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Snart vandrer
fra hver en
verdens krok

reﬂeksjon

Reﬂeks nr 4 - 2021
Årgang 51

Advent kalles ofte for en ventetid, og en forberedelsestid. Det stemmer jo forsåvidt: mange
forbereder seg til jul med å vaske og bake og
kjøpe julegaver.

TEKST: Marte Birkeland Åsen,
kapellan i Søreide

A

dventskalenderne fungerer
som nedtelling for små og
store. Vi venter, og vi forbereder. Men ordet advent betyr
egentlig «komme». I det finnes
det en bevegelse. En retning, og
en vandring, som strekker seg
utover kalenderen, tid og rom.
For selv om vi kanskje på en
måte sitter stille og venter, så er
vi også på en vandring, en vandring i livet, en vandring i verden.
En vandring som har et mål,
slik vi synger om i salmen: mot
Betlehem, mot Betlehem.
Fortellingen om da Gud kom til
jorden som et lite menneskebarn er en forunderlig fortelling. Gud som det ikke var
husrom for. Gud som ble lagt i
en krybbe, i dyrenes matfat.
Stikk i strid med alle våre oppfatninger om hva som er stort
og viktig. Gud kom til alle; og
alle får komme til ham. Da han

ble født, så kom både de fattigste og de rikeste. De kom fra
øst, og fra vest. Englene sang for
de fattige gjeterne og forklarte
dem veien til stallen. De tre vise
menn var rike og kom med sine
kostbare gaver. Og de som var
der, det var ikke bare de fattige
og de rike. Det var ikke bare
menneskene som var tilstede.
Den første julenatten dukket
både englene fra Himmelen, og
dyrene fra jorden opp. Alle var
der, fra alle verdens kroker kom
de for å se det forunderlige som
hadde skjedd.
Dette vandrer vi mot. Sammen
med Maria og Josef, sammen
med hyrdene på Betlehemsmarkene. Vismennene som ser
etter stjernen, og englene som
gjør seg klare i Himmelen. Og
vi, akkurat her hvor vi er i våre
liv. Vi er også med i denne fortellingen. Den handler ikke bare
om noe som skjedde i Betlehem
for to tusen år siden. Den
handler også om noe som skjer
nå, i hjertene til alle som tror,
som håper, og som ønsker å
være med på denne vandringen.
Vandringen mot Betlehem, mot
stallen og mot barnet som
legges i krybben. Veldig snart.
For alle har samme hjertetrang
til julens fred, til julens fred.
Guds kirke i Norge,
med våg og vang,
følg med, følg med!
Følg med, følg med!

Jonas Dahl, «Nå vandrer fra hver
en verdens krok» (1895)

Velsignet advent! l

–En selvfølge
å ha dåp
I landet vårt er det en
nedadgående trend i antallet døpte barn. Også i
Søreide kirke merker vi
dette, selv om pilen ikke
peker like bratt nedover her.
For samboerparet Emilie
Fjeld og Erik Huseklepp var
det aldri noen tvil om at
datteren skulle døpes.
Tekst: Geir Endre Kristoﬀersen

-V

i hadde aldri noen diskusjon
om vi skulle døpe eller ikke,
forteller Erik. De to var enige om at
dåp var en selvfølge, og samtalen
rundt dette handlet bare om å finne
en dato som passet. Emilie legger til
at det ikke er fordi de ser på seg selv
som «veldig kristne», men at det bare
kjentes riktig. Alle i familien er døpte,
og hun synes dette er en fin tradisjon
vi har i Norge. Da datteren Emine var
tolv uker, ble hun døpt i sin lokale
kirke på Søreide.
I Søreide kirke er det dåp som en
del av mange av de «vanlige» gudstjenestene søndag klokken 11.00, og
i tillegg er det noen egne dåpsgudstjenester klokken 13.00. Emilie og
Erik er glade for at de valgte en egen
dåpsgudstjeneste.
– For oss var det gunstig at dåpsgudstjenesten var relativt kort.
Emine har nemlig hatt mye vansker,
blant annet med kolikk, så vi trengte
å gå litt ut og inn av kirkerommet
underveis, forteller Erik. > Side 4
Emilie Fjeld og Erik Huseklepp trengte
aldri å diskutere om datteren Emine
skulle døpes. FOTO: PRIVAT

Da Thomas Moe Tonning (t.v.) og Lars Erik Risnes skulle ha dåp for tvillingene Storm
og Emilie, valgte de Søreide kirke, der Lars Erik er oppvokst.

