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Tekst: Gunnar Mindestrømmen

V i er vant til å leve i et samfunn
der vi har rimelig god kontroll.

Utfordringer med helsen er noe som
rammer den enkelte og deres familier
på en konkret og utfordrende måte.
Men det er sjelden vi som samfunn og
som samfunnsfellesskap opplever ut-
fordringer med sykdom i den
målestokk som nå.

Det livet og systemet i samfunnet
som vi har stor tillit til kan plutselig
ikke lenger garantere oss sykdoms-
frihet og behandling for alt. Plutselig
møter vi noe vi ikke har kontroll over.

Mennesker reagerer svært ulikt i en
slik situasjon. En slik usikkerhet for-
sterker de følelsene vi alle bærer på.
Noen blir veldig redde for å bli syke
og isolerer seg, eller begynner å
hamstre matvarer og tenker at den
verden vi kjenner er truet. Andre
bagatelliserer og «fleiper» det bort,
mens andre igjen bærer mye av uroen
inne i seg. I en slik situasjon trenger

vi de venner og felles-
skap som er rundt

oss. Vi trenger
også at vi ser
hverandre som

medmennesker. I
en slik situasjon er
det lett for at angsten

for det ukjente, og redselen for smitte
og sykdom gjør fellesskapet mellom
mennesker vanskeligere. Den som
kjenner på ensomhet i utgangs-
punktet opplever at denne situa-
sjonen forsterker det som allerede er
tungt i livet.

Nå er det viktigere enn noen gang at
vi bryr oss om hverandre og viser nes-
tekjærlighet. Det kan vi gjøre på
mange måter. Hva med å ta en telefon
eller sende en hilsen til noen du vet
sliter litt til vanlig? Hva med å smile
til ukjente på butikken eller vise venn-
lighet på andre måter?

I kirken nærmer påsken seg. Vi
håper ennå at vi da kan holde gudstje-
nester som vanlig. Kirken kan også
være et godt sted å komme i urolige
tider. Her kan en finne rom for
ettertanke og stillhet og en kan kjenne
på et fellesskap i troen som kan bære
oss gjennom utfordrende dager.

Og så kommer påsken til oss med et
budskap om kjærlighet. Guds kjær-
lighet som også gir oss trøst i møte
med livets forgjengelighet og håpet
om det evige livet. Midt i den uroen vi
kjenner på kan vi fremdeles synge:

Deg være ære, Herre over dødens
makt. Evig skal døden være Kristus
underlagt. n

God påske!
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Urolige tider 
De siste ukene har vi opplevd mye omtale av et smittsomt
virus. Stadige oppslag om sykdom, smitte, karantene og
usikkerhet er noe som går inn på oss alle sammen.

Tomme stoler i kirken 

N år dette bladet går i trykken er 
kirken stengt og all aktivitet av-

lyst. Slik er det også når bladet etter
planen kommer fra trykkeriet, men
hvordan det er i dagene og ukene etter
vet ingen. Blir det vanlig drift i kirken i
påsken? Er dørene stengt lenge? Vi vet
ikke noe om dette, men en ting er
sikkert: Det blir påske uansett!

Vi håper at kirken igjen kan bli et
viktig møteplass på Søreide og at vi
kan feire påsken sammen. Du kan lese
i dette bladet hva som er planlagt for

påsken i Søreide kirke. Om samfunnet
fortsatt er på pause og stolene i kirken
må stå tomme, kan du likevel markere
påsken der du er. I dette bladet har vi
samlet bibeltekster du kan lese på de
ulike dagene i påsken. Du finner også
spørsmål til tanker du kan gjøre deg
for å leve deg inn i tekstene.

Om vi ikke kan møtes fysisk i kirke-
bygget, er vi likevel alle en kirke. Finn
Søreide kirke på Facebook eller nett-
siden vår, og se hvordan vi kan ha et
fellesskap digitalt. n

re
fle

ks
jo

n

Kirken vår, byen vår og landet vårt går gjennom noen
nærmest uvirkelige dager nå. 



Ny leder er optimist:

Store muligheter for vekst
Første februar fikk Søreide
kirke ny administrasjons-
leder. Morgan Hitland for-
teller at han er godt fornøyd
med sin nye jobbtilværelse.

Tekst: Gunnar Mindestrømmen

Den nye administrasjonslederen i
Søreide kirke forteller om en bratt

læringskurve de første ukene. 
– Jeg blir nok litt stresset av å ikke

ha kontroll, og jeg plasker rundt for å
holde hodet over vannet, men det
kommer seg nok litt etter hvert, sier
han med et smil. 

– Her er mange hyggelige
mennesker i stab, menighetsråd og
frivillige og jeg trives godt så langt,
fortsetter han, – men det er en stor
overgang når en er vant til mange
kolleger og et stort sosialt fellesskap i
skolen.

Åsanemannen kom til jobben i
Søreide kirke fra lærerjobb på Olsvik
skole, der han fortsatt underviser en

dag i uken. Det at han startet i en
lederstilling, skyldes at han så for seg å
jobbe innen skoleledelse. Av den
grunn startet han en master i or-
ganisasjon og ledelse, men da stil-
lingen som leder i kirken ble utlyst,
merket han at den traff ham bra.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å
jobbe i en kristelig organisasjon - et
sted der jeg kan få uttrykke hva jeg
tror på og brenner for. Noe det ikke er
rom for i den offentlige skolen. 

