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God jul!
Gaver fra 

Jesu fødeby 

Et nytt, norsk initiativ
gjør det nå mulig å
kjøpe kunsthånverk
fra Betlehem via net-
tet. Side 2-3 og 6-7

Jul i Søreide 

Tradisjonen tro er det
et mylder av konser-
ter, kirkelige hand-
linger og andre ar-
rengementer i anled-
ning advent, jul og
nyttår.

Side 2-4 og 15-16

Eiel stenger ikke

Virksomhetsleder og
prest Eiel Holten ved
Kirkens bymisjon i
holder dørene vidt
åpne i julen. Side 8-9

Søreide menighet ønsker alle en riktig
god jul og et godt nyttår - og gratulerer
Fana med ny nærkirke i Blomsterdalen. 
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REFLEKSJON AV BJØRN MOE

For mitt vedkommende julen da jeg

hadde fri og vi reiste til våre og feiret

jul, eller julene i Sjømannskirken i Kø-

benhavn, da vi inviterte til julekveld

«på kjerka.» Og den julekvelden, etter

endt gudstjeneste i innleid kirke i Tor-

revieja, jeg gearet og ga gass for å

komme meg hjem til meg og mine og

julaftens stille familiehøytid, og der til

venstre ute på et jorde, der var gjeter-

ne og saueflokken. Bilen ble stoppet

og det var nesten som Bethlehems-

markene løp meg i møte. Bare eng-

lene manglet.

Kanskje skulle dette annerledes være

årets utfordring.

Kjøpe mindre enn vanlig. Gi en gave til

en ukjent. Et fadderbarn et sted. Beta-

le skolegang for et barn et år. Gi en geit

eller ku gjennom en nødhjelpsorgani-

sasjon. Eller vi har våre egne måter på

å gjøre denne julen ulik de andre.

Hvorfor, jo fordi da husker jeg denne

julen. Den kan sette spor. Og sette

meg på sporet av noe. Men mest for

dette ene; han som kom er så annerle-

des. Han tenker annerledes og han

møter oss annerledes enn alle andre.

Han kom til oss, ble en av oss og vil at vi

skal være mot andre som han er mot

meg og deg.

Det var julenatten da alt ble annerle-

des. Kanskje denne julen er julen da vi

er annerledes. Julen, den med den lil-

le forskjellen. Den bitte lille. 

Den julen jeg husker. ●

Annerledes

Det er det vi husker.

Dette som ikke er likt

noe annet. Det som

er annerledes.

2 desember 2012                   

Refleks nr 6, 2011 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: soreide.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Staben i menigheten.
Kontaktinformasjon: Se side 16
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 16.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni 

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer: 
Mandag 23. januar
Utgivelsesdag neste nummer: 
Tirsdag 7. februar
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti» 

Den 11. desember ur-
fremføres en ny julesang
i Søreide kirke, direkte på
radiogudstjenesten. Inn-
tektene som følger med
når den blir spilt på radio
for første gang, skal gå til
Betlehem. Og det er ikke
«bare» fordi det var der
Jesus ble født.

AV SINDRE SKEIE

Eirik Mills, som tidligere var prest i Fana,
var med å starte organisasjonen som peng-
ene skal gå til: Godgave.no. Stusser du ved
navnet? Er det norsk, altså en god gave, el-
ler er det engelsk, altså: Gud ga?

På nettstedet godgave.no kan man kjøpe
produkter laget av håndverkere i Betle-
hem. Overskuddet går til utvalgte velde-
dighetsprosjekter i byen. Å handle på god-
gave.no er altså en god gave i seg selv. Føl-
gelig passer det fint å lese navnet på norsk.
Leser man derimot Godgave på engelsk,

får det en annen betydning: Gud ga. Da
handler det om at Gud ga den største gaven
av alle da Jesus ble født i Betlehem.

Mens Eirik Mills var ansatt i Fana me-
nighet, var han tre måneder i Palestina
som ledsager for Kirkenes Verdensråd.
Hans oppgave var å overvåke situasjonen
der og rapportere om brudd på mennes-
kerettighetene. I disse månedene bodde
han I Betlehem. Siden har han vært
mange ganger tilbake i Jesu fødeby og fått
gode venner der. Et sterkt engasjement er

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
99

Ny julesang i 
ny julekrybbe

Eirik Mills. ARKIVFOTO
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Er du en junior-
konfirmant?

Kanskje vet du ikke hva en juniorkonfir-
mant er? Det er en som deg! En som ser
frem til konfirmasjonen om noen år,
men som godt kan tenke seg å stille for-
beredt når den tiden kommer! 

Søreide kirke vil samle så mange som
mulig av femteklassingene i menigheten
til undervisning, lek og aktiviteter noen
dager denne vinteren. Målet er å gi rom
for opplæring, opplevelser, lek og sam-
vær med gode venner. Vi skal utforske
kirken og lære noe om det som foregår
der. Og vi skal bli bedre kjent Kristus-
kransen og med Bøkenes Bok: Bibelen.

Alle registrerte medlemmer som går i
5. klasse vil få brev om dette. Om du ikke
får brev, ta kontakt. Vil du vite mer:

Kontakt: rikke.bergflodt@bkf.no
eller ring oss på: 55 59 71 00 ●

3                 desember 2012

Siste radiogudstjeneste fra Søreide kirke

Søreide kirke bidrar til at adventsstemningen finner veien inn i de mange tusen hjem som lytter til
radiogudstjenestene. Vår siste radiogudstjeneste sendes direkte på NRK P1 3. søndag i advent; 11.
desember kl. 11. Denne gudstjenesten er Søreide kirkes barnekor under ledelse av Tora Sofie
Haarr i særlig grad medvirkende med en nyskrevet Gloria-sang av kapellan Sindre Skeie. Han skal
dessuten være forrettende prest. Sindre har også skrevet en Maria-sang som skal fremføres av
sanger Karoline Wallace og cellist Merethe Gillow.
Vi gleder oss til "vår" siste radiogudstjeneste - i alle fall i denne omgang - og minner om at alle
som vil være med må være på plass i kirken seinest et kvarter før gudstjenesten starter! ●

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

lokalstoff 

Søreide m
enighet: 

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

blitt vekket for alle de innbyggerne som er
uskyldige ofre i en konflikt de ikke har øn-
sket seg.

Julekrybber i oliventre er blant produktene
Godgave.no selger. Men det har vært et pro-
blem å få fraktet dem hele veien til Norge
uten at noen av krybbene tar skade. Derfor, i
samarbeid med en arkitektvenn, fikk Mills
tegnet og laget en julekrybbe i Betlehem som
lot seg lukke som en liten eske, med plass til
24 figurer inni. Så skrev Mills en julehistorie,
med et eget avsnitt for hver figur. Slik kan ju-
lekrybben brukes som kalender gjennom
hele adventstiden.