De forteller videre at selve dåpsdagen ble en temmelig hektisk dag,
der dåpsbarnet enten var urolig eller
sov.
– Men det ble en veldig fin dag
likevel, forsikrer Erik,
– Jeg tror ikke gjestene merket noe
til at vi var litt stresset.
– Det eneste var at de ikke fikk tatt
et bilde av Emine og fadderne eller
besteforeldrene slik vi hadde tenkt,
legger Emilie til.
Med en storesøster på ni som heter
Emma, er det tydelig at det er en bokstav som er dominerende i den lille
familien.
4
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– Blir det enda et navn på E hvis
dere får et barn til, Emilie og Erik?
– Ja, det blir det! Vi har faktisk
navnet klart i så fall, svarer Erik med
et lurt smil.
– Det begynner på E det også, men
hva det blir, vil vi ikke røpe. Da kan jo
noen ta det før oss.

Naturlig å velge Søreide

På Askøy sitter et foreldrepar som
også synes det var helt naturlig å
døpe barna sine i Søreide kirke. Tvillingparet Storm og Emilie ble døpt 17.
oktober, på foreldrenes første

bryllupsdag. De to fedrene Lars Erik
Risnes og Thomas Moe Tonning
hadde heller ikke noen diskusjon om
de skulle døpe barna sine eller ikke.
– Jeg spurte deg vel bare om du var
enig i at vi skulle døpe dem i kirken,
og så svarte du ja, spør Thomas ektemannen, og han er enig.
– Thomas var litt mer usikker enn
meg på om vi ville få lov til å døpe
barna våre i kirken, forteller Lars
Erik. Selv er han oppvokst på Sandsli,
og med hans erfaringer fra Søreide
kirke og tensing-miljøet var han ikke i
tvil om at dette ville gå greit. Thomas
sin tvil skylder han på en oppvekst i
et lite miljø i Sunnhordland.
– Jeg var selv aktiv i Søreide Ten
Sing i flere år, også da jeg kom ut som
homofil. Jeg var litt spent på hvordan
det ville bli mottatt der, men jeg ble
møtt med et ‘Så fint!’ og opplevde
bare en veldig god oppbakking derfra.
Jeg ble blant annet bedt om å være
konferansier på KFUK/KFUM sin
Vinterfestival på Voss det året.
Da de to mennene giftet seg i Tveit
kirke i 2020, var det bare én prest på
Askøy som hadde latt være å
reservere seg mot å vie likekjønnede.
Ettersom denne presten nå hadde
flyttet, syntes paret det var mer
naturlig å ha barnedåpen i kirken der
Lars Erik er vokst opp.
– Jeg kjenner også til en av prestene i Søreide, Marte Birkeland Åsen,
og vet at hennes holdninger er forenlige med våre, sier han.
De understreker at de også ble tatt
godt imot på dåpssamtale i den lokale
kirken på Askøy, og at de ikke har
møtt noen negative holdninger der.

Nyttig dåpssamtale

Samboerparet Fjeld og Huseklepp
syntes dåpssamtalen i Søreide kirke
var veldig nyttig. Der var det lett å få
kontakt med de ansatte i kirken slik
at dåpen kunne gjennomføres på en
best mulig måte.
– Siden vi regnet med vi kom til å
måtte gå litt til og fra kirkerommet
under seremonien, var det fint å få
avklart hvor det var greit for oss å
sitte så det ikke ble vanskelig, forteller Erik.
På dåpssamtalen fikk de også vite
litt om forskjellige trosopplæringstiltak som døpte barn får invitasjon til,
blant annet babysang. De to foreldrene er ikke helt klare for å være
med der enda.

– Siden Emine har vært så mye syk,
har hun nesten ikke vært ute av huset
noen gang. Nå er vi mest opptatt av at
hun kan bli bedre før vi kan begynne
å være mer aktive.
Også tvillingparet på Askøy holder
seg mest hjemme enn så lenge, men
fedrene er klare på at de vil benytte
seg av kirkens tilbud til barna etter
hvert.
– Vi valgte å døpe barna for å gi
dem et grunnlag, slik at de selv kan ta
et valg om hva de vil tro når de blir
eldre. For at de skal kunne ta et valg,
må de få opplæring i troen, sier Lars
Erik.
– Hvordan har dere tenkt å gi
dem den opplæringen?
– Det blir mye slik vi selv ble opplært, svarer Thomas.
– Med kveldsbønner ved leggetid,
sanger og små fortellinger fra
Barnebibelen. Og kirken har jo veldig
mange arrangementer for de små nå.
Mye mer enn da jeg vokste opp i Etne.
– Bildene med kveldsbønner Storm
og Emilie fikk står forresten allerede
klare på barnerommet, skyter Lars
Erik inn.
Bildene han viser til er en del av
fadderpakken som blir gitt ved dåp i
Søreide kirke. Som en hjelp til barnas
faddere, er det gaver der til feiring av

dåpsdagen de tre første årene. Det er
nok ikke bare hos den lille familien på
Askøy at gavene blir tatt i bruk før
dette.