Tobarnsfaren forteller at motiva-
sjonen og drivkreftene er å kunne være
med å gi et tilbud til barn og unge i
nærmiljøet på Søreide. Han har bodd
på Søreide siden 2002, og har kjent til
kirken og menigheten siden det. Begge
barna har gått i menighetsbarnehagen
og en av dem er nå konfirmant i kirken.
Mange kjenner Hitland fra Søreide IL
der han er fotballtrener på det tiende
året. Han vil gjerne at menigheten også
skal få være noe positivt for ungdoms-
miljøet på Søreide.

– I oppveksten var jeg veldig aktiv i
KRIK (Kristen idrettskontakt) og et

kormiljø i Hordvik. Min kirkelige
tilhørighet har likevel vært i en av
byens frimenigheter.

Administrasjonslederen er på mange
måter menighetens krumtapp. Den
som holder i alt fra økonomi, personal
til organisering av arbeidet og bruken
av lokaler. Det er en svært sammensatt
stilling med et stort arbeidsområde.
Hitland innrømmer at det foregår mye
mer i kirken på Søreide enn det han
var klar over.

Når han blir utfordret på å se frem-
over, trekker han frem at han kunne
tenke seg flere bibelgrupper eller
samtalegrupper, i tillegg til å skape et
godt miljø for barn og unge.

– Jeg setter stor pris på at det i
Søreide kirke er rom for mennesker
med ulik bakgrunn og ulik tro. Det er
en fin stab, og jeg tror det er store
muligheter for vekst i menigheten. n

Morgan Hitland trives godt 
i sitt nye arbeidsmiljø. 

Foto: Geir Endre Kristoffersen
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Du kan feire påsken 

der du er
Her finner du en kort 
veiviser gjennom noen av
dagene i påsken. Kanskje
du finner rom for noen mi-
nutter i stillhet og etter-
tanke denne påsken?

Tekst: Trygve Danielsen og Jens Meyer

E n måte å møte påskens tekster på 
er å stoppe opp og prøve å leve seg

inn i tekstene. Prøve å sette seg selv
inn i situasjonen, kjenne etter
hvordan det er å være der, kjenne på
stemningen, se på alle menneskene
som er der, prøve få et blikk på Jesus
og se hvordan han ser ut og kjenne
etter hvordan det føles å stå ansikt til
ansikt med han. Hva gjør det med
deg?

Når vi er i stillhet og fokuserer på
Jesus, er det viktig å være seg bevisst
at han er like sterkt tilstede i din
stillhet som han var det da han
vandret her på jorden.

Her følger noen forslag til hvordan
du kan møte påskens tekster:

Palmesøndag 
Les Evangeliet etter Johannes kap. 12,
vers 12 til 24. Jesus rir inn i
Jerusalem på et esel. Folket kommer
med palmegreiner i hendene.

n Klarer du å fange blikket til Jesus?
Hva ser du?

n Er det noe du får lyst til å spørre
Jesus om når det gjelder inntoget i
Jerusalem?

Skjærtorsdag 
Les Evangeliet etter Matteus 26, 17 -
30 og/eller Evangeliet etter Johannes
13, 3 - 10. Skjærtorsdag er kvelden før
Jesus blir henrettet. Da spiser han sitt
siste måltid, påskemåltidet med
disiplene. Med ’skjær’ mener vi ’ren’.
Ifølge Johannes-evangeliet var det
nemlig på skjærtorsdag at Jesus
vasket disiplenes føtter. (bibel.no)

n Hvor kan vi møte Gud? Denne kvel-
den møter Jesus sine nærmeste ven-
ner gjennom måltidet og ved å være
en tjener som vasket føttene deres.

n Prøv å se for deg at du er sammen
med Jesus og disiplene i rommet

hvor de skal dele påskemåltidet.
Hva ser du?

l  Hvordan er det å høre ordene fra
Jesus når han innstifter nattverden? 

l  Hvordan ville du opplevd det å få
føttene dine vasket av Jesus?

l  Er det noe du vil snakke med 
Jesus om? Bruk tid til dette. Husk
han er like sterkt tilstede nå som
den gang.

Langfredag
Les Evangeliet etter Markus 14,26 til
15,37. Den tunge, lange dagen for
Jesus da han blir sviktet av alle.

l  Tenk deg at du er i Getsemane
sammen med Jesus og disiplene.
Det er sent på kvelden. Dere er
trette etter dagen og et måltid. 

l  Klarer du å se hvordan Jesus har det?
l  Med ett blir alle forstyrret av at det

kommer mange andre inn i
Getsemane. Hva skjer med deg da
det går opp for deg at Jesus virkelig
blir tatt til fange?

l  Hvordan er det å stå i gårdsplassen
sammen med Peter og ta avstand
fra Jesus? 

Påsken i 
Søreide kirke 
Dersom kirken åpner igjen
for vanlig drift, er det mye du
kan være med på i Søreide
kirke i påsketiden.

Det blir i så fall konsert på
skjærtorsdag og ulike gudstje-

nester. Musikalsk vil påskefeiringen i

år som i fjor, bli malt i barokk-
musikkens klare farger. Velkommen!

Palmesøndag søndag 5. april 
11.00: Familiegudstjeneste

På palmesøndag blir det familieguds-
tjeneste med nattverd og dåp v/Kari
Hop Fjæreide. Vi skal gå inn i prose-
sjon med palmegreiner, høre fortel-
lingen om Jesus som rir inn i Jerus-
alem og ha bønnevandring sammen.
Denne dagen vil barna og sangen stå 
i fokus.

Skjærtorsdag torsdag 9. april
18.00: Pasjonskonsert

På den årlige pasjonskonserten får vi
bl.a. høre Couperins Lec@ons de Te?ne>-
bres. Den hjerteskjærende vakre mu-
sikken er skrevet over Klage-sangene.
Med Hilde V. Hagen og Ingeborg Eke-
land, sopran, Carmen Bóveda, cello og
Ingrid E. Hagen, orgel. 

