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Trygve er på plass
Trygve Danielsen er vald

til ny leiar i Søreide sok-

neråd. Ny nestleiar er
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Rapport fra Kongo
Bistandsmedarbeider i
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2 desember 2009

Refleks nr 6, 2009 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: soreide.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Staben i menigheten.
Kontaktinformasjon: se side 16
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående felles-
stoff til bladet (side 5-12). 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

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 
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 11. januar
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 26. januarr

Då Gerhard Berge den 
1. november gjekk ut av
Søreide sokneråd
(menighetsråd), hadde
han bak seg til saman 
20 år i soknerådet. 

AV JENS MEYER, PÅ VEGNE 

AV SØREIDE SOKNERÅD

Dei fire siste åra har han vore
leiar, slik han også har vore det
fleire gonger tidlegare sidan han
vart med for første gong i 1981.

Som leiar har Gerhard Berge
hatt si hand med i mange store
endringar i Søreide menighet.
Dei mest synlege av desse er nok
salet av menighetsbarnehagen,

frå soknerådet til Bergen kirkeli-
ge fellesråd, rehabilitering av kyr-
kja med bl.a. installasjon av nytt
AV-utstyr og kjøp av nye stolar og
bord, rehabiliteringa av ung-
domslokalet og tilsetjing av me-
nighetsprest og frivillighetskoor-
dinator. 

Satsinga på barne- og ung-
domsarbeidet har vore ei medvi-
ten prioritering, både for Ger-
hard Berge og resten av soknerå-
det. Han har sjølv drive barne- og
ungdomsarbeid, og har i det siste
vore oppteken av trusopplæringa
som menigheten no skal ta til
med. 

Gerhard Berge har vore særs
trufast i tenesta. I tillegg til grun-
dig førebudde soknerådsmøte,

Gerhard Berge mønstrar

Bispevisitasen var ei viktig hending i perioden Gerhard Berge var

soknerådsleiar.  Her er han saman med  dåverande biskop Ole 

D. Hagesæther. FOTO. JENS Z. MEYER

Trygve
Danielsen
vert ny 
sokneråds-
leiar i 
Søreide
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3                  desember 2009

MENY DOLVIKEN 

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

lørdag 09:00-20:00 

Vi har stor ferskvareavdeling
Rikt assosiert frukt og grønt

Hyggelige ansatte som er med
på å gi en god 

handleopplevelse

Velkommen til oss
MENY DOLVIKEN 
Dolvikveien 36, 5252 Søreidgrend 

Telefon: 55526200 
Epost: terje.osberg@ngbutikk.net

Julekonsert
med Flesland
Musikklag

Det blir julekonsert med Flesland Mu-
sikklag i Søreide kirke 18. desember kl. 21.   

Laget ble stiftet  1. mai 1943 av en gruppe
ungdommer tilknyttet glassverket på
Flesland. I sesongen 2009/2010 er det 33
medlemmer i alderen 16 til 71 år. Korpset
deltok denne sesongen i Siddis Brass 1. di-
visjon og i NM 2. divisjon.

Dirigent Patrik Randefalk har spilt med
en rekke profesjonelle orkestre i Sverige.,
blant annet Stockholm Symphony Or-
chestra, Stockholm Philharmonic Or-
chestra, Swedish Navy Band og Gøteborg
Brass Band. Han spiller for tiden eupho-
nium i Eikanger Bjørsvik.

På årets julekonsert skal vi ha med oss
Chris André Lund med kor, og det blir
mye variert julemusikk med både kor og
orkester. 

har han hatt ansvar for dis-
tribusjon av Refleks, han har
vore med på Alpha-kurs og
sidan Betagruppa, før han
var med å starta ei ny, open
Bibelgruppe då Beta vart
lagt ned. 

I lokalhistorisk forum har
han halde føredrag, m.a. om
Sunnhordland, der han
kjem frå og om bruk av ener-
gi. Inntil for nokre år sidan,
kom all aktiviteten i tillegg
til arbeidet som professor i
matematikk ved Universite-
tet i Bergen.

Gerhard Berge har vore
oppteken av at alle skal få
kjenna seg frie til å koma til
kyrkja, anten dei vil vera

«sosiale» eller heller vera
mest mogeleg anonyme.
Han har hatt ei eiga evne til å
få tak i frivillige medarbei-
darar, utan å pressa nokon
for hardt. Det store nettver-
ket av menneske han har
blitt kjent med i Søreide, har
vore gode å spela på, og heilt
nødvendig sidan dei aller
fleste av oss andre i soknerå-
det har hatt kort fartstid i
området og difor ikkje kjen-
ner så mange.

Gerhard Berge har hatt
god støtte frå kona Krist-
bjørg som også er aktivt med
i Søreide menighet.

Ein god del av arbeidet i
soknerådet handlar om å

leggja til rette for aktivitetar i
kyrkja, men det er sjølve «li-
vet» i kyrkja som er målet.
Gerhard Berge har då også
hatt stor glede av sjølv å vera
med på det meste av det som
skjer i menigheten, inklusive
familie- og barnearbeid som
ein menighetsweekend sa-
man med mange barnefa-
miliar og på den første sam-
linga i klubben for 5. – 7.
klassingar, Café 19. Der ser
både Gerhard Berge alle oss
andre fruktene av ei trufast
teneste i soknerådet.  

Takk for ei teneste som har
vore til glede og signing for
Søreide menighet. 

ar av etter tjue år i soknerådet

AV JENS MEYER, PÅ VEGNE 

AV SØREIDE SOKNERÅD

– Eg ønskjer å arbeida for at
menigheten blir ein felles-
skap der det er godt å vera,
der folk kjenner seg inklu-
dert og heime, og der ein
kan byggja nye relasjonar,
seier Trygve Danielsen. 

Den nyvalde leiaren vart
vald inn i soknerådet for to
år sidan. Han har nyleg blitt
pensjonist etter å ha arbeidd
som prest i mange år. Han

har vore sjømannsprest,
utesekretær i Sjømannskyr-
kja, sokneprest i Fyllingsda-
len, prost i Laksevåg prosti
og, dei siste åra, personal-
prest i Bjørgvin bispedøme.

Trygve Danielsen vaks
opp på Søreide og flytta til-
bake til heimstaden for no-
kre år sidan. Han er gift
med Inger-Marie. Dei har
tre barn og fire barnebarn. 

Me ønskjer han alt godt i
tenesta som leiar for sokne-
rådet.

Ny nestleiar i soknerådet:

Kari Anne Hove. 

Han vil byggja
fellesskapet

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

Trygve Danielsen vart vald til ny leiar då Søreide sokneråd
konstituerte seg. Ny nestleiar vart Kari Anne Hove. 
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29.oktober - 2.november deltok
Sola Fide, med dirigent Janicke
Damm Rusti, i International
Choir Competition & Festival
Malta.

AV EVA M STEWART 

INFORMASJONSANSVARLIG I SOLA FIDE

Sola Fide deltok i klassene «Åpen sakral» og
«Pop», og med svært gode poengsummer -
som kvalifiserte til gulldiplomer- vant koret
begge sine klasser.