Ingen krav til stort selskap

– Noen velger å droppe dåp
fordi de tenker at selskapet etter
dåpen lett blir styrete eller at
det blir veldig dyrt. Hvordan
opplevde dere det?
– Jeg gjorde nesten ingenting i forkant, svarer Lars Erik.
– Men Thomas liker sånt. Han
støpte små betongbiter med navn på
og greier.
– Det var ikke noe stress, legger
Thomas til.
– Vi serverte gryterett, helt enkelt.
Og det trenger ikke koste mye, det
viktigste er å være samlet. Man kan jo
føle på press fra Instagram og andre
steder for at det skal være så flott,
men det er viktig å være seg selv, ikke
å prøve å overgå alle andre.
– I dåpen blir barnet innlemmet i
troen. Det er det vi feirer som en
familie, som noe vi har felles, sier
Lars Erik.
– Man trenger ikke ha et stort selskap heller, det er jo dåpsbarna som
er hovedpersoner denne dagen. l

Storm og Emine på dåpsdagen med foreldrene sine. FOTO: PRIVAT

Dåpstallene steg i 2020
De siste årene har det vært en tendens til at tallet på dåp
synker jevnt år for år i landet vårt.

I

følge tall fra SSB holdt de nasjonale
dåpstallene seg nokså stabilt rundt
41.000 døpte fra 2005 til 2010 da
tallene begynte å synke. I 2020 var
fallet betydelig større enn tidligere,
med en nedgang på 15% fra året før.
Dette skyldes trolig koronarestriksjonene.
I Søreide kirke merket vi derimot en
økning i antall dåp fra 2019 til 2020. I
2020 ble 76 døpt i kirken vår, mens
det i 2019 var 52 dåp. Dette har trolig
sammenheng med god tilrettelegging
for dåp fra kirkens side da mye
stengte ned rundt oss. Prestene
Gunnar Mindestrømmen, Kari Hop
Fjæreide og Marte Birkeland Åsen

gjorde sitt ytterste for at de som
ønsket dåp, skulle få mulighet til det.
Det ble gjennomført dåp med små
dåpsfølger alle ukedager. Da
samfunnet åpnet mer opp, ble det
startet egne dåpsgudstjenester etter
den vanlige søndagsgudstjenesten
noen søndager. Dette er en ordning
som vil fortsette fremover. En gang i
måneden blir det dåpsgudstjenester
kl. 13.00, i tillegg til mulighet for dåp
i høymessen kl. 11.00 de fleste
søndager.
Mens kirkens medlemmer tidligere
fikk et brev i posten med invitasjon til
dåp, gjør nye personvernregler at
dette ikke er mulig. Nå må man selv

ta kontakt med kirken når barnet er
født. Som døpt, vil barna regnes som
medlemmer i Den norske kirken. De
foresatte vil dermed få tilsendt invitasjon til at barna kan delta på ulike
trosopplæringstiltak som Tårnagenthelg, Lys våken og konfirmasjon.
Husk at det aldri er for sent å bli
døpt! Lørdag 27. november arrangeres det drop-inn-dåp i flere
kirker i Bergen, blant annet i Sælen,
Skjold og Birkeland kirke. Da er det
bare å møte opp med legitimasjon. l
REFLEKS 4-21
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Advent
og jul i
Søreide kirke

Kirken er et naturlig samlingssted i de store høytidene våre.
Du er alltid velkommen innom!
I advents- og juletiden skjer det
mye du kan få med deg.

«Lys våken». Lørdag 27. november søndag 28. november er menighetens
sjetteklassinger invitert på overnatting
i kirken. Det blir spennende opplegg,
lek, moro og kloke tanker. Smittevern
er selvsagt fortsatt høyt prioritert. På
søndagen er alle velkommen til en ﬁn
1. søndag i adventgudstjeneste.

Konsert med Paradis Big Band og
Jubilate søndag 28. november kl.
19.30.

Juleverksted: Lørdag 4. desember
kl 13.00 - 16.00. Kom innom kirken
med hele familien og lag vakker
julepynt og gode julegaver. Det blir
også kafé med kaker, varmmat og
drikke. Inngangsbilletter.

Et lys i mørketid: Konsert med Søreide Mannskor tirsdag 7. desember
kl. 19.30. Det blir også sang av Maria
Angell og appell ved Karl Dag Bærug
fra Kirkens SOS. Fri entré, gave til
Kirkens SOS.

Takk for nå-gudstjeneste med Kari
Hop Fjæreide 12. desember kl. 11.00.
Bli med på hennes siste gudstjeneste
som prest i Søreide kirke og si takk
for nå på kirkekaﬀen etterpå.