Og her kommer den nye julesangen inn.
Etter å ha gjennomsøkt sang- og salmebøker,
konkluderte Eirik Mills med at det ikke fan-
tes en eneste julesang som inkluderte alle de
figurene som han ønsket å ha med i sin jule-
fortelling. Da gikk utfordringen hit til
undertegnede i Søreide: Skriv en ny julesang
som inneholder både Maria, Josef, barnet,
engler, gjeterne, stjernen, vismenn og hele
evangeliefortellingen!

Så var det bare å gjøre sitt beste. Resultatet
kan du høre i Søreide kirke 11. desember
klokken 11, eller du kan følge med i direkte-
sendingen på radio. Sangen blir fremført av
Søreide kirkes barnekor.

Men forresten: Du trenger ikke vente så
lenge heller. Kommer du på juleverkstedet i
kirken lørdag 3. desember, kan du selv kjøpe
julekrybber fra Godgave.no. Da får du den
nye julesangen med på kjøpet. Så bare kom,
se, hør – og bli med og syng! ●

Fra markedet i Betlehem.

Julekrybbe I utskåret oliventre.

5
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AV ELI M. HELLE

For tiden øver koret på jule-
sangene, som skal fremføres på
julekonserten. Det å være med
i et kor, er noe helt spesielt, og i
Søreide Songlag er det mange
som har funnet seg vel til rette.
Koret er en sammensveiset
gjeng med massevis av sang-
erglede og humor. Hver som-
mer har koret sesongslutt med
en reise, enten i innlandet eller
til utlandet. 

Året 2010 – jubileumsåret –
var et aktivt og spennende år
med jubileumsfest, -tur til Riga
og -konsert i Kulturhuset på
Nesttun. I år gikk turen til sang-
erstevnet i Haugesund. Ellers i

året synger koret i nærmiljøet,
og begynner hvert år med å
være med på Nyttårskonserten,
som blir avholdt i kirkene i Ber-
gen. Her blir koret tildelt kirke.
Videre synger koret for og med
de eldre på Seniorsenteret på
Søreide flere ganger i året, har
julekonsert på Søreide Syke-
hjem og avholder Vårspretten
første søndag etter påske. Her
har koret med et gjestekor eller
–korps og har åresalg og be-
vertning. Dette er et populært
vårtegn for beboerne på Sørei-
de og det kommer alltid mange
folk til denne tilstellingen. El-
lers har koret hvert år konsert i
forbindelse med Kulturdagene
i Fana og Ytrebygda. Akkurat

nå holder vi på å finne tema til
neste års konsert. 

Søreide Songlag har hatt en
del dirigenter opp gjennom
årene. Den første dirigenten i
1940 var Sigmund Skage, en in-
spirerende leder, som har hatt
stor betydning for koret i en
oppbygningsfase. Hele 40 stk,
unge og gamle startet koret
med 11. januar i 1940. For tiden
dirigerer Raffi Jamakortzian
koret. En meget dyktig pianist
og dirigent. 

I 2002 fikk Søreide Songlag
KOMFYprisen. Dette er en

æresbevisning som Kontaktut-
valget for musikklivet i Fana og
Ytrebygda deler ut som en
anerkjennelse for arbeidet med
musikk og kultur gjennom
mange år.

På Søreide er det sikkert
mange som ønsker å synge i et
kor, men som ikke klarer «å
komme i gang». Søreide
Songlag øver hver tirsdag på
Søreidtunet fra kl 19 til 21.30.
Du er hjertelig velkommen til
å være med å synge med ko-
ret.  ●

4 desember 2012                   

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

DØGNVAKT

HURTIG SERVICE

Tlf. 55 27 28 29

Juleverkstedet er en fin an-
ledning til å tilbringe noen
timer med trivelig arbeid
hvor du kan lage både jule-
pynt og julegaver, og
det vil være åpen kafé
og utlodning. 

Juleverkstedet star-
ter med en felles åp-

ning, og så er det fritt
fram for gaveproduk-
sjon. I år vil alle 5-
åringer få en spesial-
invitasjon i posten. For
alle andre er  prisen for

å være med 50 kr for 
enkeltpersoner og
100 kr for familier.

Dersom du vil tilbringe noen
rolige og kreative timer med ju-

leforberedelser, så ta
med hele familien
og kom på juleverk-
sted! ●

Søreide Kirke, lørdag 
3. desember kl 13.00 – 17.00

Juleverksted i kirken 

Songlag i over sytti år
Søreide Songlag ble stiftet 11.01.1940. Laget

har i dag 52 medlemmer som øver hver

tirsdag på Søreidtunet. 

Tradisjonen tro arrangerer vi juleverksted andre

lørdag i advent.

Søreide Songlag.
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5                 desember 2012

Kultur-
kalender
Fana kirke søn. 27. nov. kl 17.35:
Stemningsmusikk før lysmes-
sen. Ved Heidi Lambach, Kjetil
Birkeland Moe og Jostein Aarvik.

Slettebakken kirke søndag 27.
november kl. 17: Førjulskonsert
med Sounds Like Us. Kafé i me-
nighetssalen etter konserten. 

Søreide kirke søndag 4. des.
kl 17: Kom i god julestemning
ved å synge sammen. Med Fa-
miliekoret og Søreide Ten Sing. 

Skjold kirke 4. des. kl 19: Jule-
konsert med Skjold Nesttun 
janitsiar orkester, Extasis,
Cantus, Skjold kirkekor.

Søreide kirke søndag 11. des.
kl. 11. Ny julesang urfremføres
direkte på radiogudstjenesten.

Fana kirke søndag 11. des.
kl 17 og 19.30: «De Store Jule-
konsertene» med Fana musikk-
lag, Fana kammerorkester,
Fana mannskor og Fana kyrkje-
kor.

Skjold kirke 11. des. kl.18 og
20.30. Konsert med Sola Fide.
Se også solafide.no

Storetveit kirke tirsdag 13. des.
kl. 19.30: Christmas Carols,
synger julen inn på engelsk
sammen med gospelkoret 
Agape. 

Bønes kirke tirsdag 13. des. 
kl. 21. Jentekoret Kalliope
synger julen inn.

Birkeland kirke torsdag 15. des.
kl. 19: Julesang av damekoret
Korall. Solosang av dir. Chris An-
dre Lund. 

Storetveit kirke, fredag 16. des.
kl.19. Konsert med Divas n'-
gents,  Paradur,  og Paradis 
barnekor.

Birkeland kirke søndag 18. des.
kl. 19: Julekons. Birkeland kan-
tori og Fana kammerorkester.

Bønes kirke 20. des. kl 19: «Ju-
leklang». Julekonsert med C.
Dyngeland og musikervenner.