Koret oppnådde også høyeste norske po-
engsum uansett klasse, og de tre norske ko-
rene som var med i konkurransene vant til-
sammen 3 klasser og fikk i tillegg to 2.plas-
ser - alt med poengsummer som ble hedret
med gulldiplomer (1.ærespris).

I dommerkommentarene fremheves
programvalget som perfekt for koret.

Dommerne var også meget fornøyd med
korets tilstedeværelse i musikken, korets
klang, korets bruk av dynamikk og ikke
minst korets evne til å nå frem til sitt publi-
kum - også i en presset konkurransesitua-
sjon.

Dirigent Janicke Damm Rusti, fikk
mange gode og varme tilbakemeldinger et-
ter korets fremførelser - og fikk håndfaste
bevis på korets satsingsområder har gitt re-
sultater på høyt internasjonalt nivå.

I tillegg til å konkurrere, fikk Sola Fide
synge på en helt unik fredskonsert i den
mektige St John's co-cathedral.

Denne fredskonserten tok utgangspunkt i
Maltas fargerike kulturarv. Alle kirkesam-
funn på Malta var representert på konserten,
hvor det ble bedt for fred og forsoning
mellom folkegrupper og ulike religiøse sam-

funn. Det var en stor ære, og en veldig spesi-
ell opplevelse å få framføre den norske kom-
ponisten Ola Gjeilo sitt verk «Unicornis
Captivator» i denne storslåtte katedralen.

Toner Julenatt
Vel hjemme fra Malta har Sola Fide nå fullt
fokus på forberedelsene til årets julekonser-
ter som har fått tittelen «Toner julenatt».

Vårt trofaste publikum kan høre Sola
Fide på to konserter i Skjold kirke - søndag
13.desember kl 18.00 og kl 20.30. Årets tre-

dje konsert blir avholdt i Bergen Domkirke,
tirsdag 15.desember kl 20.00.

Sammen med sine musikalske gjester ;
Jentekorene Octavia og Maria barnekanto-
ri, med fellesdirigent Eirin Beate Åserud, og
organist Ines Maidre, ønsker Sola Fide vel-
kommen til en høytidsstemt adventskon-
sert med mye tradisjon men også litt nytt og
spennende.

Billetter til julekonsertene kan bestilles
hos korets medlemmer eller via korets
hjemmeside: www.solafide.no

4 desember 2009

Sola Fide med gode resultater 
og store opplevelser på Malta

Maltapriser: 

Leder Tone Me-

rete Jansen og

dirigent Janicke

Damm Rusti med

vinnerpremiene

og gulldiplo-

mene.

Sola Fide på Malta:

Koret samlet etter

endt konkurranse-

synging utenfor 

kirken der den 

sakrale klassen 

ble avholdt.

Menighetensjuletrefest
Julen er en tid med fokus på fellesskap og
samvær.  Noen har stor familie og mange
venner, mens andre av ulike grunner ikke 

har så mange rundt seg. Søreide menig-
het vil gjerne være et godt fellesskap for
både ung og gammel, travel og mindre
travel. SSøndag 3. januar håper vi derfor
mange blir med på juletrefest i kirken. 

Vi møtes til en enkel ggudstjeneste kl. 12.
Gudstjenesten avsluttes med at vi går
rundt juletreet, og etterpå blir det «jule-
kirkekaffe» 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. 
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

FOTO: BERIT BACHEN DAHLE

Det er bistandsarbeider Berit Bachen Dah-
le fra Blomsterdalen som forteller Labas
historie. Dahle er nettopp tilbake fra et to
måneders beredskapsoppdrag i Den de-
mokratiske republikken (DR) Kongo for
Kirkens nødhjelp. Under oppholdet der
hørte hun svært lite om norske lykkejegere
på hemmelig oppdrag. Men hun har lært
mye om hva intern uro og borgerkrig gjør
med et lands befolkning.

«Jeg er ikke lenger flau»
Laba tok kontakt med et senter som hjelper
tidligere barnesoldater. Dette ligger i byen
Bukavu, og drives av lokale krefter - med
faglig og økonomisk støtte fra Kirkens
nødhjelp. 

– Foreldrene hadde allerede avvist hen-
ne, noe som ikke er uvanlig når barna har
vært involvert i krigshandlinger. 

Noen av terapeutene ved senteret tok
derfor kontakt med familien, og fikk ord-
net det slik at både hun og den lille datte-
ren hennes fikk komme hjem.

Rollemodell
Laba er ofte innom senteret for å motivere
de ungdommene som er der i dag.

– Hun er en flott rollemodell for dem,
sier Dahle.

– Nå studerer hun juss, og sier at hun vil
vie livet sitt til å bli advokat for tidligere
barnesoldater. Hun er en ressurssterk jen-
te, og ba meg innstendig om å fortelle hen-
nes historie til andre. «Verden må få vite»,
sa hun. «Jeg er ikke lenger flau over det jeg
har vært med på, for jeg hadde ikke noe
valg».

Katastrofen i Kongo:

–Verden 
må få vite

Laba ble brukt som sexslave for soldater fra hun var 13, men klarte
å rømme da hun var 16 år.  Da oppdaget hun at hun var gravid.

VAR SEXSLAVE: – Vær så snill å fortelle folk min historie, sa Laba til Berit Bachen Dahle. – Verden må få vite.
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6 desember 2009

Labas skjebne er bare en av veldig mange i
det krigsherjede landet. Og som i alle kriger,
er det sivile kvinner og barn som blir utsatt
for de verste overgrepene. 

– En kvinne fortalte at familien hennes ble
oppsøkt av rebeller som jaget dem ut av hu-
set deres. De hadde våpen, og tvang mannen
hennes til å kle av henne.  Deretter måtte han
se på mens hun ble voldtatt. Etterpå kuttet de
en og en finger av den eldste sønnen hennes,
før de drepte ham. Det er umulig å forestille
seg hvordan man kan komme seg på beina
igjen etter en slik opplevelse.

Dette skjedde for fire år siden. Kvinnen
oppholder seg nå i en flyktningeleir, der hun
mottar gruppeterapi i et prosjekt støttet av
Kirkens nødhjelp.

Kvinnenettverk
–Ved siden av terapien gir vi også disse kvin-
nene litt utdannelse. Noen av dem lærer å
lese og skrive, og de får også opplæring i en-
kelte praktiske håndverk som kurvfletting,
sying, brødbaking og såpekoking. 

Når kvinnene drar fra senteret, får de med
seg litt utstyr og startkapital, slik at de kan
starte sin egen virksomhet når de kommer
hjem igjen til landsbyen sin.

– Det viktigste vi gjør er likevel å sette sam-
men grupper på 20 og 20 kvinner fra det
samme området. Da har de med seg et felles-
skap når de vender tilbake. Det er ikke uvan-
lig at familie og venner ikke lenger vil ha noe
med dem å gjøre, og da er det godt å ha et
slikt nettverk å støtte seg på. 

Traumatiserte menn
– Er det kvinnene som er de viktigste å nå
frem til i bistandsarbeid?