Julekonsert med Søreide Songlag
Søndag 12. desember kl. 18.00

Julekonsert med Ytrebygda Skolekorps. Lørdag 18. desember kl. 16.00.

Julefest for eldre. Søndag 2. januar
kl. 12.15, like etter gudstjenesten inviterer vi til julefest for alle over 65 år.
Det blir god mat, prat, sang og musikk
til nærmere kl. 14.00. Trenger du
skyss til og fra, kontakt Sølvi eller
Tobben: 55 12 05 38/909 13 509

Juletrefest. Tirsdag 4. januar kl. 16.00.
Alle er invitert til middag, festlig lag og
tradisjonell juletregang. Ta med resten
av julekakene, så hjelper vi hverandre
å spise dem opp! Pris for middag:
50,- for en, 100,- for familie.

Gudstjenester i julen: Se side 16
6
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Julehilsen fra
biskop Halvor
Det ble en underlig julaften for ett år siden. Det var
koronatid og begrensninger på alle kanter. Dersom vi
ville samles i kirken, kunne vi bare møtes i et meget
redusert antall.

N

Tekst: Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

oen trosset vær og vind og
holdt gudstjenesten utendørs,
men de fleste holdt seg nok
hjemme. Jeg håper vi ikke får oppleve slike tilstander en gang til.
For hvis det virkelig er en tid på
året hvor vi må møtes fysisk og
kroppslig, ta hverandre i hånden,
og gjerne også gi hverandre en
skikkelig klem, så må det vel være i
jula. Jul handler nemlig om kropp
og om nærvær.
Vi feirer at Guds Sønn ble
menneske og lagt i krybben. Jesus
var et helt vanlig barn til fingerspissene – og samtidig noe så
uvanlig som en halv meter Gud,
lagt på strå og utlevert til Marias
og Josefs omsorg. Guds Sønn ble
et foster og et spedbarn, hjelpeløs
og hjelpetrengende. Slik vi alle
kom inn i verden, og var avhengige
av å bli godt mottatt.
Når jula handler om noe så
fysisk og så kroppslig som dette,
blir det ikke helt det samme å feire
denne begivenheten foran hver vår
skjerm. Det er mye bra som formidles på nettet og på TV ved
juletider, og for den som selv ikke
kan komme til kirken er skjermen
adskillig bedre enn ingenting. Men
når vi feirer at Guds Sønn kom til
verden i en liten guttekropp, er det
ingen ting som kan erstatte den
fysiske og kroppslige samlingen.
Gud søker oss som hele
mennesker, så la oss møte ham
slik. Derfor håper jeg at du som
leser dette tar på deg
(regn)frakken eller kåpen, og tar
turen til kirken denne jula. Kom
gjerne på julaften! Men selve
dagen, Jesu fødselsdag, er faktisk
25. desember – og vi holder fest
den dagen også.

Noen av oss har det slik i jula at
vi gjerne vil komme til kirken, men
nøler fordi vi er usikre på om det
er riktig. Troen kjennes for liten og
tvilen for stor, eller det er andre
grunner til at man ikke passer inn.
Hvis du er blant dem som tenker
slik, sier jeg: Det er ikke vår tro vi
feirer, men at Gud er kommet til
oss. Og om troen vår er svak, og
det er den ofte, så er Guds nærvær
likevel helt og sterkt og uten noe
forbehold.
Så når Gud vil møte oss alle i
kirken, er det grunn god nok til å
komme. Slik gjeterne kom til
stallen og tilba, selv om de nok
ikke helt forstod hva de var med
på.
Men kan du ikke komme til
kirken, så vær trygg på at Gud
uansett vil møte deg der du er og
dele dagene dine med deg. For
etter den første jul, da Guds Sønn
ble menneske, er intet menneske
og ikke noe menneskelig Ham
fremmed.
Jeg ønsker deg og alle dine en
glad og velsignet jul! l

Søreide-visitas i januar

Som biskop i Bjørgvin
bispedømme, leder Halvor
Nordhaug 179 ulike sogn
Vestland fylke. Hvert år
besøker han en del av
dem på sine visitaser, og
18. - 23. januar er turen
kommet til Søreide.