19.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste 
Etter konserten feirer vi en dempet
kveldsgudstjeneste med nattverd ved
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l  Tenk deg at du står sammen med

Maria og Johannes ved korset.
Hvilke følelser har du, hva kjenner
du på?

l  Snakk med Jesus om det du føler og
tenker. Han ønsker å møte deg
akkurat der du er.

Påskedag
Les Evangeliet etter Lukas 24, 1 - 12
«Dagen da døden døde» er der noen
som kalt denne festdagen. Vi feirer at
Jesus stod opp fra de døde. 

l  Tre kvinner er på vei til Jesu grav.
Tenk deg at du er i følge med dem.

l  Hvordan er det å komme inn i
graven og se at den er tom? Jesu
legeme er ikke der!

l  Hvordan er det å møte de to
mennene i skinnende klær?

l  Kjenn etter hva som skjer med deg
når du hører de si: Hvorfor leter dere
etter den levende blant de døde?
Han er ikke her, han er stått opp.

l  Hva skjer med deg når du lar det
synke inn at Jesus virkelig har stått
opp fra de døde?

l  Hva ønsker du å si til Jesus nå? n

Marte Birkeland Åsen. En av fortel-
lingene fra Jesu og disiplenes siste tid
sammen blir lest, og Marte legger frem
deler av masteroppgaven sin med
temaet «Gjør dette til minne om
meg»; hva hadde denne påminnelsen
å si for de første kristne, og hva kan
den ha å si for oss i dag? Gudstje-
nesten ender med et avkledd alter. 

Langfredag fredag 10. april
11.00: Langfredagsgudstjeneste

Gudstjenesten på langfredag setter

fokus på minnet om pasjonshistorien.
Denne dagen tier orgelet, men in-
strumentalmusikk og salmesang gir
rom for meditasjon. Med Martin
Shultz, fiolin og Ingrid E. Hagen,
cembalo. Prest er Marte Birkeland
Åsen. 

1. påskedag søndag 12. april
11.00: Festgudstjeneste på påske-
morgen

Festgudstjeneste med nattverd ved
Marte Birkeland Åsen og medliturg

Erik Pomp. Sammen blir vi minnet om
den tomme graven den aller første
påskemorgen, og musikken løfter ju-
belen! Med Ingeborg Ekeland, sopran
og Stefan Lindvall, barokkfiolin, samt
kantor Ingrid E. Hagen.

I fastetiden har vi hatt et bønnetre
stående i kirkerommet. På dette treet
har mennesker knyttet tråder i alle
regnbuens farger. Trådene er symbol
på våre bønner gjennom fastetiden.
Kom på gudstjenesten 1. påskedag og
se hva som skjer med treet! n

Illustrasjonen er en tolkning av avtrykket 
på likkledet i Torino, utført av en ukjent
kunstner. Mange mener dette kledet er det
samme som Jesus ble svøpt i etter korsfest-
elsen, men vi gjør oppmerksom på at illu-
strasjonen er kraftig bearbeidet. Dette er en
spennende, kunstnerisk versjon og ikke en
«positiv kopi» av det originale «negativet»,
som har langt færre detaljer.
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Hvorfor vil du bli konfirmert?
n  Jeg vil konfirmere meg fordi jeg

er kristen.
n  Fordi jeg tror på Gud og jeg

ønsker å gjøre det.
n  Bunad, kake og besøk.
n  For å gjøre oldemoren min glad.

Hva betyr Gud for deg?
n  Alt.
n  Gud for meg er trygghet.
n  Gud for meg er skaperen.
n  Gud er et mysterium.
n  En som du kan komme til og som
     elsker deg når ingen andre gjør

det.

Hva er det viktigste 
med Jesus?

n  Jeg tror Jesus er et godt symbol
på kjærlighet.

n  At han ofret seg selv slik at 
     andre ikke trengte å ofre.
n  At han ikke ga opp selv om det

var mørkt.
n  At vi får feire jul og være med

familie.
n  Et godt forbilde, en som er der

for andre.

Hva er det viktigste med 
den kristne tro?

n  Fellesskapet.
n  Kjærlighet.
n  Å tro på noe som er større enn

seg selv.

n  At man har noe å tro på, at man
ikke er alene.

n  Et liv etter døden.

Hva pleier du å be om?
n  Jeg ber om ting som det er 
     vanskelig å snakke om.

Har ditt forhold til kirken 
forandret seg i løpet av 
konfirmanttiden?

n  Ja.
n  Ja, jeg føler meg mer 
     velkommen og at jeg alltid 
     kan snakke med noen her i

kirken.
n  I kirken føler jeg meg trygg.
n  Mitt forhold til kirken er som 
     en ekstra familie.
n  Ja, jeg tror litt mer på Gud.
n  Ikke så mye.
n  Jeg har blitt litt mindre kristen

siden jeg har innsett hva det
handler om. 

n  Jeg har forstått at kirken er
veldig åpen for alle. 

n  Ja. Kirken har et veldig
     inkluderende miljø og mange

hyggelige folk som gjør dette 
     til et bra sted å være.

Det blir konfirmasjoner i Søreide også i år,
men arrangementene må dessverre 

utsettes. Planen er å ha konfirmasjons-
gudstjenester i september.

I en undervisningstime ble de 119 konfirmantene i Søreide kirke bedt om å svare anonymt
på mange spørsmål. Et av dem var å fullføre setningen «Jeg tror på…».  På samtaleguds-
tjenesten ble noen av disse setningene satt sammen til konfirmantenes egen tros-
bekjennelese, og mange av de andre svarene ble lest opp. Noen av dem kan du lese her.

