dåp og natt-
verd. Offer til Menighetens 
arbeid.
Prest: S.Skeie

28. desember – 

søndag etter jul – kl. 1200

Kort gudstjeneste med 
påfølgende juletrefest! Offer 
til Menighetens arbeid.
Prest: H.J.Morvik

1. januar – Nyttårsdag –

kl. 1200

Høymesse med dåp og natt-
verd. Offer til Menighetens 
arbeid. Prest: H.J.Morvik

4. januar – Kristi 

Åpenbaringsdag – kl. 1100

Høymesse med dåp og natt-
verd. Offer til Det norske 
Misjonsselskap. Prest L.M.Hol

11. januar – 1. søndag 

etter Kristi Åp.dag – kl. 1100

Høymesse med dåp og natt-
verd. Søndagsskole. Offer til 
Menighetens Misjonsprosjekt.
Prest: S.Skeie

18. januar – 2. søndag 

etter Kristi Åp.dag – kl. 1100

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

25. januar – 3. søndag 

etter Kristi Åp.dag – kl. 1100

Familiegudstjeneste. Utdeling
av 4-årsbok. Dåpsskolen deltar.
Offer til Misjonsalliansen.
Prest: S.Skeie

1. februar – Vingårdssøndag –

kl. 1100

Høymesse med dåp og nattverd.
Søndagsskole. Offer til Menighe-
tens arbeid. Prest L.M.Hol

Fredag 28. november  kl. 19.00: 
Cafe 19. Klubb for ungdom i 5. –
7. klasse.

Tirsdag 2. desember kl. 19.00:
Bibelgruppe for voksne.  

Onsdag 3. desember kl. 19.30: 

Lokalhistorisk Forum

Torsdag 4. desember kl. 11.00: 

Hjerterom. Se omtale i bladet.

Lørdag  6. desember kl 14.00:

Juleverksted for små og store. 

Søndag  7. desember kl. 17.00: 

Vi synger julen inn med Familie-
koret, Barnekoret, Søreide. 
TenSing m.fl

Tirsdag  9. desember kl. 19.00: 

Diakonatet

Torsdag 11. desember kl. 11.00:

Hjerterom.

Tirsdag 16. desember kl. 20.00:

Julekonsert med Søreide Song-
lag. Se omtale inne i bladet.

Søndag  28. desember kl. 12.00: 

Menighetens juletrefest. Se 
omtale inne i bladet.

Tirsdag  6. januar kl. 19.00:  

Bibelgruppe for voksne.

Søndag 11. januar kl. 18.00: 

Nyttårskonsert v/Norges Kor-
forbund Hordaland. Arr. Søreide
Songlag. Se egen omtale.

Tirsdag 13. januar kl. 19.00:  

Diakonatet.

Søndag 18. januar kl. 20.00:  

Sacred Songs. Musikk av 
Duke Ellington. Medv. Eli-
Johanne Rønnekleiv, sang og
Bjarte Aadland, orgel.

Onsdag 21. januar kl. 19.30: 

Lokalhistorisk Forum.

Søndag 4. januar:

Søndagsskolen starter opp 
igjen .

Korene starter ...
... øvinger til vanlig tid i uke 3.

              kalender

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B

FU
LLD

IS
TR
IB
U
S
JO
N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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