– Ja, det regnes som en opplest og vedtatt
sannhet. Men mange av mennene er like
traumatiserte som kvinnene, og i min slutt-
rapport fra Kongo tar jeg til orde for at vi må
utvide tilbudet til også å gjelde menn.

Mange av de kongolesiske kvinnene hun
ble kjent med var opptatt av det samme.

– De fortalte meg om menn som forlater
familien sin fordi de skammer seg over ikke å
kunne være forsørger. Når kvinnene i tillegg
lærer å lese og skrive, og settes i stand til å for-
sørge seg selv, blir dette ekstra vanskelig for
dem. 

Hun har derfor foreslått å danne egne tera-
pigrupper for traumatiserte menn, der de
både kan snakke om sine opplevelser, disku-
tere hva som er god oppførsel, og lære enkle
håndverk som på sikt kan gi penger i kassen.

Politiinstruktør
– Har du vært engasjert i slikt arbeid før?

– Jeg har vært ett år i Kosovo og et halvt år i
Afghanistan, begge ganger som politiin-
struktør utsendt fra Politidirektoratet. 

Berit Bachen Dahle har sin bakgrunn fra
Bergen politikammer, der hun var ansatt i 37
år frem til hun gikk av med pensjon i 2005.
Da var hun 57 år gammel, slik det er vanlig i
politiet.

– Jeg følte at jeg fortsatt hadde mye over-
skudd, og søkte derfor om opptak i Flykt-
ninghjelpens beredskapsgruppe. Mitt første
oppdrag der var å reise til Aceh i Indonesia for
å monitorere fredsprosessen i 2005. 

Tsunamien hadde nettopp rammet landet,
og både regjeringsstyrker og opprørere i
Aceh var slått hardt tilbake. 

Kirkens nødhjelp
– Dette gjorde at det ble mulig å få til en freds-
avtale mellom den indonesiske regjeringen
og GAM, frigjøringsbevegelsen i Aceh. 

Arbeidet for Flyktninghjelpen inspirerte
henne til å søke seg inn i Kirkens nødhjelps
beredsskapsstyrke, der hun ble tatt opp i fjor.

– Det handler om å bidra til å gi andre
mennesker et verdig liv. Kirkens nødhjelp er
opptatt av å tenke helhetlig. Vårt oppdrag er
ikke å fortelle andre hva de trenger, men hel-
ler lytte til dem, og finne ut hvilke behov de
har gjennom fellesskap og dialog.

Kirken er viktig
– Driver dere misjonsarbeid?

– Nei. Men vi må forholde oss til organisa-
sjonens «code of conduct», som kan overset-
tes som god folkeskikk. Ellers holder vi tett
kontakt med lokale kirkeledere. 

GLADE BARN: – Leiren i Nzulu lå på lavastein,

forteller Berit Bachen Dahle. – De som bodde

der, så apatiske og oppgitte ut. Derfor gjorde

det ekstra godt å se disse barna der, som

smilte og lo.

ROSA PANTER: – Jenten var med

moren til terapi. Jeg ga henne

denne panteren. Hun begynte

straks å kose med den. Moren sa

at hun aldri hadde hatt en leke før.

MOR OG BARN: – Jeg kjenner ikke til denne

kvinnens historie, men ansiktet hennes bærer

preg av hva hun har opplevd, sier Berit Bachen

Dahle. – Alle kvinnene i Minova-leiren var trau-

matiserte på en eller annen måte.  

GIR HÅP: – Kirkens nødhjelp prøver å nå ut til

de svakeste, og klarer å gi håp til mange, sier

Berit Bachen Dahle, som nå er klar for nytt

oppdrag. – Det føles godt å få lov til å bruke

kompetansen min til noe som er viktig.

FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

felles 6-09.qxp:felles.qxp  19-11-09  14:03  Side 6



                  desember 2009 7

Sistnevnte har en viktig rolle, og har stor
innflytelse. Det gjør inntrykk på folk når
den lokale presten holder preken mot fami-
lievold, og oppfordrer politiet til å ta seksu-
elle overgrep på alvor.

– Politiet i Kongo gjør dessverre lite og
ingenting i voldtektssaker, forteller Dahle.

– Ingen av kvinnene jeg snakket med
hadde fått hjelp fra politiet. Det bekymret
meg. Like før jeg reiste hjem, tok jeg derfor
temaet opp på en samling for internasjona-
le politiobservatører. 

Der ble hun tildelt taletid på en halv time,
som hun brukte til å snakke om sine erfa-
ringer. 

– Jeg fokuserte på offeret, og satte opp en
liste med regler for hvordan politiet bør
opptre overfor misbrukte kvinner. Etter at
jeg kom hjem, fikk jeg vite at denne listen nå
er distribuert ut til lokale politikontorer.  

– Hvordan bør politiet opptre?
– Det første som må skje, er at de må hjel-

pe den voldtatte til lege. 

Dette må skje innen 72 timer etter over-
grepet, slik at offeret kan få HIV-behand-
ling, angrepille og sikret bevis. 

– Dessuten er det lov å vise empati. 

Hviting
Kirkens nødhjelp utarbeider nå en strate-
giplan for denne delen av Kongo. Der er
beskyttelsesarbeidet satt i fokus.

– Følte du deg trygg selv under opphol-
det?

– Oppdraget mitt var i byen Goma, som
ligger øst i landet. Det var rolig der, selv om
det fantes opprørere i området. Men vi føl-
te oss trygge inne i byen.

– Var det andre hvite der?
– Ikke så veldig mange. Barna ropte

«musungu» etter meg, som tolken oversat-
te som «hviting». Men det var ikke et nega-
tivt ladet ord. Noen småbarn var nesten
redde for oss da vi kom. De hadde nok aldri
sett et hvitt menneske før, sier Berit Bachen
Dahle. ●

Den demokratiske

republikken Kongo

• Må ikke forveksles med nabolandet, 

Republikken Kongo.

• Størrelse: 2.344.858 kvadratkilometer, 

seks ganger større enn Norge.

• Folketall: 66 millioner.

• Landet ble nærmest lagt i grus etter 

Den andre Kongo-krigen (1998-2003), 

ofte omtalt som «Den afrikanske 

verdenskrigen», der 5,4 millioner 

mennesker ble drept.

• Voldtekter og seksuelle overgrep 

pågår fortsatt i stort omfang, spesielt i 

landets østlige del.

• Landet gikk under navnet Zaïre fra 

1971 og frem til daværende president 

Mobutu ble avsatt under Den første 

Kongo-krigen (1996-1997). 

• Det snakkes 242 ulike språk i landet, 

og fire av disse har offisiell status: 

Kikongo, lingala, tshiluba og swahili.

• Kongo er også hjem for menneskets 

tre nærmeste slektninger, gorillaen, 

sjimpansen og bonoboen.

Kirkens
Nødhjelp 
i Kongo

• Kirkens Nødhjelp 

startet opp med nød-

hjelp til flyktninger i Kongo i 1995.