Konfirmantenes

tanker
Konfirmantenes 
trosbekjennelse
Jeg tror på Gud
Jeg tror på Jesus
Jeg tror på vår far i himmelen,
Jesus og den hellige ånd

Jeg vet ikke hva jeg tror på
Jeg tror på forskjeller 
Jeg tror på tilfeldigheter

Jeg tror på forandringer
Jeg tror på at alle vil ha fred
Jeg tror på menneskenes
godhet

Jeg tror at alle har rett 
til å leve livet som man vil

Jeg tror på at alle mennesker
er like mye verdt

Jeg tror på at hvis man gjør
noe bra, vil man få noe bra til-
bake

Jeg tror på Bibelen 
Jeg tror på at naturkreftene
lagde oss 

Jeg tror på at Gud er snill

Jeg tror på meg selv
Jeg tror på ekte kjærlighet 

Jeg tror at alt går bra til slutt
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Like før vinterferien gikk
rektor ved Søreide skole,
Atle Myking, av med pen-
sjon. Han ser tilbake på en
lang karriere ved skolen, i
en bygd som har forandret
seg mye i tiden han har
jobbet her.

Tekst: : Håkon Eiken

D et er en utrolig lettbent og 
smilende Atle Myking som

kommer meg i møte til en avtalt
samtale.

– Skal si du virker sprek!
– Ja, jeg føler meg i god form.

Jogger mye, og liker turer både i
naturen og i bebygde områder. Så når
helsen er bra, er det meste bra.

– Har du forsont deg med å
være pensjonist?

– Har vel i grunnen det, men det 
er rart å gi seg på Søreide skole etter
31 år som rektor. Det alene tilsier at
jeg har hatt det kjekt. Setter pris på
godt samarbeid mellom skole og
hjem. Kjekt å være med på å utvikle
barn. I tillegg har jo skolen hatt svært
dyktige og kompetente medarbeidere.
Jeg kunne ha nevnt mange med navn,
men det ville være fort gjort å glemme
noen. Likevel må jeg ta med Reidar C.
Johnsen og Tor Sander. De var mine
‘nestkommanderende’, og de var til
stor glede og hjelp både for meg og
skolen.

Da Søreide var en bygd
– Gi en liten beskrivelse av
Søreidebygden fra tiden da du
startet opp.

– Det var virkelig en bygd. Mange
aktive garder, og jeg husker godt både
ljåslått og hesjer. Folk var glad i
bygden, og fra første stund har jeg
opplevd bygden som inkluderende
overfor tilflyttere.

– Ja, det har vel skjedd noen
forandringer. Gi oss en liten
historisk oversikt.

– Nå gir du meg stikkord til en av
mine kjepphester. Søreide skole er
blant landets eldste skoler. Det er

Pensjonist etter 31   
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   år i Søreide-bygden
Bergens nest eldste skole, bare Christi
Krybbe skoler er eldre. Det var
følgelig stor stas da vi feiret 150-års
jubileum i 1995. Skolen hadde besøk
av kongen og dronningen, og dron-
ning Sonja avduket den utrolig fine
skolepulten. Du ser at den er flyttet til
rundkjøringen nå etter at nyeskolen
er bygget. Pulten er for øvrig laget av
Bård Breivik. Pulten symboliserer tra-
disjon, og sammen med en steinsøyle
og flaggstangen dannet den en bue
som symboliserer det grunnfaste. I
tillegg var det viktig å få frem sam-
arbeidet mellom bygd og skole.

– Vit at det var bygdefolket som
presset på for å få skole i 1845, og det
var med stor dugnadsinnsats at et
skolebygg ble flyttet fra Fana til
Søreide.

Flott skolebygg
67-åringen er tydelig stolt over den
nye skolebygningen som sto klar i
2014.

– Jeg håper alle vil ta en tur dit.
Tenk at kommunen ga skolen
Søreides fineste tomt! Jeg tror det
dreier seg om nesten 40 mål.
Nydelige lokaler og praktfulle omgiv-
elser. Jeg pleier å si at det er Europas
fineste skole! En skole i solen, rett og
slett et bygg å trives i, og i tillegg et
bygg for fremtiden. Nå er vi ca. 550
elever. Merker du at jeg fortsatt sier
«vi»? Det tenker jeg å fortsette med!
Ta med at Søreide skole er byens
største barneskole i ett bygg!

Dugnadsånden lever
– Du snakket om dugnad i
gamle dager. Er dugnadsånden
forsvunnet?

– Det tror jeg ikke, men det kreves
god organisering og helt sikkert noen
ildsjeler. Se bare hva Søreide idretts-
lag har fått til de senere år. Idretts-
laget er blitt etablert, og laget utfører
selv tilsyn på lokalene som brukes om
kveldene. Et tilsyn som gjør at bygg

og anlegg tilhører bygden, og dermed
utvikles ansvarsfølelsen hos både for-
eldre og barn.

– Hvordan har samarbeidet
mellom skole og kirke vært?

– Jeg har opplevd det som meget
godt. Kirken har alltid vært til-
gjengelig for skolen, og skolen har be-
nyttet kirken regelmessig. Spesielt i
sorgarbeid har det vært godt å ha en
etablert forbindelse med kirken.
Merk at skolen også har benyttet
lokaler i kirken til undervisningsfor-
mål.