B

TEKST: Gunnar Mindestrømmen

iskopenes visitaser er en svært
gammel tradisjon. Hensikten var
å utøve tilsyn med arbeidet i de ulike
menighetene. Som alt annet, har også
en bispevisitas forandret seg med
årene. Selvsagt vil biskopen fortsatt
se til at det vi driver med i Søreide
menighet er innenfor rammene til
Den norske kirke. Like mye er hensikten nå å gi inspirasjon og veiledning for å tenke fremover. Hva skal
Søreide menighet bli i fremtiden?
Hvordan kan vi være en god møteplass for mennesker i alle livets faser?
Kirken har satt sammen et rikholdig
program slik at Nordhaug skal få
oppleve hvordan livet i Søreide er.
Programmet vil ikke bare være interessant for biskopen, men for alle som
er engasjert i kirken, og for alle som
bryr seg om hvordan det er å vokse
opp i vårt nærområde. Onsdagskvelden blir det nemlig et samrådingsmøte med menighetsråd, stab,
frivillige og alle som er interessert i
menighetens utvikling. Kvelden etter,
torsdag 20. januar, vil vi forsøke å
sette søkelys på barn- og unges opp-

vekstmiljø. Da planlegger vi å invitere
politi, kommune, natteravner, idrett
og alle som på ulike måter arbeider
med oppvekst for barn og unge i
bydelen vår. For noen år siden hadde
vi et tilsvarende møte i kirken på
Søreide. Dette var veldig viktig for å
formilde både kunnskap og engasjement for å arbeide sammen for å
bedre oppvekstsvilkårene.
På dagtid vil Halvor Nordhaug møte
de ansatte i Søreide kirke, og onsdag
19. januar vil han ha møte med
prester fra hele Fana prosti. Vi planlegger også et møte med skolene i
soknet vårt for å snakke om hvordan
vi kan være en ressurs for hverandre
om kriser skulle oppstå. Dette har vi

gjort oss erfaringer med i ulike
tragiske hendelser de siste årene.
Kirken blir også ofte en samlingsplass når ulykker rammer noen av
våre.
På torsdag formiddag blir biskopen
med på noen av menighetens faste
aktiviteter som Café Hjerterom, et
formiddagstreff med vafler og kaffe
for alle som er hjemme på dagtid.
Søndag 23. januar avsluttes visitasen med festgudstjeneste klokken
11.00 og påfølgende visitasforedrag
fra biskop Halvor Nordhaug. Etterpå
blir det selvsagt en flott kirkekaffe.
Flere detaljer om arrangementene
blir kunngjort fortløpende. Sett
gjerne av datoene allerede nå! l

Aurdalslia 12 - 5253 Sandsli - 55 22 65 10

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

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

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no
Hagerupsvei 32X
5093 Bergen
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En skapende d
Denne høsten har kirken prøvd ut et helt nytt arrangement for
barn – en dag med gatekunst! Alle kirkens fjerdeklassinger var
invitert til å lage et stilig bilde med spraymaling.
Tekst: Geir Endre Kristoﬀersen
Foto: Jens Z. Meyer

N

ær 40 barn meldte seg på gatekunstdagen fredag 5. november.
Det virket som om alle gledet seg til å
bruke en planleggingsdag i kirken, og
noen var mer spent enn andre.
– Jeg var så spent at jeg våknet
klokken seks, forteller Emeline når
dagen nærmer seg slutten.
– Jeg gikk og la meg igjen, altså, men
nå er jeg litt sliten. Dagen har vært
kjempegøy! Vi fikk pizza og vi spilte spill
og vi fikk lov til å male med spraybokser.
Vi har hørt at Gud skapte lys sånn at alt
blir til.

Skapelsen ble hovedtema

Menighetspedagog Rikke BergflødtKvamme var med å planlegge og gjennomføre dagen. At barna fikk høre om
skapelsesberetningen var ikke tilfeldig.
– Vi ville formidle en historie som inspirerer til kreativitet. I skapelseshistorien er alle planter og dyr med, så her
tenkte vi det var mye å male. Det står
også at Gud skapte menneskene ‘i sitt
bilde’. Det kan tolkes på forskjellige
måter. En tolkning er at vi mennesker er
kreative, skapende vesener. Det passer jo
bra på en street art-dag!
Noen av barna var også med på et trosopplæringstiltak da de var fem. Da var
det høsttakkefest, og de var med å synge
en sang om skapelsen og de sju dagene
det står skrevet at jorden ble til på. Nå vil
kirken utvide forståelsen av historien.
– Vi ville få frem at teksten om de sju
dagene nærmest er som et dikt, forteller
Bergflødt-Kvamme.
– Vi tror jo ikke verden ble til på sju
ganger 24 timer. Nå ønsket vi å formidle
budskapet i teksten: At Gud synes verden
er god og at vi mennesker har et ansvar
for å ta vare på jorden og hverandre.
Gatekunstdagen kom til på grunn av et
tips fra menighetsråtmedlem Kjersti
8
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Eiken. Hun har tidligere samarbeidet
med Rodrigo Cortez (kunstnernavn RC).
Med ham på laget, ville det være mulig å
bruke en hel planleggingsdag i kirken.