• Innsatsen  inkluderer nå vann-

prosjekter og arbeid relatert til freds-

og forsoningsprosesser.

• Bistandsarbeidet er konsentrert til 

provinser øst i landet. Prosjektene 

gjennomføres av partnerorganisasjoner.

• Arbeidet i DR Kongo er rettet mot 

yrkesopplæring og psykososiale

aktiviteter for gutter og jenter som 

tidligere har vært tilknyttet væpnede 

grupper, beskyttelse og støtte til volds-

utsatte kvinner, demokratiopplæring 

og gjenoppbygging av infrastruktur.

• Støtt Kirkens nødhjelps arbeid ved å gi 

en alternativ julegave i år! Nettsiden 

www.gaversomforandrerverden.no 

forteller deg hvordan.

• Mer informasjon: 

www.kirkensnodhjelp.no  

FLYKTNINGER: Kvinner på flukt i eget land, her i leiren Minova utenfor byen Goma.

UNG MOR: Denne kvinnen fikk

barn etter å ha blitt voldtatt. Nå

får hun hjelp i flyktningeleiren

Nzulu.

PÅ SKOLEBENKEN: Kirkens nødhjelp lærer

flyktningekvinnene å lese og skrive, og gir

dem opplæring i enkelte praktiske hånd-

verk. Tanken er at de skal kunne starte sin

egen virksomhet når de kommer hjem igjen.  
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Søndag 13. desember inviterer hun til sin
tradisjonelle julekonsert i Storetveit kirke.
Med på laget er pianist Kristian Wedberg og
bassist Peter Harald Sæverud.

O Helga Natt
– Jeg tar også med meg mine to barnekor fra
Paradis og Minde skole, samt damekoret
Paradur - som jeg var med å starte i fjor.

Repertoaret blir tradisjonelle norske og
amerikanske julesanger, samt noen av hen-
nes egenkomponerte.

– Planen var å få ut en jule-cd i år, men det
ser ut som den blir liggende til neste år. Men
jeg har skrevet noen helt nye julesanger til
den, og gleder meg til å fremføre dem nå.

Dette blir tredje året på rad at Veslemøy
Fluge Berg holder julekonsert i Storetveit
kirke, og deler av programmet har allerede
blitt en fast tradisjon.

– Høydepunktet for meg blir alltid Adol-
phe Adams «O Helga Natt». Den går rett
inn i julens budskap, og griper meg like
sterkt hver gang jeg synger den.

Sangfluge
Veslemøy er født og oppvokst på Nordnes,
men bor nå på Paradis med mann og fire
barn. Hun har master i sang fra Griegaka-

demiet, og mange har spådd henne en ly-
sende internasjonal karriere. 

– Jeg har hatt tilbud om å komme både til
Wien og USA. Men jeg har prioritert å byg-
ge opp en arbeidsplass her hjemme. Det lig-
ger hjertet mitt nærmest. 

Sangflugen har likevel turnert både i USA
og i de fleste europeiske land, og har stående
invitasjon til å gjøre noe sammen med det
berømte The Mormon Tabernacle Choir. 

Rusalka
Hun er glad i å synge jazzlåter og musikal-
numre, men føler selv at stemmen hennes
kler best klassisk musikk. 

– Jeg hører mye på Anne Sofie von Otter,
Cecilia Bartoli og Renee Fleming. Det er de
tre store nå. 

Hennes favorittarie er «Sang til månen»
fra Dvoraks eventyropera Rusalka.

– Jeg sang den på Troldhaugen for et par
år siden. Da kunne jeg den bare på engelsk,
men vurderte å improvisere på tsjekkisk li-
kevel. Der har den noen praktfulle konso-
nanter.

Gåsehud
Da konserten var over, kom en mann bort
for å gratulere henne med fremførelsen. 

– Det viste seg at det var den tsjekkiske
ambassadøren. Da var jeg glad for at jeg ikke

hadde massakrert arien på originalspråket. 
Musikk er viktig for henne, og hun ønsker

å kunne inspirere og bevege andre mennes-
ker gjennom sin sangkunst. 

– En sang snakker til sjelen vår, og kan løf-
te oss på en en helt annen måte enn man
kan klare med ord alene. Det beste kompli-
mentet jeg kan få, er at folk begynner å gråte
når jeg synger. 

– Hender det at du får gåsehud selv, når
du synger?

– Av og til. Jeg hadde en opplevelse i Dom-
kirken, der jeg sang «Den hellige stad» av
Stephen Adams. Karsten Askeland spilte så
det bruste i orgelet. Da kjente jeg at hårene
reiste seg. Det er litt morsomt å si, men det er
faktisk sant. Jeg fikk gåsehud av meg selv. ●

• Storetveit kirke, søndag 13/12 kl. 17.00
• Fana kulturhus, lørdag 19/12 kl. 18.00

Aktuell med julekonserter
i Storetveit og Fana:

Synger
frem
tårene
– Det beste komplimentet jeg kan få, er at folk begynner
å gråte når jeg synger, sier sopranen Veslemøy Fluge Berg.

BORTKOMNE FÅR: – Når jeg blir stor, vil jeg sørge for å få utvidet kulturskoletilbudet til alle

de som vi ikke når frem til i dag, sier Veslemøy Fluge Berg, som i dag dirigerer to barnekor.

– Det er kjempeviktig å gi barn opplevelsen av å være med og skape musikk.

SYNGER GRIEG: Veslemøy Fluge Berg har
gitt ut cd-platene «Silhuetter» (2003, med
pianist Tove Kragseth) og «Grieg Songs»
(2007, med Audun Kayser), og holder nå på
med innspillingen av en juleplate. – Den vil
komme ut i god tid før neste jul, lover hun.
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Draumkvadet 
• Det er mange diskusjonar kring alder, opphav
og form, då folkemusikkinnsamlarar for det mes-
te fann brotstykke og einskilde vers av Draum-
kvadet på midten av 1800-talet.  Ein veit ingenting
om kven som har skrive det, men dei fleste ned-
teikningane er gjort i Telemark. 

• Visjonslitteratur (forteljingar om ferder til den
andre verda) finst det mykje av frå middelalderen,
og ein kjenner dette temaet mellom anna frå
gresk, jødisk og persisk tru. 

• I norsk samanheng står likevel Draumkvadet i
ei særstilling. Professor Moltke Moe tok i 1890-
åra brotstykke frå ulike kjelder og sette desse sa-
man til ei utgåve på 52 vers. 

• Diktet fortel om Olav Åsteson, som la seg ned
på julekvelden og fall i djup søvn. Trettandedags
jul vakna han, då folk var på veg til kyrkja. Medan
han søv, har han sett livet etter døden, korleis
synder vert straffa, og fått ein glimt av paradiset.
Olav rir difor til kyrkja for å fortelja om det han har
sett. 

• Etter gamal tru trudde måtte sjela gjera ei lang
reise etter døden. Olav Åsteson gjorde denne rei-
sa i levande live.  