Det er viktig å understreke at det 
nå er strengere regler for hvordan
samarbeidet skal være. Foresatte har
synspunkter og rettigheter, og dette
må skolen ta på alvor. Likevel er det
min mening at langt de fleste fo-
resatte ser positivt på at skolen har
tradisjoner hvor kirken inkluderes. 

Jeg tror at skolen alltid vil trenge
kirken, og jeg oppfordrer kirken til å
være kreativ i arbeidet med og for
barn. 

God skole, men mye forvaltning
– Har skolen generelt blitt
bedre de siste tiår?

– På de aller fleste områder har vi
en bedre skole nå enn da jeg var 
barn på Holen skole. Jeg er likefullt
bekymret for at skolen mer og mer
blir opptatt av forvaltning på be-
kostning av pedagogikk. Dette
skyldes samfunnet generelt, men
også at skolen ofte blir pålagt opp-
gaver som før var av hjemlig karak-
ter. Rettigheter er bra, men vi må
passe oss for at frister og skjema 
blir viktigere enn hensynet til den
enkelte elev i hverdagen. Tror godt 
vi med fordel kunne ha sløyfet noen
av de obligatoriske testene.

– Noe til slutt?
– Det må være en takk til

Søreidesamfunnet, og en spesiell takk
til elever, foresatte og ansatte som jeg
har hatt gleden av å arbeide med! n

Atle Myking er stolt over skolen hvor han var rektor fra 1989 til i år. Foto: Geir Endre Kri-
stoffersen
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Tekst og foto: Geir Endre Kristoffersen

E ikens bok ble lansert på Litteraturhuset i 
Bergen, som en samtale mellom sokneprest

Gunnar Mindestrømmen og forfatteren. Boken
er basert på noen av de eldste fortellingene vi
kjenner til, de første fortellingene i Bibelen. 

Eiken forteller at han alltid har hatt en enorm
interesse for de eldste historiene vi har.

– Det er på en måte to ytterpunkter i hvordan
man forholder seg til disse historiene. På den ene
siden er det noen som tenker at dette er kommet
ned fra noe guddommelig, som nærmest har
skrevet det direkte og sagt at sånn skal det være.
Andre møter disse tekstene med en tanke om at
historiene er så eldgamle at de ikke har noen
relevans for oss i dag. Jeg tror begge ytterpunkter
er meningsløse måter å møte tekstene på.

Historiene glemmes
De gamle tekstene har preget svært mye i vårt
norske samfunn, men Eiken opplever at mange
ikke lenger kjenner til disse historiene, og ikke
vet hva de kan fortelle oss. Motivasjonen hans
for å begynne på denne bokserien var et ønske
om at hans egne barn skulle kunne lese, forstå og
skjønne sammenhengen i bibelhistoriene. Boken
er skrevet som en roman der engelen Mikael er
gjennomgangsfigur.

– Jeg lar Mikael se og observere de utrolige
hendelsene som er beskrevet i 1. mosebok, og
han stiller seg undrende til det som skjer, og
stiller noen av de spørsmålene jeg selv ville stilt.
Kanskje vil dette skape undring også hos leseren
av «Starten». 

På boklanseringen leser forfatteren fra et
kapittel i boken der engelen Mikael er med Mes-
teren i møte med mannen Abraham. Publikum i
salen humrer når engelen beskriver ubehag med
verkende føtter og lavt blodsukker når han er i et
menneskes skikkelse.

Humoristisk instruksjon
Alle som kjøper «Starten», får med en advarsel
som minner om en humoristisk instruksjon til
medisinbruk. Advarselen var først ment som tull
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Forfatter-
karrieren 
har startet
Menighetsrådsmedlem Tor Håkon Eiken har lansert sin første bok på eget forlag.
«Starten» er hans første bok i serien «Summen er sannhet».

Gunnar Minde-
strømmen og Tor
Håkon Eikens
samtale rundt 
Eikens bokdebut
«Starten». Bildet 
er tatt på på
Litteraturhuset.

til noen av forfatterens nære
venner, men han skjønte etter
hvert at advarselen er viktig.
Han mener nemlig at de
gamle historiene har en kraft.
De har inspirert Moder
Theresa og Kirkens Nødhjelp,
kunstnere har blitt inspirert
av dem og skoler har blitt
startet. Men de samme teks-
tene har også ført til kriger, et-
niske rensinger og mye ille.
Eiken mener derfor man må
være nøye når man setter i
gang med å lese de gamle
tekstene eller «Starten».

– Hva vil du å oppnå
med samtalen i
Littereaturhuset?

– Jeg håper jo at noen vil
lese boken, og så håper jeg
virkelig at de gamle fortel-
lingene vil bli kjent på nytt.
Jeg håper «Starten» kan være
starten på gode samtaler om
hva vi kan lære av det som har
skjedd før i historien. Vi må
ikke tenke at de som levde for
to og et halvt tusen år siden
var dummere enn oss, så der-
for trenger vi ikke bry oss om
hva de tenkte på. n



Ambassadører 
fra Søreide
– Dere er våre ambassadører. Jeg håper dere vil fortelle 
hva dere har sett når dere kommer hjem. Dette sa Paul
Mmanjamwada, en av Kirkens Nødhjelps ledere i Malawi 
til en gruppe besøkende fra Norge i oktober. 

T re av de besøkende, Lars Peter Taule, Geir Endre Kristoffersen og Jens 
Meyer (bildet) kom fra Søreide til det afrikanske landet for å et innblikk i

arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør der i samarbeid med lokale organisasjoner. Vi
spør de tre: Hva gjorde mest inntrykk i Malawi? Les mer på side 12-13fi
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Tre menn fra Søreide fikk sterke møter i Malawi. Her i Cape Maclear. 
FOTO: GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN



Du kan likevel gi et viktig
bidrag!