Kjent kunstner

Rodrigo Cortez er et etablert navn i
byens gatekunstmiljø og har også stått
for offentlige utsmykninger. Han synes
selv at «skapelsen» var et passende tema
for dagen.
– Skapelse er gøy, sier han fornøyd.
– Det inkluderer jo alt som finnes i
verden! Barna har laget frosker og dyr og
planter. Noe abstrakt er det, men som
jeg snakket med assistenten min,
Amélie, om, så er skapelsen litt kaotisk i
begynnelsen. Jeg tror at dette uttrykker
skapelsen ganske bra.
– Hvordan er det å la barn lage
gatekunst?
– Det som er kjekt med at barn og
unge får prøve seg med spraybokser, er
at terskelen for å gjøre feil er veldig lav.
De fleste kan prøve, og de får uttrykke
seg med et helt nytt verktøy som barn og
unge ofte elsker.

Spraymaling er moro!

Blant barna som deltok på gatekunstdagen, var det ingen tvil om at spraymalingen ble det store høydepunktet.
Lotte Marie forteller ivrig:
– Jeg synes det var gøy å spraymale.
Jeg håper jeg får gjøre det igjen! Det

om skapelsen

ag

var mange fine maleri. Jeg likte veldig godt å
spraymale, men det var litt vanskelig å få ut
farge. Jeg lagde et hjerte med ringer rundt.
Kimilian er enig i at spraymalingen var det
beste med dagen:
– Jeg liker å bruke sprayboks og å bruke
fantasien min.
Ida synes også malingen var gøy, men at det
ikke var så gøy at det hun malte ble malt over.
– Det var gøy å spraymale og spise pizza,
men så var vi i lekerommet. Da jeg gikk ut, var
tingen jeg laget ødelagt.
I gatekunst-ånd fikk nemlig barna fortsette å
male der det allerede var malt. Da er det ikke
lett med eierforhold til egen del av kunsten.
Men da dagen var slutt, klippet RC og Amélie
opp de store papirene med barnas kunst, slik
at alle kunne velge en bit å ta med hjem.
Ingrid (11) holder stolt opp et stort hode som
sannsynligvis er et kattedyr. Hun har vært med
selv om hun er eldre enn de andre barna. Som
medlem i kirkens Tweenskor fikk hun nemlig
tilbud om å være med som medhjelper.
– Jeg går ikke i 4. klasse, men det gjør lillebroren min, forteller hun.
– Han fikk et brev fra kirken der de spurte
om han være bli med på et kunstopplegg med
selveste Rodrigo! Jeg går i 6. klasse, men jeg
syntes det hørtes gøy ut. Jeg ble veldig glad da
Rikke spurte om vi i Tweenskoret kunne hjelpe
til. Her har jeg blitt kjent med mange barn - og
jeg har blitt kjent med Rodrigo! l
REFLEKS 4-21
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Kari sier farvel
Da Kari Hop Fjæreide gikk ut i morspermisjon, trodde hun at hun ville komme tilbake til
Søreide kirke når permisjonstiden var slutt. Slik ble det ikke, så i januar starter hun i ny jobb
som kapellan i Ytrebygda kirke.
Tekst og foto: Geir Endre Kristoﬀersen

F

jæreide har vært ansatt som
barne- og ungdomsprest i Søreide
kirke i tre og et halvt år. Stillingen
hennes var finansiert av menigheten,
slik at kirken i en tid hadde tre prester
ansatt.
– Da jeg fikk tilbud om å overta den
faste kapellanstillingen som ble ledig
for halvannet år siden, sa man at det
ble jobbet med videre finansiering av
den stillingen jeg allerede hadde. Jeg
brenner for barn og unge, så jeg valgte
heller å fortsette med jobben som
barne- og ungdomsprest. Jeg visste jo
at det ikke var 100 prosent sikkert at
finansieringen kom til å gå, men jeg er
veldig lei meg for at jeg ikke får fortsette i Søreide kirke nå.