9                  desember 2009

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

– Dette blir tolvte gongen på rad at me
får oppleva dette vakre visjonsdiktet på
trettandagen, seier Brynhild Utne, som
i år har invitert ei ung og lysande stjer-
ne på den folkemusikalske himmelen
til å framføra dei 50 versa.

Årets norske folkemusikar
– Kvedaren heiter Kim André Rysstad,
fortel ho.

– Han er 28 år gamal, og kjem frå Se-
tesdal. Me ser med spaning fram til å
høyre og møte han. 

I fjor fullførte han ein bachelor ved
Ole Bull-akademiet på Voss, og blei i
sommar heidra med prisen som
«Årets unge folkemusiker 2009» av
Rikskonsertenes lanseringsprogram
Intro-Folk. 

«Berører
og begeis-
trer»
«Han har et
uttrykk som
både vil be-
røre og begeistre mange i årene som
kommer, uttalte juryen, som bestod av
Steinar Ofsdal, Unni Løvlid, Gunhild
Tømmerås og Åse Kleveland. 

Her i Bergen var han nyleg gjest på
Café Colomba, og han har også gitt ut
solo-cden «Tak hardt uti hand» (2007). 

– Ver hjarteleg velkomne til Fantoft
stavkyrkje i vinterkvelden, avsluttar
Utne.

Fantoft stavkyrkje, onsdag 6. januar
kl. 18 og 20. Hugs varme klede og fot-
tøy! Arrangør: Storetveit kyrkjelyd og
Brynhild Utne. ●

KVEDAR: Kim André Rysstad

(28)  framfører Draumkvadet

i Fantoft stavkyrkje. 

FOTO: ARNE ANDERDAL

Onsdag 6. januar er det nok ein gong
klart for den årlege framføringa av det
dramatiske middelalderkvadet
«Draumkvadet» i Fantoft stavkyrkje. 

Visjonsdikt i Fantoft stavkyrkje:

Dusinet er fullt
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Torsdag 5. november
var biskop Halvor
Nordhaug på besøk i
Fana prosti. 

På dagen hadde han møte med
de kirkelig ansatte i Fana, på
kvelden møtte han alle menig-
hetsrådene.

Kapellan Bjørn Moe i Skjold
menighet hadde med seg notis-
blokk, og skrev flittig ned gull-
korn fra biskopens munn. Her
får du noen av dem:

• I Bergen blir man tilsnakket av
folk man ikke kjenner.

• Ingen andre byer i Norge ligger så
langt fra en annen by som Bergen.

• Bergenserne har en viss brau-
tende selvbevissthet.

• Biskopen skal være synlig, med
kors og lilla skjorte.

• Gud er ikke alene, Gud er mer
enn en.

• Tro er noe som praktiseres.

• Gudstjenestens egentlige formål
er gudstjenesten selv.

• Kirkens fremtid er avhengig av
vanekristendommen. ●

Et jule-
eventyr
AV BISKOP HALVOR NORDHAUG

Det var en gang en fattig bonde
som bodde sammen med kona
si i en enkel hytte med et jord-
gulv som var dekket med strå. 

En dag gikk de tom for mat. Da
sa kona til mannen: Gå ned til
elva for å fiske! Mannen så gjor-
de, og fisket hele dagen uten å få
noe. - Vi må nok gå sultne til
sengs i kveld, tenkte han i det han kastet ut
snøret for siste gang. 

Plutselig hogg det til. En diger fisk hang på
kroken, og etter lang kamp klarte mannen
å få den på land. I det han skulle til å kjøre
kniven i den, sa fisken: «Ikke drep meg! Hvis
du kaster meg ut igjen, skal du få tre ønsker
oppfylt, uansett hva det måtte være.» Det
syntes mannen hørtes ut som en god avta-
le, så han kastet fisken ut igjen og gikk
hjem.

Men kona hans var ikke like fornøyd da
hun fikk høre historien. - For noe sludder,
sa hun. - Dette er bare noe du finner på for å
unnskylde at du ikke fikk noen ting. - Nei,
det er sant,  sa mannen og ropte ut: - Jeg øn-
sker meg en middag! Og straks var bordet
dekket med de lekreste retter.

- Idiot.  sa kona. - Du må ikke kaste bort øn-
skene på småting. En middag er ikke nok.
Du må ønske deg noe større og finere som
varer lenger. - Ja vel, sa mannen: - Da ønsker
jeg meg et nytt hus! Og med ett var den en-
kle tømmerhytta med jordgolvet forvandlet
til et herskapshus med mange rom. 

- Nei, nei, hvor dum går det an å bli, ropte
kona fortvilet. - Nå har du allerede brukt
opp to ønsker. Men vi kan få noe enda bedre
enn dette huset. La oss ønske oss et slott som
en konge kunne bo i. - Nei vent: Jeg vil ha et
slott som kunne passe for Gud selv! 

Mannen gjorde som kona ville, og sa: - Jeg
vil ha et slott som passer for Gud! Og plutse-
lig sto de ikke lenger i det nye huset sitt. De
var tilbake i den gamle trehytta med et jord-
gulv som var dekket av strå.

Dette eventyret er en ju-
lepreken. Mannen og
kona fikk det som de ville. 

De ønsket seg en bolig
som passet for Gud selv.
Men de hadde glemt jule-
evangeliet. Når Gud kom
til verden, skjedde det net-
topp ikke i et slott men på
et helt annet sted. Vi leser

fra juleevangeliet hos Lukas i det 2. kapittel:
«Hun fødte sin sønn den førstefødte, svøpte
ham og la ham i en krybbe. For det var ikke
plass til dem i herberget». 

Det er nærliggende å tenke at Gud, hvis han
finnes, må være større og mektigere enn alt
og alle. Passer han da ikke best i et slott? Men
Guds Sønns første bolig var i en stall, nederst
i verden. For det var ikke rom noe annet sted. 

Gud går ikke inn i verden på toppen, men
helt nederst. Slik blir det tydelig at han vil
favne alle. For å vinne oss for sin kjærlighet,
blir han et svakt og hjelpeløst barn, i en
krybbe i en stall med et jordgolv, dekket av
strå. Gud søker seg alltid nedover. Du behø-
ver ikke ønske deg et annet sted for å møte
ham. Han er der du er. Denne jula søker han
deg. Ta imot ham!  ●

KONGEBOLIG: «Hun fød-

te sin sønn den førstefød-

te, svøpte ham og la ham i

en krybbe. For det var ikke

plass til dem i herberget».

Maleri av Gerard van Hon-

thorst (1592-1696).

Bispebesøk i Fana: Fra Nordhaugs munn
HELE DAGEN  PÅ STORETVEIT:

De ansatte traff biskopen og deler

av hans stab på dagtid, mens me-

nighetsrådene fikk hilse på ham

samme kveld. FOTO: BJØRN MOE
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Julegåvetipset:
Sidan oppstarten i 2000
er det kome 58 bind i
bokklubbserien «Verdens
hellige skrifter», og den
nærmar seg no slutten. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Det er likevel ikkje for seint å
hengja seg på, og eit abonne-
ment på serien må vera ei glim-
rande julegåve til alle bokglade.
Kvar enkelt utgåve har ei utsøkt
utforming og innbinding, og
alle bøkene er utstyrde med fyl-
dige innleingar, ordforklaringar
og lister over annan anbefalt lit-
teratur. 