Fantoft stavkirke fredag 6. jan.
kl. 18 og 20: Draumkvedet.
Se egen artikkel.

Storetveit kirke fredag 27. jan.
kl. 19: Temakveld med Sunniva
Gylver. 

Fana kirke søndag 29. jan. kl 19.
Konsert med Kor é Vi i anledning
korets 20-års jubileum. 

I julen feirer vi at Ordet fra Gud er kommet
til oss. Gud har noe på hjertet, han vil oss
noe. I Marias livmor skjedde det at «Ordet
ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh.
1,14). Gud griper ordet og han gjør det
gjennom snekkersønnen Jesus fra Nasaret.
Slik Jesus er, slik er Gud. 

Gud kniper ikke igjen munnen. Vi behø-
ver ikke lure på hva Han tenker om oss,
men kan høre hva Jesus sier: «For så høyt
har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

Jesus går ikke lenger rundt slik at vi kan se
og høre ham. Men han er hos oss fortsatt,
og hans ord er nær hver og en av oss i Bibe-
len. Ja, det går faktisk an å si at ordene hans
nå er kommet oss enda nærmere. I år har vi

nemlig fått en ny bibeloversettelse. Det er
en stor og gledelig begivenhet. La denne
boken bli årets julegave!

Det kan være vanskelig når kjente og kjæ-
re bibelord oversettes på nye måter. Da den
første nynorskbibelen kom i 1921, skal det
visstnok ha vært en eldre mann som utbrøt:
«Er det ikkje lenger godt nok at Skrifta er på
det språket Meisteren sjølv tala?» 

Guds ord må imidlertid stadig oversettes
på nytt, hvis det skal komme nær oss og be-
røre. Språket vårt er i stadig endring. Ord
som tidligere kunne fungere, gjør det ikke
lenger. Mens det eksempelvis tidligere sto
om kirken at den var Kristi «legeme» (1.
Kor. 12), står det nå at den er Kristi
«kropp». Dette er kanskje den viktigste en-
dringen i den nye oversettelsen. Mens «le-

geme» er noe dødt og abstrakt i våre ører, er
kroppen levende kjøtt og blod. 

Når kirken blir Kristi «kropp», trekkes
linjen enda klarere til julen. Slik Jesus var en
fysisk og levende kropp som møtte men-
neskers kroppslige behov, skal også vi i kir-
ken være et fellesskap der mennesker kan
komme med hele sitt liv og kjenne noe av
Guds egen kroppsvarme. Måtte mange
mennesker i Bjørgvin få oppleve kirken på
denne måten! ●

av Gustav Gundersen 

Julehøytid, julefred,

lette snåfnugg daler ned,

kvelden er i emning.

Lys på lys de tennes nå,

i en hverdag kanskje grå,

og skaper julestemning.

Stans så opp et øyeblikk,

på den veien som du gikk,

og la din tanke dvele.

På en stalldør som på klem,

skapte håp i Betlehem,

vi alle kunne dele.

For et under der de så,

barnet som i krybben lå,

det bar evighetens bud.

Om en frelser født på jord,

med Maria som sin mor,

ble oss skjenket av vår Gud.

Julehilsen fra biskop Halvor Nordhaug:

Guds ord og Guds 
kroppsvarme
Det er ikke alltid sant at taushet er gull. Noen ganger kan

tausheten være ødeleggende. Dersom det lenge blir stille mellom

to venner, er som regel vennskapet i krise. Og hvis noen vi er

glade i kniper munnen sammen, tenker vi fort at noe er galt.

Kjærligheten trenger ord, gode ord. 

«LEGEME» BLIR «KROPP»: «Dette er kan-

skje den viktigste endringen i den nye over-

settelsen. Mens «legeme» er noe dødt og

abstrakt i våre ører, er kroppen levende kjøtt

og blod» skriver Halvor Nordhaug i sin jule-

hilsen til menighetene. FOTO: KIRKEN.NO

En frelser født
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6 desember 2012                   

TEKST: EIRIK MILLS

Vi møtte jøder, kristne og muslimer; både
israelere og palestinere, og fikk høre deres
historier. «Ahlan wa sahlan» var tre ord vi
hørte ofte. Det betyr velkommen på ara-
bisk. Overalt møtte vi gjestfrie mennesker
som takket for at vi besøkte Det hellige land.
«Fortell deres venner at de er velkomne, at vi
trenger dem, at det er trygt å reise hit. Ahlan
wa sahlan», sa de.  

Fikk gave i gavebutikk
– Det gjorde sterkt inntrykk på meg, fortel-
ler Esther.

– Den menneskelige varmen jeg ble møtt
med og gleden over at vi kom fra Norge for
å besøke Betlehem. Dette merket vi spesielt
da vi ble invitert inn i et muslimsk hjem. Til
tross for forskjellig tro og livssituasjon had-
de vi så mye felles å snakke om, blant annet
familieliv. 

Vi møtte også en palestinsk kristen
kvinne som drev butikk sammen med sin
bror. Hun var fortvilet over at det kom så få
turister til Betlehem, men glad julen stod
for døren - for da pleier turister å komme
for å feire julaftengudstjeneste i Fødselskir-
ken. Sjelden går vi ut av butikker i Norge
med en gave, her fikk vi med oss et lite tre-
kors i hånden som en hilsen på reisen.

Lav sykehusstandard
En annen kvinne vi møtte trengte en opera-
sjon. Men siden hun ikke hadde noen sosia-
le rettigheter i Israel, hvor utstyret er det
beste, måtte operasjonen skje i Betlehem.
Der er utstyret og behandlingsmulighetene
mindre avanserte. Hun levde i uvisshet om
sin helsesituasjon og om hun ville få for-
svarlig behandling. 

– Vi var to kvinner som bor i helt ulike de-
ler av verden, men det var godt å kunne hol-
de rundt hverandre, og det var godt å kunne
si «jeg vil be for deg» til henne, sier Esther. 

Kanskje var det likevel gjestfriheten til en
ung mann, bare 20 år gammel, som gjorde
sterkest inntrykk på det lille reisefølget vårt.
Vi møtte ham utenfor den militære kon-
trollposten som skiller Betlehem fra Jerusa-
lem. Der hadde han solgt kaffe til forbipas-

serende siden klokken ett om morgenen.
Spontant ble hele gruppen vår, 15 menn og
kvinner, invitert inn i storfamiliens enkle
hjem i Alazzeh flyktningleir. Der delte de
sitt nybakte brød med olje og krydder med
oss, og vi fikk nyte nytrukket myntete. Den
unge mannen hadde forsørgeransvar for

hele familien. Etter å ha vært sammen med
oss skulle han til sin neste jobb på en restau-
rant der han ikke var ferdig før ut på etter-
middagen.  Det var en åpenhet, varme og et
smil i dette hjemmet, samtidig var han uro-
lig for fremtiden, og hvordan familien skulle
klare seg. 