Fem år i Tromsø

Da Kari kom til Søreide kirke, hadde
hun hatt sine første fem år som prest i
Tromsø. Der jobbet hun i en av byens
tre menigheter, Elverhøy kirke.
– Hva var annerledes med
jobben i Tromsø og jobben i
Søreide kirke?
– Det er større forhold her. Tromsø
er jo en mye mindre by enn Bergen.
Selv om Elverhøy sogn var cirka like
stort som Søreide med ti tusen medlemmer, ble jeg litt mer anonym i lokalmiljøet når jeg kom hit. I Tromsø
ble jeg stadig gjenkjent på gaten.
– Savner du det?
Kari ler lett før hun svarer:
– Både og. Det har jo sine fordeler
og ulemper å bli gjenkjent. Ellers var
Elverhøy en mer tradisjonskirke. Der
var det mye bryllup og gravferd, og
mange kom til kirken på julaften. Her
på Søreide har vi mer en hverdagskirke. Det er noe av det jeg synes er
kjempefint med Søreide.
Hun forteller at hun syntes det var
veldig kjekt å komme til Søreide med
en stor stab, et sted det skjedde veldig
10
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mye og med mange engasjerte frivillige.
– Noe av det første jeg la merke til
som var veldig stort, var kirkekaffene!
At det var veldig mange folk på
kirkekaffene etter gudstjenestene, var
veldig gøy. Det var litt som om det var
noe å komme til i seg selv. Det var familiemiddager, juleverksted og juletrefest, det var store ting der mange
var innom. Det var veldig kjekt og litt
overveldende, og det ga energi.
– Hvordan synes du ellers det
er å jobbe som prest?
– Jeg føler meg utrolig heldig som
får være prest. Jeg pleier å si at jeg har
verdens beste yrke! Det å få møte folk
i det som jeg velger å kalle pulsslagene
i livet. Når det skjer endringer i livet,
enten positive endringer eller vonde
opplevelser, da kommer folk til kirken.
De velger å komme til kirken i de
viktigste og kanskje mest sårbare øyeblikkene i livet. Å få være prest til
stede i de øyeblikkene, det er veldig
stort. Å få ta del i fortellingen, og lytte
til den. Det er en ære å få være med å
formidle, både i glede og i sorg.

God og vonde dager

I tiden Kari har vært prest i Søreide
kirke, har det vært to ekstra vonde
hendelser i lokalmiljøet. En brann og
en trafikkulykke som begge krevde
flere menneskeliv. I slike situasjoner
sier Kari at man går inn med hele seg.
– Jeg kommer som den personen
jeg er, og alle sanser skjerpes. Jeg er
veldig til stede med kropp og sjel og
ånd. Da handler om å bare være der,
å bare være til stede i øyeblikket og i
møte med de menneskene som er der.
I sånne situasjoner synes jeg det er
fint å ha på presteskjorten. Den
minner meg selv og kanskje også de
jeg møter, om noe som er større enn
oss. At vi har en dimensjon med oss
som også hjelper oss og kan være
med å bære oss.

Kari blir stille en stund mens hun
tenker tilbake på hendelsene hun har
vært med på.
– Jeg synes også det er fint å få være
med å åpne opp kirkerommet i slike
situasjoner, for alle som vil. Det blir
helt lavterskel. Vi får gi plass til sorgen, sinnet og takknemligheten, og
fellesskapet, ikke minst. Det skapes
også relasjoner gjennom slike hendelser. Når man opplever noe så vondt
i lokalsamfunnet, oppleves det veldig
godt å være sammen om det. Også i
ettertid, når man har delt hendelsen
og sorgen.

Så kom koronaen

– Koronapandemien har også
preget mye av tiden din i
Søreide. Hvordan var det?
– Jeg synes det var veldig trist når
alt måtte stenge ned. Vi mistet den
direkte kontakten med folk, det var
bare «det mest nødvendige» som ble
gjort. Jeg har savnet hverdagskirken,
middag i kirken, for eksempel, der
oppimot 80 mennesker var innom.
Der fikk du virkelig møte mannen i
gaten. Lavterskelarrangementene
hvis man kan kalle det det, det har
jeg virkelig savnet. Det har forandret
seg. Nå må vi bygge det opp igjen.
Når folk ikke kunne komme til
kirken som før, måtte kirken omstille
seg og finne nye løsninger for å nå ut.
Dette var noe Kari likte godt.
– Jeg liker å tenke kreativt og ta i
bruk nye hjelpemidler. Nå måtte vi
arbeide på nye måter og lære oss
digitale verktøy vi ikke hadde brukt
før. Jeg håper det er noe vi tar med
videre, slik at vi kan være til stede i
folks hjem på en annen måte enn før.
– Dere ble jo også foreldre
midt i koronatiden. Hvordan
har du opplevd det?
– Det var veldig stort å få bli mamma. Det er ikke noe jeg tar for gitt. Det
som har vært positivt i denne tiden, er

at jeg fikk virkelig tid til å kjenne på
mammarollen og bli kjent med Laura,
å bare være oss som familie. Men
mange av tingene jeg hadde gledet
meg til, som å gå fast på babysang og
babysvømming, og å kunne gå på kafé,
sånne ting ble begrenset. Det har uansett vært veldig stort og fint! Og vi er
heldige som har begge sine familier i
nær avstand, både Rolf og jeg.