Moralfilosofi
Serien rommar skrifter frå alle
verdsreligionane, samt tematis-
ke antologiar frå urfolk i Poly-
nesia, Australia, Vest-Afrika,
Sør-Amerika, USA, Grønland
og Skandinavia. I tillegg er det
funne plass til både eigne bøker
med forteljingar frå keltisk,
gresk og norrøn gudelære, og
gamle moralfilosofiske tekstar
frå jordas eldste kulturar. «Sam-
talar» av Konfutse (551-479
f.kr.) høyrer til sistnemnde.
Denne boka er seriens tredje ut-
gåve med eldre kinesiske tekstar
(etter «Yijing» og «Tao te
Ching»), og er berre eitt av dei
mange praktverka som annank-

var månad blir sendt ut til rundt
fem tusen faste abonnentar. 

Ord skal nå fram
Det er ei sann glede å finna ein
slik kulturskatt i postkassen sin
ein vanleg kvardag, opne boka
på tilfeldige stader medan ein rø-
rer i potetmosen - og finne gam-
le visdomsord som «Der det er
opplæring, er det ikkje klassar»
og «Den edle søkjer samspel,
men ikkje likskap. Den smålege
søkjer likskap, men ikkje sam-
spel». Eller kva med dette, skrive
ned 500 år før Jesu fødsel: «Det
du sjølv ikkje ønskjer for deg,
gjer ikkje det mot andre». Eit sis-
te sitat kunne stått som program

for heile denne bokserien: «Ord
skal nå fram. Det er alt».  ●

Meir informasjon:
www.bokklubben.no og eiga
gruppe på www.facebook.com

Felles kulturkalender
• Bønes, lørdag 5/12 kl.18: «Rolling
magazine», ungdomsarrangement.

• Bønes, søn. 6/12  kl. 11: Festguds-
tjeneste,  omv. i nye Bønes kirke.

• Skjold, søndag 6/12 kl. 19. Jule-
konsert.  Skjold Nesttun Janitsjar,
Skjold kirkekor, Extasis og Cantus. 

• Fana, fredag 11/12 kl 19.30:
«En julereise i klassiske perler».

• Sædalen, søndag 13/12 kl. 16. 
Julespill på Nattland skole.

• Storetveit kirke, søn. 13/12 kl. 17:
Julekons.  Veslemøy Fluge Berg m.fl

• Fana, søndag 13/12 kl. 17 og 19.30:
Julekonsert. Fana Musikklag, Fana
Mannskor, Fana kammerork., Fana
Kyrkjekor,  Kirkevoll skolekor.

• Slettebakken, søndag 13/12 kl.
19.30: Julekons. med Bergens Turn-
forenings Orkester, Centralkirkens

Kor og Slettebakken Motettkor.

• Søreide, 18/12 kl 21: Julekonsert
med Flesland Musikklag

• Fana kulturhus, lørd. 19/12 kl. 18:
Julekons. Veslemøy Fluge Berg m.fl.

• Birkeland søndag 20/12 kl. 19.30:
«Vi synger julen inn». Birkeland
kantori og Fana kammerorkester. 

• Fana, søndag 20/12 kl. 18: Jule-
konsert ved Kor é Vi og Hjellestad
Barnekor. 

• Fantoft stavkyrkje, onsdag 6/1
kl. 18 og 20: Draumkvedet.

• Fana, søn. 10.1 kl 18: Nyttårskons.
Norges Korforbund Hordaland. 

• Søreide, fredag 22/1 kl. 21: «Sving-
ende salmer», med Pastor Wangs
Kvartett, Jubilate m.fl.  

• Skjold søn. 7/2 kl 19: «Det andre
rommet». Musikk over tekster av
Lars A. Vaage, med Cecilie Jørstad,
Tore Brunborg og Tord Gustavsen.

På et Berlin-besøk i november fikk Skjold-
kapellan Bjørn Moe både med seg den følel-
sesladde 20-årsmarkeringen av Murens fall
og  møte  norsk kirke i utlandet, et emne vi
vil komme tilbake til på nyåret. Her er hans
hilsen fra den tyske hovedstaden:

9 . november var det 20 år siden muren
falt. I området rundt Brandenburger Tor
var det satt opp storskjermer slik at flest
mulig kunne følge det TV-sendte pro-
grammet frajubileet.  Gjestelisten var ri-
melig komplett med en rekke både nåvæ-
rende og tidligere statsledere. I tillegg ble
vanlige tyske borgere som hadde bidratt til

og opplevd murens fall intervjuet. Et an-
net markant innslag var da 1000 «domi-
no-steiner» (bildet t.h),  dekorert av ulike
kunstnere og organisasjoner «falt».

Tidligere prest i Bønes og i Storetveit,
Tormod Westermoen er for tiden norsk
prest i Berlin og tok i mot gamle kolleger.

ALL E FOTO:  BJØRN MOE 

Sokneprest i Birke-

land, Ivar Braut og

Tormod Wester-

moen foran den

svenske kirken i

Berlin, der også

den norske presten

holder hus.

Verdas vakraste skrifter

BERLIN 9. NOVEMBER 2009
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Bok & Media Vestbok

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

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

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

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

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

www.bergenogomegn.no
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Prost Per Barsnes

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

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

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

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

Prostisekretær 

Kari Rydland

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

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

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

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fanaprosti@bkf.no

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Perspektiv på livet

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

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

Prostikontoret har personalansvaret for alle som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

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

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

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

PER BARSNES, PROST 
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

Begravelsesbyrået for 
 og 

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

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

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

Selv om her blir fullt av men-
nesker og mange aktiviteter, er
juleverkstedet en  veldig fin an-
ledning til å tilbringe noen ti-
mer i advent uten stress, i trive-
lig arbeid med gaver og jule-
pynt.

Her blir bl.a. anledning til å
lage julekort, kalendere, engler,
enkle julekrybber, konfekt,
m.m.

Søreide kirkes barnekor syng-
er, og det blir åpning ved kapel-
lan Sindre Skeie. Dessuten blir
det lynlotteri og trekning av ho-
vedutlodningen, og åpen kafe
hele tiden.

Prisen er 200 kr for en fami-
lie, 100 for enkeltpersoner. Ta
med hele familien og kom! – lag
julegavene i fred og ro. 

JULEVERKSTED
Lørdag 5. desember kl. 14 – 18:

Tradisjonen tro arrangerer vi stort juleverksted i
kirken 2. lørdag i advent.

Søndag 6. desember kl.17: Vi synger julen inn
Søreide menighets familiekor inviterer tradisjonen tro til 
den raskeste måten å komme i den gode julestemningen:
Ved å synge sammen i en full kirke! Foruten Familiekoret deltar
også kirkens barnekor, Søreide Ten Sing og Jubilate. Og selvføl-
gelig får alle sjansen til å stemme i!  Det er fri entrè ved arrange-
mentet, men mulighet for å gi en gave til Søreide menighets bar-
ne- og ungdomsarbeid ved utgangen.