– Ahlan wa sahlan!
I oktober var Esther Motzfeldt Andersen og Tone Totland fra Birkeland menighet i 

Fana og undertegnede med på en alternativ pilegrimstur til Israel og Palestina. 

Turen fokuserte på Jesu liv, men like mye på Jesu ord om å møte alle mennesker,

uavhengig av etnisk, religiøs eller sosial bakgrunn, med verdighet og respekt. 

SMERTENS VEI: En tidlig morgen fulgte vi Via Dolorosa, smertens vei, som Jesus gikk mot

Golgata. Her leser Esther Motzfeldt Andersen fra pasjonshistorien. FOTO: PÅL BRANDTZÆG

DELT BY: Klokken fem om morgen besøkte vi chekpointet som skiller Betlehem fra Jeru-

salem. Da var det allerede lang kø med arbeidere på vei til jobb. FOTO: PÅL BRANDTZÆG
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7                 desember 2012

Tillitsfulle og åpne
– Alle vi møtte var tillitsfulle og åpne. Vi
kjente oss trygge, selv om enkelte ting, ikke
minst på de militære kontrollpostene, var
skremmende og vanskelig å forstå, sier Tone 
Totland.

– Vi erfarte at menneskene vi møtte øn-
sket fred med hverandre og en bedre livssi-
tuasjon. I møte med alle disse forskjellige
menneskene var det også godt å være der
Jesus vandret, og å ha tid til å stoppe opp og
lytte til det han sa om seg selv, om oss men-

nesker og vårt forhold til hverandre, legger
hun til.

«Ahlan wa sahlan» ville kanskje også Jesus
ha møtt oss med hvis han levde i Betlehem i
dag. Det er inviterende, vennlige og neste-
kjærlige ord. ●

VELKOMMEN: Khalid, kaffeselgeren vi møtte ved checkpointet, åpner sitt hjem. I bildet er Khalid, hans kone og datter og Lise Mills. 

FOTO: PÅL BRANDTZÆG
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– Den danske forfatteren

Carsten Jensen skriver et sted

om kirkene som kun er åpne

søndag formiddag; at det er

som om de frykter at den siste

rest av tro skulle slippe ut.

Slik er det ikke hos oss. Her

står døra på vidt gap, slik at

troen kan strømme ut. Og det

går aldri tomt, sier

virksomhetsleder og prest

Eiel Holten ved Kirkens

bymisjon i Bergen. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Jeg treffer den tidligere Birkeland-kapella-
nen en tidlig kveldsstund på Magdalena, by-
misjonens egen kafé vegg i vegg med Kors-
kirken. Her er prisene lave og takhøyden
stor. Og på julaften inviterer de til gjestebud i
Korskirken. 

Parkeringssynder møter råsyklist
For undertegnede har det vært en travel
ettermiddag, med henting i barnehage, fa-
miliemiddag og korøving for døtrene mine.
Jeg er allerede sent ute til avtalen vår idet jeg
svinger inn på Korskirkeallmenningen. Her
er det ikke en parkeringsplass å oppdrive. Så
rygger det en bil ut fra Rema 1000. «Flaks»,
tenker jeg, kjører frem og setter blinklyset
på. Da kjører det en kvinnelig bilist opp ved
siden av meg, slik at jeg ikke kommer frem.
Først blir jeg irritert, men i løpet av et mikro-
sekund skjønner jeg tegningen: Hun har
stått og ventet lenger bak. Jeg rygger tilbake,
den parkerte bilisten slippes ut, og damen får
parkere. Selv feilparkerer jeg bilen tett inntil
kirkeveggen, med ene hjulet på fortauet, og
går Eiel Holten i møte. 

– Beklager, sier jeg. 
– Ta det rolig sier han, og ser på bilen min. 
– Bergens Tidende tok bilde av meg i dag,

og det ligger nå ute på nett som eksempel på
en råsyklist. 

250 frivillige
Han ler, samtidig som han nikker til noen litt
eldre karer på trappen. Isen er brutt, og jeg

desember 2012                   8

Jul hos 

Kirkens 

bymisjon: – La troen 

ÅPEN BYMISJONS-KAFÉ: – Folk trenger et sted å høre til. Enten du lever livet ditt på fortauet eller sitter

noen er glad i deg, gir deg omsorg og er fattigere uten deg. Det er helt felles menneskelig, sier Eiel Holten.

i Kafé Magdalena.
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får umiddelbart et inntrykk av en vennlig,
avslappet og humoristisk mann. 

– Jeg liker frisyren din, kommenterer en av
karene på trappen, og peker på den glattbar-
berte skallen hans. 

Holten stopper, veksler noen vennlige ord
med dem, før vi finner oss et bord inne i kafé-
en. Der forteller han meg at han er leder for
Fellesskap og kirkelig arbeid, en av fire avde-
linger ved bymisjonen. 

– Vi er seks ansatte, i tillegg til at vi har
rundt 50 frivillige tilknyttet denne avdeling-
en, forteller han. 

– Det høres mye ut?
– Det er det også. Totalt er det rundt 250

frivillige tilknyttet Kirkens bymisjon. Det
sier litt om virksomheten vår. Dette er en or-

ganisasjon som tiltrekker seg mange men-
nesker som har lyst til å gjøre en innsats for
andre.

En åpen kirke
Korskirken er åpen hver dag, fra mandag til
lørdag. På søndager er den derimot stengt.
Det er lokalmenighetenes dag. 

– Hver dag kl. 12 samles vi til middags-
bønn, og hver onsdag har vi hverdagsmesse
med nattverd, forteller Holten. 

– Så jeg har flere gudstjenester enn noens-
inne. Jeg setter stor pris på det å være prest i
en kirke som er fysisk åpen. Det signaliserer
veldig mye av det som jeg vil at kirken skal
være. 

Korskirken har et sted mellom mellom
40.000 og 50.000 besøkende i året. I som-
merhalvåret er mange av disse turister.
Mange vil se den gamle kirken. Den ble byg-
get en gang på 1100-tallet, og har en lang og
unik historie som et åpent gudshus der folk
har kunnet søke tilflukt. På gudstjenester og
middagsbønner er det likevel menigheten
som fyller benkeradene. Denne består av alt
fra de eldre som tidligere soknet til Korskir-
ken menighet (den finnes ikke lenger) til by-
misjonens brukere og gjester.

Nattverd i lunsjen
– Mange av disse er mennesker med psy-

kiske utfordringer, rusavhengige eller andre
som ellers ville vært alene, sier Holten. 

– Og så har du de som bare bruker lunsj-
pausen til å få med seg en gudstjeneste. Vi
har en del av de som kommer i skjorte og
dress, rett fra kontoret. Så det er en utrolig
sammensatt menighet. 