Under Fasteaksjonen i
2019 gjorde folk i vårt
område sitt til at det i 
hele Bergen kommune 
var i Søreide det ble gitt
mest penger per inn-
bygger! Dette var i aller
størst grad takket være
alle konfirmantene og de
andre som gikk fra dør

til dør med innsamlings-
bøsse. 

Men i år er det ikke
mulig å sende ut kon-
firmantene på samme
måte. Likevel håper vi
selvsagt at Søreide
menighet klarer å toppe
givertoppen i Bergen i 
år også, selv om man ikke
lenger kan putte penger
på en bøsse. n

Slik kan du gi bidrag:

• Vipps til 2426
• SMS «Vann» til 2426 
   (Da gir du 200,- kr.)
• Bruk gavekonto 
   1594.22.87493
• Gå inn på 
   fasteaksjonen.no
• Støtt innsamlings
   aksjonen på Søreide 
   kirkes facebook-side 

Lars Peter Taule:

Fattigdom bekjempes med investeringer

En plastdunk, et par plastslanger og gode råd gav fem ganger 
større avling.

Som sivilagronom var det utrolig
sterkt å få besøke noen av bøndene i
Mndolera. De er svært fattige, for
stadig hyppigere tørke og flom gjør
at avlingene enten tørker vekk eller
drukner. Bøndene var derfor lyd-
høre til agronomene og rådgiverne
som kom fra AICC, Kirkens
Nødhjelp sitt partnerskap. 

Den første bonden vi møtte het
Harry, en glad og stolt bonde som
tradisjonelt har dyrket tomater.
Harry var den første av bøndene i
området som tok del i et prosjekt
ledet av AICC.

AICC gir kurs i klimasmart jord-
bruk, men bøndene må selv finan-
siere nødvendig utstyr. En opp-
startspakke koster tilsvarende sju
norske kroner. Den inneholder en
plastdunk, 15 meter plastslange 
med drypphull, en kilo gjødsel og
frø. 

Harry hadde så langt investert i 
utstyrspakker til ti grønnsaksbed.
Tradisjonelt hadde han dyrket
tomat, i tillegg vil han nå prøve med
vannmelon og kanskje kinakål. 

Rent vann er fortsatt mangelvare
og alt vann må bæres fra bekken.
Dryppvanningen gjør at han nå bare
trenger å gå to turer per bed hver
dag, i stedet for 15 som tidligere! 

Når vannet ledes rett i jorda,
trenger de heller ikke å bekymre seg
for at smitte sprer seg med avlingen.
Harry er en god foregangsmann som
hjelper andre bønder med å ta i bruk
de nye metodene.

Noen av bøndene vi møtte hadde
brukt alle sparepengene sine, andre
måtte ta opp lån. Grunntanken fra
AICC er at gjennom mikroinves-
teringer vil en bekjempe fattigdom.
Bønder er selvstendige bedriftseiere
og de har gjennom tradisjonell drift
opparbeidet gode forutsetninger for 
å forstå potensialet i de forbedrede
produksjonsteknikkene. Kort vekst-
tid gir raske resultater.

Matjord og vann er sårbare res-
surser, så mer intensiv drift
reduserer både areal- og vannbehov.
Dette gir redusert arbeid og større
mulighet til å følge opp produk-
sjonen. n

Feltrapporter fra Malawi

Du kan forandre liv
I disse dager går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen.
Med den spesielle situasjonen vi har nå, blir ikke aksjonen 
gjennomført med bøssebærere som vanlig. 
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Denne jenten fikk livet forandret takket 
være støtte fra Kirkens Nødhjelp.
FOTO: GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN 

Bonden Harry og sivilagronomen Lars Peter 
i en fornyet åker i Dowa.
FOTO: GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN 



Geir Endre Kristoffersen:

Store livsforandringer
med enkle midler

Det som kanskje gjorde mest inn-
trykk på meg på reisen til Malawi,
var fremtidstroen vi møtte. 

Alle vi møtte som hadde vært involvert
i Kirkens Nødhjelps arbeid, hadde fått
et helt nytt syn på fremtiden sin.
Livene deres var snudd totalt til det
bedre, ofte med veldig enkle midler.

I landsbyen Didi, etter en times
kjøring på humpete jordvei, ble vi møtt
av en gruppe dansende, syngende unge
kvinner. De strålte av glede fordi de
skulle få fortelle oss om hvor mye bedre
livene deres var blitt. Vi deltok på et
møte utendørs, under et tak, for å høre
hvordan organisasjonen AGYW, med
støtte fra Kirkens Nødhjelp, har for-
bedret livssituasjonen der. En av
kvinnene som fortalte sin historie, sa
rett ut: 

– Før hadde jeg ingen annen utvei for
å få endene til å møtes, enn å selge
kroppen min.

AGYW har som hovedfokus å hjelpe
tenåringsjenter og unge kvinner. I en
rekke andre landsbyer jobber de for å
hjelpe jenter til å bli i skolen og til å
hjelpe dem som har droppet ut av
skolen. Mange av dem er unge
alenemødre.

Kvinnene vi møtte har lært seg forret-
ningsvirksomhet og er nå økonomisk
uavhengige. De tjener penger på bakst
av brød og rundstykker, produksjon og
salg av sanitærbind, og noen av dem
låner ut penger mot renter. Det de
trengte, var oppstartshjelp og opp-
læring - og det å få møte noen som
trodde på dem og ga dem støtte. n

Dette seier ein av dei lokale
leiarane, ein høvding i ein stor
landsby ved Malawisjøen.