Fredag 22. januar kl. 21: Swingende Salmer
Swingende Salmer med Jubilate og Pastor Wangs Quintet:
Fredagskafé med god musikk og lett servering i Søreide kirke. 
Pastor Wangs Quintet har i mange år gledet et stort publikum
med svingende jazz, ofte basert på kjente salmetoner. Nå 
kommer de til Søreide kirke for første gang, for å ha konsert
sammen med Jubilate. Det ligger derfor an til en flott fredags-
kveld i kirken!
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AV HANS JØRGEN MORVIK

Slik har det vært lenge. Ingunn
satt i menighetsrådet da kirken
ble bygget i 1973.

- Det var en hektisk periode,
husker jeg. Kirken ble innviet 16.
desember, fordi dette var en av to
mulige søndager biskopen kun-
ne komme. Den andre var 25.
november. Men da hadde jeg
termin ...

Om det var bare derfor de
valgte den siste datoen, skal være
usagt. 

- Men det er litt fornøyelig å
tenke tilbake på i ettertid, hum-
rer hun. 

Kom i 1967
Ingunn og Christen flyttet inn i
Steinsvikåsen i 1967. 

- Vi ble straks tatt imot av
mange gode naboer, sier Chris-
ten. Noen er siden flyttet derfra,
men mange av oss har holdt
sammen hele tiden siden.
Mange av dem var også aktive i
den nye menigheten som var i
ferd med å bli dannet i området.
På den tiden hørte vi egentlig til
Birkeland menighet, men de
hadde begynt med gudstjenes-
ter i Søreide Bedehus, og det var
dannet et frivillig menighets-
råd. Og etter hvert ble kirken
bygget.

Søreide kirke ble kirke for
Nordås menighet. Menigheten
ble siden delt i to; Søreide og
Skjold. Det var en aktiv kirke like
fra starten.

- Kirken ble et hjem nr. 2 for
oss og våre barn, sier Christen.
Det var et flott barne- og ung-
domsarbeid i kirken, med ung-
domskoret Jubilate som det vik-
tigste. Liksom vi selv fant barna
våre gode venner i kirken. Dette
har hatt uvurderlig verdi for oss.

- Dere er ofte til gudstjeneste?
- Ja, sier Ingunn, det er noe

som mangler når vi ikke kan gå
en søndag. Vi reiser en del, og går
selvsagt til gudstjeneste andre
steder også, men vi vil helst gå i
vår egen kirke. Dette er vårt an-
net hjem. Det blir ikke det sam-
me andre steder. Vi trives her.
Bildene til Bjørg (Bondevik) er
her, og det er alltid mange av
dem vi kan regne som vår fami-
lie her. Og når det på sommeren
bare er gudstjeneste annenhver
søndag, er det et klart savn.

- Gudstjenesten betyr mye for
oss begge, sier Christen. Selvsagt
gjelder det innholdet; Bibeltek-
stene, liturgien, salmene og pre-
kenen ...

- ... men fellesskapet er kanskje
likevel det viktigste, sier Ingunn.
Møtet med mennesker. Både
fordi dette har en egenverdi,
men også fordi det er i andre
menneskers ansikt og vesen vi
ser en avglans av Gud. Vi er alle
skapt i Guds bilde. I hvert men-
neske vi møter, møter vi jo der-
med også en liten flik av Gud.

Livets erfaringer
- Vi har opplevd så mye her i kir-
ken, sier Christen. Både av glede
og sorg. Og alminnelige hverda-
ger. Døtre er gift her, barnebarn
døpt, og vi har fulgt gode venner
på den siste reise herfra. Kirken
og fellesskapet her har vært godt
å komme til når ulykker og sorg
har rammet. 

Ingunn og Christen er begge
leger. Han psykiater og hun sko-
lelege. De har likevel fått oppleve
mer enn vanlig andel av alvorlig
sykdom og død i nær familie.

- Så vi har virkelig fått oppleve
at Gud er med – også i harde
motbakker, sier Ingunn.

- Vi er glade for at Søreide er en
www.fanatorget.no

-nille

cafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

Post i butikk på 
Rema 1000

 Apotek Boots
tlf: 55 99 12 60

faks: 55 99 12 61

Søreide kirk
Få, om noen, har vært til gudstjeneste flere ganger
i Søreide kirke enn Ingunn og Christen Salvesen.
Som regel er de på plass. Og som regel tar de seg
god tid til å snakke med så mange som mulig på
kirkekaffen etterpå. De er sjelden blant de første
som kommer… men alltid blant de siste som går. 
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inkluderende menighet, sier de
begge.

- Hvis det er noe jeg savner, sier
Ingunn, så er det større miljø-
engasjement. Engasjement for
en enkel og nøysom livsstil.

Inkludering av alle
- Jeg er nok mest opptatt av at
alle mennesker skal kunne kjen-
ne seg inkludert og verdsatt i fel-
lesskapet. Vi har alle behov for
dette. Men som psykiater vet jeg
at det er her mange sliter aller
mest. Vi må aldri slutte å minne
hverandre om at vi er verdsatt og
elsket både av mennesker og av
Gud. Fellesskapet i kirkekaffe og
nattverd er utrolig viktige hand-
linger som viser dette.

Christen er passert 75, men
fremdeles yrkesaktiv på deltid. 

- Jeg trapper ned, sier han, men
jeg trenger å ha press på meg for
å holde meg faglig oppdatert, og

jeg har en del pasienter jeg har
fulgt lenge. Så jeg er privilegert
som kan holde på en stund til!

Ingunn sluttet da hun nådde
pensjonsalderen. Dels i protest
mot omleggingen av skolehelse-
tjenesten! Så klare meninger, og
meningers mot har hun hatt en
stund. De siste årene har hun
vært en aktiv debattant, både i
forsamlinger og i avisspaltene.

- Det var homofilispørsmålet
som gjorde at jeg våget meg
frempå. Det er et spørsmål som
har opptatt meg i mange år. Jeg
har møtt mange homofile som
har slitt med fordømmelsen de
har møtt gjennom årene. Jeg har
visst noe om hvor mange som
har fått alvorlige psykiske pro-
blemer. Hvor mange som har be-
gått selvmord. Til slutt måtte jeg
gjøre noe. Så da saken kom opp
for lærenemnda for fem år siden
satte jeg meg ned og skrev et

lengre brev til alle medlemmene i
nemnda. Jeg argumenterte både
medisinsk og teologisk.

- På til dels friskt, nordlandsk
vis?

- Det gjorde i alle fall inntrykk
på noen av dem som leste det.
Det ble lest, så det var vel verd ar-
beidet!

- Har du fått mange reaksjoner
på ditt engasjement?

- Ja. Det er mange som ikke li-
ker det. Men jeg har også fått
mange positive reaksjoner. Ikke
minst fra «Foreldregruppen»
som er sprunget ut av Åpen Kir-
kegruppe.