– Føler du at dette er et uttrykk for noe?
Er det en mer søkende tidsånd nå?

– Vi merker et veldig trøkk her, ikke minst
fra de som ønsker en samtale med prest eller
diakon. Jeg begynte her i april 2010, og har
allerede hatt flere sjelesørgersamtaler enn jeg
hadde på syv år som kapellan i Birkeland me-
nighet. 

– Hva ønsker folk å snakke om?
– Mange kommer fordi livet er vanskelig.

Det kan være ektefellens rusmisbruk, eller
barna deres som søker seg mot feile miljøer.
Andre sliter med angst, depresjon eller øko-
nomiske problemer.

Høy og lav
– Opplever du mye ensomhet blant de som
tar kontakt?

– Ja, det vil jeg si. Noen av de som kom-
mer hit er det jeg vil kalle ressurssterke folk
med gode nettverk. Men de har ingen de
kan snakke om disse tingene med. Livene
deres har noen rom som de ikke vil åpne for
alle. Da blir de ensomme med sine sterke
opplevelser. 

Korskirken og medarbeiderne i Kirkens
bymisjon er da et trygt sted å komme. For
det er noe med denne organisasjonen. Du
føler det allerede på dørstokken, slik jeg
prøvde å beskrive det innledningsvis. Her
er alle velkommen, uansett livssituasjon el-
ler samfunnslag.

– Vi tar mot alle med åpne armer her,
samme hvor tung bagasje de har med seg,
sier Holten.

– Se bare de som satt på trappa i sted. Det-
te er personer som lever litt i randen av sam-
funnet. De bor på et hospits inne i byen, og
har ikke noe særlig nettverk utenfor sitt rus-
miljø. Men når de kan snakke til meg på den
måten, da føler jeg at jeg har møtt dem på en
måte så de kan være seg selv. De legger ikke
noe bånd på seg, de gutta der. 

Ingen er bare det du ser
– Hender det at du blir overrasket?
– Jeg kan bli veldig positivt overrasket

over hvilke ressurser mange av dem sitter
på. Vi har folk i vårt miljø som er fabelakti-
ge kunstnere. Noen maler noen veldig flotte
og sterke bilder. Andre kan være tidligere
skuespillere som på et eller annet punkt har
fått problemer med nervene. Kanskje de
måtte drikke for å stå på scenen. Jeg husker
godt min aller første middagsbønn her i kir-
ken. Der satt en av gutta med langt hår og
skjegg. «Jeg får håpe han oppfører seg fint»,
tenkte jeg. Da vi kom frem til dagens tekst-
lesing, reiste han seg opp - og leste Jesaja
som om han var profeten selv. Det ble et
utrolig kraftfullt møte med mine egne for-
dommer som jeg har tenkt mye på siden.
«Ingen er bare det du ser» står det i bymisjo-
nens motto. Det fikk jeg rett i fleisen da. ●

På julaften er det åpent
hus med gjestebud i
Korskirken. Her blir det
tradisjonell julefeiring
med julemat og gang
rundt juletre –fra etter-
middag til sent på kveld.
Mer informasjon:
www.bymisjon.no

n strømme ut! 

sitter godt i det på Marmorneset, så trenger du å vite at

olten.  Under: LIVSMOTTO: Klart budskap på veggen inne
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Søreide er mest kjent som Huldra i Kjosfos-
sen i Flåm. Ho har gjeve ut fleire cd-ar, med-
verka på film og i fjernsyn og studerar for
tida songpedagogikk ved Griegakademiet.  

Draumkvadet for 14. gong
Før dette har ho teke utdanning som songar
ved Akademiet i København og dirigent frå
Konservatoriet i Tromsø. Ho har cand. mag.
grad i kunsthistorie, folkloristikk og teater-
vitenskap frå Universitetet i Bergen og har
studert folkemusikk mellomfag ved Akade-
miet i Rauland ved Høgskulen i Telemark.
Åsne er oppvaksen på kunst- og kultursen-
teret Det gamle Rekkjetunet fra 1599 på
Tysnes. Ho har reist mykje for Rikskonser-
tane og har hatt songoppdrag i inn- og ut-

land - blant anna for Utanriksdepartemen-
tet og Det norske kongeparet. Det er Bryn-
hild Utne som har invitert Søreide til stav-
kyrkja, slik ho har gjort med ei rekkje kve-
darar kvart år like sida 1998.

Ein glimt av Paradis
– Draumkvadet hev ein heilt særeigen plass
i folkemusikken, seier Utne.

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

Ein veit ingenting om kven som har skrive
Draumkvadet. I 1890-åra tok professor
Moltke Moe brotstykke frå ulike kjelder og
sette desse saman til ei utgåve på 52 vers.
Diktet fortel om Olav Åsteson, som la seg
ned på julekvelden og fall i djup søvn. Tret-

10 desember 2012                   

Før skulle ikke salmer

«hummes», og absolutt

ikke plystres. For det var

både tankeløst og

respektløst. Teksten var

det essensielle, derfor

skulle salmene leses

eller synges.

TEKST: THRUDE DEISZ

Nå hadde vi jo lært salmetekster på
skolen, og selv om jeg titt og ofte glem-
te meg og mullet på melodiene, så kom
gjerne ordene opp inni meg. Likevel,
for meg har nok tonen alltid vært vik-
tigst.

Men her en dag opplevde jeg noe
spesielt: Søndagsprekenen i radio var
en musikkgudstjeneste, og plutselig
hørte jeg Sigvart Dagslands stemme -
som jeg tidligere ikke har hatt noe spe-
sielt forhold til. «Eg komme til deg
Gud, med min svage tro» sang han. To-
nen var nydelig, men denne gangen
var det ordene som gjorde et voldsomt
inntrykk på meg. Gjenkjennelsens
ord. Dagen etter fór jeg fluksens av sted
og fikk fatt i cd-en, som inneholder 17
sanger og salmer. Dagsland synger på
alle. Han har også skrevet en del av tek-
stene, og laget mange av melodiene,
blant annet til Djube spor. Cd-en ble
utgitt på Kirkelig kulturverksted i 2001
og heter Sigvarts favoritter. Noen av
dem er nå også mine favoritter.

SIGVARTS FAVORITTER: Platen ble ut-

gitt høsten 2001 av Kirkelig kulturverk-

sted, og er en samling med låter fra alle

albumene frem til da. 

Kulturtipset I: 

Sigvarts
favoritter

– Dette er ei stor æra, seier Åsne Agathe Sunniva Søreide frå

Tysnes, som er årets songar i tradisjonen med å framføra

middelalderdiktet Draumkvadet i Fantoft stavkyrkje på

trettandagen. 
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- Vi ønsker å gi musikalske

opplevelser som går fra

hjerte til hjerte, sier korets

dirigent Janicke Damm

Rusti.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kammerkoret Sola Fide («Troen
alene») fra Søreide er nå ute med sin
tredje cd-utgivelse. Platens tittel er Til
stede, to ord som henspiller på at det å
være til stede i musikken gjør noe
med oss, både som utøvere og tilhø-
rere. Flere av sangene er komposisjo-
ner og arrangement skrevet spesielt
til Sola Fide, og samarbeidet med ar-
rangørene har vært tett og godt. 