Vi møtte han under eit tre ved
Cape Maclear, som er ein turistdes-
tinasjon der mange har erfart både
vald og menneskehandel. Innsatsen
mot desse problema blir gjort med
stor involvering av innbyggjarane.

Organisasjonen RAC, Rights
Advice Center, lærer opp frivillige
grundig om lov og rett innanfor
vanskelege tema som kjønnsbasert
vald og menneskehandel. Så dreg
dei ut der dei bur og opprettar 
«legal clinics» og driv oppsøkande
arbeid for å informera, høyra folk
sine forteljingar om desse problema
og førebyggja vald og mennes-
kehandel.

Det gjorde inntrykk å møta 
representantar for manns-
grupper, kvinnegrupper og dis-
triktskomitear, saman med høvd-
ingar som representerer den
«tradisjonelle styresmakta». Slik
involvering er typisk for arbeidet.

På møtet under treet kunne dei
frivillige stolt fortelja om korleis dei
ved å gå frå dør til dør, fekk borna 

på skulen i staden for at dei brukte
dagen på å fiska. Som den mus-
limske representanten i ein lokal 
utviklingskomite sa: 

– Vi har fått opplæring og er opp-
tekne av at alt me lærer blir brukt til
det beste for nærmiljøet. Vi prøver å
vera heilt i fronten i dette arbeidet.

Denne offensive haldninga såg 
vi fleire stader. Slik får ein nokså 
begrensa innsats med midlar frå
Kirkens Nødhjelp, store ringverk-
nader. n

Jens Meyer:

Haldningsendringar førebyggjer vald og menneskehandel
– Haldninga til kjønnsbasert vald er dramatisk endra til det betre 
etter at arbeidet til Kirkens Nødhjelp og deira partnarar starta. 
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Barna i Didi har en lysere fremtid foran seg med støtten fra
Kirkens Nødhjelp. FOTO: GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN

Malawi byr på vakkert landskap og sterke inntrykk.  Her ser Jens 
Meyer ut over Malawisjøen. FOTO: GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN 
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Aurdalslia 12 - 5253 Sandsli - 55 22 65 10

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging  
ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no 
Hagerupsvei 32X  
5093 Bergen

    

   
    

    

Blomsterdalen Senter 
tlf. 55 99 14 24

post@tottos.no

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

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

w

     
     

      

www.abbedissen.no

Tlf.: 55 11
 
80 10

Fax: 55 11
 
80 11

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i
Hver fredag: Kunngjøring om gudstjenester
i Fana prosti.  E-post: sylvi@fanaposten.no

 
Sunn og fersk  

mat levert  
til ditt selskap.
Vi leverer et bredt utvalg av selskapsmat til  

store og små arrangement.

Alle våre retter er laget fra bunnen med 

friske og ferske råvarer uten tilsetningsstoffer.  

 Gode råvarer, kortreist mat med sunnhet 

og helse i fokus levert av et knippe faglærte 

kokker og sprudlende sjåfører.

Prøv oss i dag!

s   

   

bestilling@suntretthjem.no

suntretthjem.no

970 91 491

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

Vi trenger flere 
Refleks-bud!

Bladet du holder i hånden nå ble levert til 
postkassen din av en frivillig medarbeider. 

Nå trenger vi flere til å levere bladet i mange områder i distriktet 
vårt. Kunne du tenke deg å ta en runde? Ta kontakt med oss for å 

høre hvilke områder som er ledige! gk676@kirken.no
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TWEENS-kor
Går du eller noen du
kjenner i 4.-7. klasse og
liker å synge, danse og
underholde? 

I februar startet vi tweenskor  
i Søreide kirke, med sang og

musikk, lek, andakt og sosialt. 
Vi skal blant annet synge sanger
fra Eva Weel Skram, Vilde og
Anna fra MGP junior, tweens-
gruppen Seven og Lisa Børud.
Koret skal selvsagt også selv få
være med å bestemme sanger. n

Synes du dette høres kjekt ut?
Kom og bli med du også! Ons-
dager kl.18.30-19.30 i Søreide
kirke. Har du spørsmål kan du
ta kontakt med Kari prest.  

L ike før Festspillene i Bergen     
pleier det å være en konsert i

Søreide kirke kalt Festspill på
Søreide. Der briljerer dyktige
musikere fra nærområdet med sang

og ulike instrumenter. Årets konsert
er planlagt noe senere, nemlig søndag
7. juni kl. 19.00. Selvfølgelig fortsetter
dette at det  da igjen er tilrådelig å ar-
rangere slike folkesamlinger. n

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

1

2

3

4

5

1:   kors
2:   stund
3:   døden
4:   makt

5:   sorgen
6:   stranden
7:   blomster
8:   frelser

Påskeoppgaver

Hva mangler?
Her er noen linjer fra noen påskesalmer. Hvilket ord 
har vi fjernet fra linjene? Se svarene til høyre

   1) Johannes 
        12,12 

   2) Johannes 
        13,8

   3) Matteus 
        26,21

   4) Markus 
        14,26

   5) Lukas 
        24,1

1 På Golgata stod 
   det et …........
2 Å salige …........
   uten like
3  …........ må vike for 
   gudsrikets krefter
4 Deg være ære,  herre
   over dødens …........

5 Påskemorgen 
   slukker …........
6 Farao nådde oss 
   like ved …........
7 Dine hender er 
   fulle av …........
8 Hill deg ,…........
   og forsoner

Festspill på Søreide

Premiekryss
Slå opp i bibelversene og skriv det første
ordet inn i kryssordet. I det gule feltet 
finner du løsningsordet. 
Send BibelX, løsningsord og ditt navn til 
936 61 444 innen 
1. mai for å være med i trekningen av et
gavekort fra Domino’s Pizza på Kokstad!