Kirke skal engasjere seg
- Kirken skal engasjere seg til for-
del for dem som undertrykkes
og lider, skyter Christen inn. 
- Det var det Jesus gjorde, og det
skal vi som vil være hans disipler
fortsette med. Homofile har lidd

under både samfunnets og kir-
kens utstøting. Men det gjelder
andre også. I mindre grad kan-
skje, men alvorlig nok for dem
det gjelder; funksjonshemmede
og mennesker med psykiske li-
delser for eksempel. Det finnes
nok av fattige, fengslede og for-
fulgte i verden også. Skal vi være
Jesu disipler må vi som kirke
være inkluderende overfor alle.
Og målestokken er ikke det ene
eller det andre bibelverset, men
hvordan vi opptrer overfor dem
som føler seg utstøtt. Disse mine
minste, som Jesus sier det.

Ingunn og Christen takker for
seg, som så mange ganger før ved
kirkens hoveddør. De vinker og
setter seg i bilen. En liten elek-
trisk drevet bil. THINK. Et used-
vanlig godt navn på kjøretøyet
som bringer dem mellom deres
to hjem; deres eget i Steinsvikå-
sen, og Guds hus på Søreide. 

rke er vårt andre hjem
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18.10. Silje S.  Otteraaen
Mathias Krossøy Vasdal

08.11. Matilde Skjefrås Kvile

27.09 Aud Reinholdtsen
10.10 Ragnhild J. Johansen
12.10 Per Kristian Schau
21.10 Elin Solberg

Søndag 29.11. 1. søndag i advent

11.00 – Familiegudstjeneste. Dåp.
Offer: Menighetsarbeidet. Innslag
v. Lys Våken-deltakerne. L.M. Hol.
17.00 – Lysmesse. Konfirmanter
deltar. Offer: Menighetsarbeidet.
Hans Jørgen Morvik

Søndag 6.12. 2. søndag i Advent

11.00 - Høymesse m.dåp og nattv.
Offer:  KRIK-Bergen krets. Opp-
start Junior-konf. Sindre Skeie.
17.00 - Vi synger julen inn. Famili-
ekoret, Søreide kirkes barnekor,
Søreide TenSing, Jubilate.  

Søndag 13.12. 3. søndag i advent

11.00 - Høymesse m. dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.
Søndagsskole. Lars Martin Hol.

Søndag 20.12. 4. søndag i advent

11.00 - Høymesse m. dåp og natt-
verd. Offer til menighetsarbeidet.
Hans Jørgen Morvik.

Torsdag 24.12 – Julaften.

14.00 - Julaftensgudst. Offer: Kir-
kens Nødhjelp. Lars Martin Hol.
15.30 - Julaftensgudstjeneste.
Offer til Kirkens Nødhjelp. Jubila-
te deltar. Lars Martin Hol.

Fredag 25.12 – 1. juledag. 

11.00 - Høymesse m. dåp og nattv.
Offer: Menighetsarb. L.M. Hol.

Lørdag 26.12. – 2. juledag.

11.00 - Høymesse m. dåp og nattv.
Offer: Menighetsarb. L.M. Hol.

Søndag 27.12. – Søndag etter jul

Ingen gudstj. i Søreide kirke.

Fredag 1.01. – Nyttårsdag

12.00 - Høymesse m. dåp og nattv.
Offer: Menighetsarb: H.J. Morvik. 

Søndag 3.1. – Kr. åpenbaringsdag

12.00 - Gudstjeneste m. dåp. Of-
fer til NMS.: Sindre Skeie. Me-
nighetens julefest etter gudstj. 

Søndag 10.1, 1. s.e.Kr åpenbaring

11.00 - Høymesse m.dåp og natt-
verd. Offer: Menighetens mi-
sjonsprosjekt. Søndagsskole.
Sindre Skeie.

Søndag17.1, 2. s.e. Kr.åpenbaring

11.00 - Høymesse m. dåp og nattv. 
Offer til menighetsarbeidet.
Lars Martin Hol. Søndagsskole.

Søndag 24.1. Vingårdssøndagen

11.00 - Høymesse m.dåp og
nattv.Offer: Kirkens bymisjon,
Bergen. Søndagsskole.

Søndag 31.01 – Såmannssønd.

11.00 - Høymesse m.dåp og nattv.

Torsdag 26.nov. Kl. 11.00: Hjerte-
rom. Kl. 19.30: Kreativ kveld for
Kvinner

Lørdag 28.nov – søndag 29. nov. 

«Lys Våken» – Adventsnatt i kir-
ken for 11-åringer. Påmelding!

Søndag 29. nov. kl. 17. Lysmesse.

Tirsdag 1. des. Kl.11.30: Andakt
på Søreide seniorsenter. Kl. 19.30.
Bibelgruppe.

Torsdag 3. des. Kl. 11.00: Hjerte-
rom, siste før jul. Kl. 19.30: Krea-
tiv Kveld for Kvinner

Lørdag 5. des. Kl. 14.00 – 18.00
Juleverksted for små og store

Søndag 6.des. Kl. 17.00: Vi synger
julen inn. Familiekoret, Barneko-
ret, TenSing, Jubilate m.fl.

Mandag 7.des. Kl. 18.30: Bønne-
samling

Tirsdag 8.des. Kl. 19: Diakonatet

Onsdag 9.des. Kl. 19.30:
Lokalhistorisk Forum

Torsdag 10. des. Kl. 19.30: Kreativ
Kveld for Kvinner

Tirsdag 15. des. Kl. 20.00: 
Menighetsrådsmøte

Fredag 18. des. Kl. 21.00: Jule-
konsert v/Flesland Musikklag
(se omtale i bladet)

Mandag 21. des. Kl. 18.30: 
Bønnesamling

Søndag 3. jan. Kl. 12.00: Gudstje-
neste og juletrefest

Tirsdag 5. jan. Kl. 19.30: Bibelgr.

Tirsdag 12. jan.  Kl. 19: Diakonatet

Torsdag 14. jan. Kl. 11: Hjerte-
rom, første etter jul. Kl. 19.30:
Kreativ Kveld for Kvinner

Torsdag 21. jan.  Kl. 11: Hjerte-
rom. Kl. 19.30 – Kreativ Kveld for
Kvinner

Onsdag 20. jan.  Kl. 19.30: Lokal-
historisk Forum

Fredag 22. jan. Kl. 21: «Svingende
salmer», med Pastor Wangs
Kvartett, Jubilate m.fl. 

             kalender
gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Søreide menighet
Steinsvikveien 19 
5251 Søreidgrend B

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

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

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

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

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

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

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

Barnehage:
Søreide Menighetsbarnehage
kontortelefon  . . . . . . . . . . 55 59 78 25
E-post: soreide.menighetsbhg@bkf.no
Styrer Berit Hop Grimen:
telefon (bolig) . . . . . . . . . . .55 22 90 44

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

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

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

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

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

Hvordan bli giver i Søreide 
menighets Givertjeneste?

Kontakt menighetskontoret:

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

Søreide kirke, Steinsvikvegen 19, 
5251 Søreidgrend.

Kontonummer for Givertjenesten:
1644 25 11768

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