Inspirert av koret
– Det er en ære og til stor inspirasjon
for koret å jobbe sammen med dem
som skriver musikk til oss, sier Rusti. 

Både Frank Havrøy og Anders
Edenroth har vært i Bergen og hatt
arbeidshelger med koret der musik-
ken vokste frem i samspillet mellom
komponist, dirigent og sangere i Sola
Fide. 

– Det endelige resultatet er blitt et
musikalsk uttrykk som vi føler oss
veldig hjemme i, stråler hun.

Rolf Stewart og Oddvar Tveiten
er/har vært sangere i Sola Fide, og
kjenner koret fra innsiden. 

– Vi er stolte over og synes det er
svært gledelig at dette har gitt dem in-
spirasjon til å skrive musikk som de
ønsker vi skal fremføre, sier dirigen-
ten.

Stor variasjon
Øystein Weider har skrevet Herren er
min hyrding (med tekst fra Salme 23),
en salme som han mente ville passe
Sola Fide spesielt godt. Han dedikerte
derfor denne sangen til koret. Sola
Fide har selv, med god hjelp fra Per

Oddvar Hildre, bearbeidet gospellå-
tene på platen spesielt for koret.

– En stor variasjon av sjangre fra
tradisjonelle folketoner i nåtidens to-
nedrakt via gospel til mer jazzbasert
populærmusikk er typisk for alle Sola
Fides konserter, så det var naturlig at
dette også kom frem på vår nye cd, av-
slutter Rusti. 

Gripende solosang
Undertegnede kan bare slutte seg til
dette. Platen viser stor spennvidde,
fra det innledende folketonekling-
ende forspillet til Jeg er i Herrens hen-
der til en gripende duett mellom Tone
Merete Jansen og Møyfrid Seglem på
His Eye is on the Sparrow. Følsom so-
losang får vi også fra Rolf Stewart på
I’ll Hasten to His Throne (som ikke
handler om Kanye West). Platens
høydepunkt er likevel folketonen Lær
meg å kjenne dine veie, der Lise Hau-
kås synger acapella så hårene reiser
seg på armene mine. Det er også på
sin plass med noen ord om Eidsvåg
kirke, der platen er spilt inn. Det låter
luftig og nært, med stor dynamisk
spennvidde. Det eneste jeg savner er
at rommet «puster med». Men det er
vel ikke lenger mulig å gjenskape i vår
heldigitale tidsalder. ●

Mer informasjon: www.solafide.no

Kulturtipset II: Ny CD fra Sola Fide
Hulder 
i stav-
kyrkja

tandedags 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 Paradis. 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 reisa i le-
vande live. 

Fantoft stavkyrkje, fredag 6. januar (13. dag jul) 
kl. 18.00 og 20.00. Hugs varme klede og fottøy! 
Inngangspengar. Born gratis. Arr.: Kulturutvalet i
Storetveit kyrkjelyd. ●

«HAN LA SEG NE

UM JOLEFTAN»:

Gerhard Munthe

(1849-1929) er kjend

for sine særmerkte

teikningar til Snor-

res kongesoger - og

den handteikna ut-

gåva av Draumkve-

det (1904). Her frå

opninga av visjons-

diktet.
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

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

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

www.bergenogomegn.no
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gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

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

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

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

www.fanatorget.no

-nille

cafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

�����������		�
����������

 Apotek Boots
tlf: 55 99 12 60

faks: 55 99 12 61
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AV HANS JØRGEN MORVIK

Dermed skulle man kanskje tro at han har
bodd her hele livet. Men det har han slett
ikke. Mesteparten av livet har han tilbragt
under fjerne himmelstrøk. Noen av dem så
langt borte som Japan. Og noen så fjernt,
men likevel så nært, som i Fyllingsdalen. 

- Jeg kan kanskje ikke regnes som ekte
urinnvåner, sier Trygve. Foreldrene mine
var nemlig innflyttere. Og jeg rakk ikke
mer enn barneskolen før jeg ble sendt til
byen for videre skolegang.

Og etter artium fulgte teologistudier i
Stavanger og Oslo. Deretter dro han tilbake
til Stavanger som marineprest.

- Og dermed ble du fristet til mer sjø-
liv?

- Kanskje det. I alle fall tjeneste i Sjø-
mannskirken. Der ble jeg i 20 år. Først
drøye 10 år ute fordelt på Rotterdam, Rei-
setjenesten i Japan, Dubai, og Rotterdam
en gang til. De siste 10 årene var jeg det som
nå kalles utenlandssjef på hovedkontoret.

- Og så havnet du i Fyllingsdalen?
- Ja, jeg var sokneprest der, og etter hvert

prost i Laksevåg prosti. De siste 7 årene før
jeg ble pensjonist var jeg personalprest på
Bispedømmekontoret.

- Du har hatt mange spennende jobber.
- Når jeg ser tilbake var det nok tiden

utenlands i Sjømannskirken som var mest
spennende. Vi levde som fremmede i an-
dre kulturer, og måtte forholde oss til det.
Det var utrolig lærerikt. Tiden i Japan og
Dubai peker seg ut i så måte. Der var for-
skjellene størst. 

- Også i religiøst perspektiv?
- Ja, for med en gang en kommer utenfor

Europa, og spesielt til Asia og Midt-Østen,
blir en slått av hvor tett sammenvevd religi-
on og samfunnsliv forøvrig er. Religionen
griper inn i dagliglivet på en helt annen
måte enn hos oss. I Dubai kunne man for
eksempel oppleve at en taxi – full av passa-
sjerer – bare stoppet midt i veien når bøn-
netiden var inne kl. 5. Sjåføren gikk så ut av
bilen, rullet ut sitt bønneteppe mot Mekka,
og ba sine bønner. Deretter fortsatte turen.

Slik religiøs praksis var så vanlig og nor-
malt at ingen stilte spørsmål ved det eller
ble forlegne på noen måte. Likevel var det
ikke sikkert at troen stakk så dypt. En ung
araber som ofte var innom kirken – jeg tror
han var begeistret for husmor ved kirken –
sa det slik: «Det er ikke sikkert vi tror så
sterkt alltid, vi ber helst for å være på den
sikre siden.»

- Så religion handler ofte om å sikre seg
for det som kommer?