Vinner forrige nummer: Rune 
Myklatun, Sandsi. Gratulerer!



Livets gang
Døpte 
Nora Gramstad
Melina Heimark Cardoso
Mikal Godø Hodneland
Johan Hop Torvund
Emma Konsgvik-Johnsen
Andreas Aavik Lindebotten
Philip Kalgraff Nordgård
Garman Kleiven
Jonas Onarheim Hindenes

Dødsfall
Helge Nordvik
Inger Kruger Andersen
Torill Myrdal
Gullborg Kyte
Helge I. Vallentinsen
Ingrid Barsnes
Elsa Havre
Sverre Hage Petersen
Jostein Sverre Selvik
Aase Lillian Fosse
Else Mjelde
Erik B Tvedten
Edith Marie Å. Smøraas
Terje Sørensen
Jan Hope
Ove Magnus Grøsvik
Joleif Fonn
Arthur Vider Nordvik
Hilmar Vasstrand
Rune Simonsen
Reidar Axel Rasmussen
Helge Hanssen
Unn Cecilie Rogne
Odd Jens Foss
William Fort Tucker
Margit Sofie Naustdal
Roald Sæterdal
Jakob Hauggå
Jorunn Hammersland
Willy Jensen
Anna Olsen
Henry Holm
Lone Jenssen
Laila Haugen
Karen A.  Johannessen

Gudstjenester
29. mars kl. 11.00
Gudstjeneste.

1. april kl. 21.00
Hverdagsmesse.

5. april kl. 11.00
Palmesøndag
Familiegudsjeneste.

9. april kl. 19.00
Skjærtorsdag
Gudstjeneste.

10. april kl. 11.00
Langfredag
Gudstjeneste.

12. april kl. 11.00
Påskedag
Festgudstjeneste.

15. april kl. 21.00
Hverdagsmesse.

19. april kl. 11.00
Familiegudstjeneste.

22. april kl. 21.00
Hverdagsmesse.

26. april kl. 11.00
Gudstjeneste.

3. mai kl. 11.00
Gudstjeneste  

6. mai kl. 21.00
Hverdagsmesse.

10. mai kl. 11.00
Gudstjeneste.

13. mai kl. 21.00
Hverdagsmesse.

21. mai kl. 11.00
Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste.

24. mai kl. 11.00
Gudstjeneste.

Nye korfimasjons-
datoer: 12., 13., 19. 
og 20. september. 

Kalender
Onsdag 1. april
18.30: Tweenskor.

Torsdag 9. april
18.00: Pasjonskonsert

Tirsdag 14. april
17.30: Familiekoret
19.00: Diakonatet

Onsdag 15. april
18.30: Tweenskor
19.00: Jesusmeditasjon
19.00: Lokalhistorisk forum
19.00: Menighetsråd

Torsdag 16. april
10.00: Babysang
11.00: Café Hjerterom
14.00: Juniorkonfirmanter
17.00: MiLK

Fredag 17. april
19.00: Café 19
Mandag 20. april
19.30: Jubilate

Tirsdag 21. april
16.00: Familiemiddag

Onsdag 22. april
18.30: Tweenskor
19.00: Jesusmeditasjon

Torsdag 23. april
10.00: Babysang
11.00: Café Hjerterom

Mandag 27. april
19.30: Jubilate

Tirsdag 28. april
17.30: Familiekor

Onsdag 29. april
18.30: Tweens-kor
18.30: Åpen bandøving

Torsdag 30. april
10.00: Babysang
11.00: Café Hjerterom

Mandag 4. mai
19.30: Jubilate

Onsdag 6. mai
18.30: Tweens-kor 
18.30: Bandøving

Tirsdag 12. mai
17.30: Familiekor
19.00: Diakonatet

Onsdag 13. mai
18.30: Tweens-kor
19.00: Jesusmeditasjon

Torsdag 14. mai
10.00: Babysang
11.00: Café Hjerterom

Fredag 15. mai
19.00: Café 19

Mandag 18. mai
19.30: Jubilate

Tirsdag 19. mai
16.00: Familiemiddag

Onsdag 20. mai
18.30: Tweens-kor
18.30: Bandøving
19.00: Jesusmeditasjon

Tirsdag 26. mai
17.30: Familiekor

Menighetskalender

Kort om alt
Babysang: Sangstund i
kirken, med vafler og
matpakke etterpå.

Familiemiddag: Rimelig
middag med påfølgende 
aktiviteter i kirken.

Cafe Hjerterom: Vafler og
kaffe i menighetssalen. 

Jubilate: Kor for voksne.

Cafe 19: Fritidsklubb for 
5.-7. kl. i ungdomslokalet.

Tweens-kor: Kor for 4. - 7.
klasse i ungdomslokalet

KRIK: Treningsstund med
andakt for ungdommer fra 
8. kl på Sandsli Sportssenter.

Lokalhistorisk Forum:
Foredrag om lokalt, historisk
tema i menighetssalen.

MiLK: Minilederkurs for
ungdom. 

Hverdagsmesse: Kort 
liturgisk messe med natt-
verd.

Juniorkonfirmanter
Trosopplæringstiltak for 
5. klassinger i kirken.

            Følg Søreide kirke
               på Facbook!

Merk: Grunnet koronautbruddet er konfirmasjonene flyttet til september.
Når bladet går i trykken er det også usikkert om gudstjenester og andre arrangementer kan gjennomføres som planlagt.

Se våre hjemmesider for oppdatert informasjon: www.soreidekirke.no