- For mange gjør det nok det. I Japan for
eksempel er det vanlig at de unge og aktive
er tilhengere av Shinto, som er den tradi-
sjonelle religion i landet. Nesten alle føds-
ler blir registrert innenfor den religionen.
Men etter hvert som de blir eldre og mer
opptatt av det som kommer etter døden,
blir mange mer buddhistisk orientert. Der-
med kan man få det paradoksale forholdet,
at av Japans 127 mill innbyggere, er 119
mill Shinto, og 91 mill buddhister… (Der
er også 2-3 mill kristne)

- Møtet med norsk religiøsitet blir en
stor overgang for mange som kommer
hit?

- Ja, uten tvil. Det er for eksempel helt
normalt for en asiat å snakke med andre
om religion. De har en helt annen tilnær-
ming til tro. Deres åpenhjertighet kan gjø-
re selv en aktiv kristen nordmann flau og
forlegen. For vi gjør jo ofte det motsatte.
Ber i hemmelighet. Hører gudstjeneste på
radio. Men snakker ikke med noen om det.

- Men også nordmenn blir mer religiø-
se utenfor landets grenser?

- Det ser slik ut. Andelen nordmenn som
er religiøst aktive er i alle fall langt større
når de bor utenlands enn når de bor i Nor-
ge. Jeg tror helst dette handler om forhol-
det til omgivelsenes forventninger. I utlan-
det er du utenfor jantelov og nabokontroll.
Da kan du gjerne kjøre 5-6 mil hver søndag
for å gå på gudstjeneste. Mens du her hjem-
me ikke engang vil bevege deg 100 meter
for å komme til kirke.  Det handler også om
tilhørighet. Vi er nordmenn og liker å være
det. Vi oppsøker gjerne andre nordmenn
og det som er norsk når vi bor utenlands.
Og så opplever man etter hvert at ikke bare
kirkekaffen, men også selve gudstjenesten
har noe å gi en.

- For gudstjenestene ute er ikke bedre
eller mer attraktive enn her hjemme?

- Nei. Og ikke er prestene kulere heller.
(Vi har begge vært sjømannsprester og vet
alt om dette…)

- Du har vært aktiv i kirkelig arbeid i
svært mange år, men ikke så lenge i Søreide
kirke. Hvilke følelser har du for denne me-
nigheten?

- Jeg er blitt veldig glad i Søreide kirke.
Den er ikke så ulik Fyllingsdalen, noe som
er naturlig ettersom det er Helge Hjer-

Den glade 
globetrotteren

Trygve Danielsen er noe så uvanlig som en urinnvåner på Søreide. Født og oppvokst her, skolegang

på Søreide skole, og med bopel i Nordeidbrekka. Og inntil nylig menighetsrådsleder i Søreide kirke. 

Søreide kirke har nå fått et hjem på inter-

nett. Vi har det siste året jobbet med et

helhetlig design for menigheten vår. Det-

te designet var ferdig på sensommeren,

og vi har fått på plass de nye logoene på

brevhoder og internettsider. I etterkant

av dette har vi fått opp vår nye nettside.

Adressen er www.soreidekirke.no.

Foreløpig er det ikke så mye innhold her,

men det blir fortløpende oppdatert, og vi

TRYGVE
DANIELSEN:

Nytt hjem for Søreide kirke på nettet:    
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SYNG
JULEN
INN!
Vi i Søreide kirke vil

gjerne bidra til den beste

måten å komme i den gode jule-

stemningen – ved å synge sammen i

en full kirke! Familiekoret og Søreide

Ten Sing er ivrige deltakere. Og selv-

følgelig får vi alle sjansen til å stem-

me i!  Det er fri entrè ved arrange-

mentet, men mulighet for å gi en

gave til Søreide menighets barne- og

ungdomsarbeid ved utgangen. ●

JULETREFEST
Julen er en tid med fokus på felles-

skap og samvær. Noen har stor fa-

milie og mange venner, mens andre

av ulike grunner ikke har så mange

rundt seg. Søreide menighet vil gjer-

ne være et godt fellesskap for både

ung og gammel, travel og mindre

travel. 

Søndag 8. januar håper vi derfor

mange vil være med på juletrefest i

kirken.  Vi møtes til en enkel gudstje-

neste kl. 12.00. Gudstjenesten av-

sluttes med at vi går rundt juletreet,

og etterpå blir det «julekirkekaffe»

med god tid til prat og kos. Koret Ju-

bilate er med på hele arrangemen-

tet. Og vi avslutter i tide til at de som

skal i julebesøk kan rekke det også!

Vel møtt til juletrefest for alle. ●

BABYSANG
Vårsemesteret for menighetens

små og store babysangere starter

torsdag 12. januar og første "runde"

går fram til påske. Babysang er for

babyer opp til ca 1 år, og babysang-

gruppen møtes torsdager kl.10 i kir-

kerommet for en sangstund. Etter-

på er det tid for matpakke, te, kaffe

og lune vafler (!) i menighetssalen.

Pga et begrenset antall plasser på

gruppen, evt gruppene, må man

melde seg på babysang. Det kan

man gjøre ved fremmøte første dato,

eller (helst) ved å ta kontakt med ba-

bysang-leder og organist Eli-Johan-

ne Rønnekleiv enten via e-post:

eli.ronnekleiv@bkf.no eller på tlf 906

53 562. 

Følg også gjerne med på den infor-

masjonen som etter hvert legges

på: www.soreidekirke.no ●

15                 desember 2012

tholm som har tegnet begge, og de er oppført
omtrent samtidig. De er lyse og flotte bygg
begge to. Men det viktigste er likevel mennes-
kene som fyller kirken. Her er et stort engasje-
ment blant både unge og eldre, og det er et
godt sted å være. Det er vi enige om, både min
fru og jeg. Staben gjør et viktig og flott arbeid,
samtidig som heller ikke de ville nådd langt
uten den store innsatsen som nedlegges av de
mange frivillige, i alt fra barnekor til diakonat.

Trygve er blitt pensjonist. Da er det gjerne
naturlig at man ser seg tilbake. Men slik er han
egentlig ikke. Han er fremdeles mest opptatt
av det som ligger foran.

- Menigheten har store utfordringer i tiden
som kommer! Vi har et godt grunnlag å bygge
på, både personellmesssig og økonomisk, og
det skal vi være glade for. Vi har oppnådd mye,
men vi må få til mye mer. Spesielt vil Trosopp-
læringen være en stor utfordring. Vi har lagt

fine planer, men de er til liten nytte i seg selv.
Vi må få flere med i arbeidet slik at den opp-
voksende slekt kan få den opplæringen de
trenger og fortjener.

Nå skal vi også arbeide med gudstjenesten.
Vi får nye liturgier, tekster og salmer. Det blir
spennende å se hvordan vår lokale gudstje-
neste blir. Forhåpentligvis blir den slik at enda
flere våger å komme.

- Og nå som du ikke er menighetsrådsle-
der lengre, hva skal du da bruke tiden til?

- Jeg skal nyte mitt otium, som det heter.
Men jeg har nok å gjøre. Barn og barnebarn
skal få sitt… Jeg jobber litt med retreat og ån-
delig veiledning knyttet til Haraldsplass. Og
så gleder vi oss over å få være med i Søreide
menighet. Å være menighetsaktiv er en viktig
del av livet for både min fru og meg, og vi er
glade for at det er Søreide kirke vi skal få være
aktive i. ●

håper at nettsiden snart skal være informa-

tiv og fin. Fordelen med den nye nettsiden

vår, er at den har gode muligheter for å gi

ulike enheter i kirken tilgang til å redigere

sine respektive undersider. Vi håper at dette

vil føre til at sidene vil gi nyttig informasjon

om hva som skjer i menigheten.

Følg med på www.soreidekirke.no i tiden

fremover, og hold deg oppdatert på hva som

skjer! ●

:     www.soreidekirke.no
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02.10. Lycke Andrea Madsen
Fride B. Holmsen

09.10. Hedda Lundarheim
Natalie Solberg Hegvik
William Saxe Vinkler
William Anton Howard

16.10. Leon Lillebøe Holst
Philip Wergeland

28.09. Svein Hagen
07.10. Harald Johan Bakke
31.10. Arne Nordeide

Søndag 27.11.- 1. søn. i advent
11.00 – Høymesse v/Lars Martin
Hol. Dåp og nattverd. Offer til me-
nighetsarbeidet. Innslag v.Lys
Våken-deltakerne. Søndagsskole
og Søndagsring.

Søndag 4.12. – 2. søn. i advent
11.00 - Høymesse m.dåp og natt-
verd.v/Hans Jørgen Morvik. Offer
til menighetsarbeidet. Oppstart
for Junior-konfirmantene.  
17.00 - Vi synger julen inn. Fami-
liekoret, Søreide kirkes barnekor,
Søreide TenSing.  Andakt.  

Søndag 11.12. – 3. søn. i advent.
11.00 - Radiogudstjeneste v/Sin-
dre Skeie. Barnekoret deltar. 
Offer til menighetsarbeidet.
Juleavslutning for søndagssko-
len.  Frammøte kl. 10.45.

Søndag 18.12. – 4. søn. i advent
11.00 - Høymesse m. dåp og natt-

verd v/Lars Martin Hol. Offer til
menighetsarbeidet.

Lørdag 24.12 – Julaften
14.30 - Julaftensgudstjeneste
v/Hans J. Morvik. Offer til Kirkens
Nødhjelp. Barnekoret deltar.
16.00 - Julaftensgudstjeneste
v/Hans Jørgen Morvik. Offer til
Kirkens Nødhjelp. Jubilate 
deltar.

Søndag 25.12 – 1. juledag
11.00 - Høymesse m.nattverd
v/Hans Jørgen Morvik. Offer til
menighetsarbeidet.

Mandag 26.12. – 2. juledag
11.00 - Høymesse m.dåp og natt-
verd v/Hans Jørgen Morvik. Offer
til menighetsarbeidet.

Søndag 01. 01. – Nyttårsdag
12.00 - Høymesse m. dåp og natt-
verd v/Lars Martin Hol. Takkoffer
til menighetsarbeidet.

Søndag 08.01 – Kristi  åpenb.dag
12.00 - Gudstjeneste m.dåp v/
Sindre Skeie. Takkoffer til Det
norske Misjonsselskap. Jubilate
deltar. Menighetens juletrefest
etter gudstjenesten.

Søndag 15.01 – 2. søndag
i Åpenbaringstiden
11.00 - Høymesse m. dåp og natt-
verd v/Hans Jørgen Morvik. Tak-
koffer til menighetsarbeidet.
Søndagsskole og Søndagsring.

Søndag 22. 01. – 3. søndag
i Åpenbaringstiden.
11.00 - Høymesse m.dåp og natt-
verd v/Sindre Skeie. Takkoffer til 
Kirkens SOS. Søndagsskole og
Søndagsring.

Søndag 29.01 – 4. søndag
i Åpenbaringstiden
11.00 - Høymesse m.dåp og natt-
verd v/Lars Martin Hol. Takkoffer
til Søndagsskoleforbundet. Søn-
dagsskole og Søndagsring.

Søndag 05.02 – Såmannssønd.
11.00 - Høymesse m.dåp og natt-
verd v/Hans Jørgen Morvik. Tak-
koffer til Bibelmisjonen.
Søndagsskole og Søndagsring.

Torsdag 24. november 
10.00 - Babysang
11.00 - Hjerterom
11.30 - Andakt, Søreide 

Seniorsenter
19.30 - KKK
20.00 - KRIK

Fredag 25. november 
19.00 - Café 19

Lørdag 26.  - søndag 27. nov. 
Lys Våken

Mandag 28. november
18.00 - Barnekoret

Tirsdag 29. november 
11.00 - Eldretrim
17.30 - Familiekoret
19.00 - «Vekst gjennom kriser» 

v/Hans Olav Tungesvik

Onsdag 30. november 
18.00 - TenSing
20.00 - Kveldsmesse

Torsdag 1. desember
10.00 - Babysang
11.00 - Hjerterom
19.30 - KKK
20.00 - Krik

Lørdag 3. desember
13.00 - Juleverksted

Søndag 4. desember
17.00 - Vi synger julen inn

Mandag 5. desember
18.00 - Barnekoret

Tirsdag 06. desember
11.30 - Andakt på Søreide 

Seniorsenter
12.00 - Juleavslutning for 

Eldretrimmen
19.30 - Bibelgruppe for voksne

Onsdag 7. desember
18.00 - TenSing
19.30 - Lokalhistorisk Forum

Torsdag 8. desember
11.00 - Hjerterom, siste før jul
19.30 - KKK
20.00 - Krik

Søndag 11. desember
18.00 - Julekonsert med Søreide

Songlag

Tirsdag 13. desember
19.00 - Diakonatet
20.00 - Menighetsrådsmøte

Januar 2012: 
Her har vi ikke alle opplysninger
ennå, men følg med på nettsi-
dene. Der vil kalenderen bli jevn-
lig oppdatert.
Men noe tar vi med:

Søndag 8. januar
12.00 - Gudstjeneste og 

menighetens juletrefest

Torsdag 12. januar
10.00 - Første Babysang 

etter nyttår

Onsdag 25. januar
20.00 - Kveldsmesse

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

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

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

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

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

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

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

Menighetsrådleder 
Trond Ueland
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . 55 10 20 09
E-post  . . . . . . . . . . . . ueland@live.no

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

Hvem-hva-hvor i Søreide menighet Menighetskontorets telefontid: man -fre 08-14. www.soreidekirke.no

Menighetskalender
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