Avskjed 12. desember

Da datteren Laura ble døpt i Søreide
kirke i mai, kunne familien velge mellom å ha 50 gjester og salmesang eller

Post i butik på

100 gjester uten sang. For det sosiale
paret var valget lett: De ville at alle
som ønsket det, fikk lov til å ta del i
dåpen. Dermed ble det plass til 100
gjester, men ingen salmesang.
Musikken i kirken var de likevel fornøyd med, med blant annet solosang
fra menighetspedagog Rikke Bergflødt-Kvamme.
– Hvordan tenker du jobben
din blir i Ytrebygda kirke?
– Det som gleder meg med den
jobben, er at Ytrebygda også er lokalt
forankret med mye barne- og ungdomsarbeid. Jeg gleder meg til å gå
inn i det og bli en del av det. Ytre-

Blomsterdalen Senter
tlf. 55 99 14 24
post@tottos.no

bygda er jo også en ung kirke, enda
nyere enn Søreide. De feirer jo tiårsjubileum i disse dager.
Før hun slutter, får alle mulighet til
å si ordentlig farvel til Kari for nå.
Andre søndag i advent, 12. desember,
er Kari med på gudstjenesten – og
selvsagt kirkekaffen etterpå.
– Da har jeg lyst til å få et ordentlig
‘ha det’ med dem som er her, før jeg
begynner et nytt sted i januar. Jeg har
lyst til å si takk til alle dem jeg har
møtt her som uten tvil har betydd
veldig mye. De har fått en stor plass i
mitt hjerte. Jeg føler meg veldig heldig
som har fått jobbe i Søreide kirke. l

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Rema 10

Hver fredag: Kunngjøring om gudstjenester
i Fana prosti. E-post: sylvi@fanaposten.no
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Rektor i
motbakke
Terje Tviberg har hatt en
bratt læringskurve som
rektor på Aurdalslia skole.
Koronapandemien har
preget hele hans rektortid,
og mens han enda bare var
midlertidig konstituert som
rektor, rammet en grusom
ulykke skolen.
Tekst: Håkon Eiken
Foto: Geir Endre Kristoﬀersen

I

begynnelsen av januar 2020 rammet en tragisk brann huset til en
familie med syrisk bakgrunn. Moren
og tre av barna omkom. Terje Tviberg
var da konstituert som rektor ved
Aurdalslia skole der to av barna i
familien hadde gått. Han hadde tidligere sett skoleledere stå på TV når
kriser hadde rammet, og tenkt at noe
sånt håpte han aldri å oppleve. Nå sto
han midt oppi det selv.
– Hvordan jobbet skolen med
dette?
– Skolen hadde planer og rutiner
for hvordan man skulle håndtere en
slik situasjon, men det spesielle i
denne saken var jo omfanget av den.
Vi visste at dette ville bli tøft for både
store og små. Alle var jo i sjokk, og
selv med rutiner og planer for håndtering av kriser, var vi alle spente på
hvordan vi skulle håndtere denne forferdelige hendelsen. Det var i alle fall
ingen fasit hvor en kunne finne svar.
Fire medlemmer av familien var
borte, og vår skole hadde mistet to
flotte elever. Den ene i 2. klasse og
den andre i 4. klasse. Mange elever
kjente disse to direkte, og de fleste
andre visste hvem de var. Så vår opp12
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gave var å møte elevene våre på best
mulig måte. Svare på spørsmål,
trøste, hjelpe, og ikke minst, følge
med hvordan den enkelte reagerte.

og Bergen kommune, hvor Bergen
moské hadde regien.

Mediapress og rykter

– Hva med foreldrene og
samfunnet utenfor skolen?
Tviberg roser kommunen som raskt
– Antall henvendelser var knapt
etablerte en krisestab. En retellbare. Medietrykket var svært stort,
presentant fra kommunen holdt overog jeg måtte flere ganger stoppe
sikt og håndterte pressen slik at
ryktestrømmen. Foreldrene var selvrektoren kunne ha sitt fokus på barn,
sagt opptatt av hvordan skolen klarte
foreldre og ansatte ved skolen. De anå håndtere elevene. Jeg synes forsatte fikk hjelp fra helsekyndig
eldrene fortjener annerkjennelse for
personale og PPT, og Tviberg trekker
sin delaktighet. Dette kom senere
også frem kirken som en viktig støttydelig til syne under innsamlingen
tespiller.
av midler til de overlevende.
– Lærte skolen
noe?
«Det var i alle
– Vi lærte i alle fall
fall ingen fasit
at samhold gjør sterk!
Vi er også blitt enda
hvor en kunne
bedre på å observere
ﬁnne svar. Fire
enkelteleven. Vi er
medlemmer av
blitt mer oppfamilien var borte,
merksomme
på
og vår skole
endret adferd hos den
hadde mistet to
enkelte, og dette
ﬂotte elever»
gjelder ikke minst
isolering. Fremdeles
er det flere barn som
– Begge prestene, Gunnar og Kari,
har stor frykt for brann, og derfor er
ble til umåtelig stor støtte. De ga seg
det flere som må få ekstra hjelp når
tid til å være her. Mange elever, men
skolen har brannøvelser.
også mange ansatte, ønsket å snakke
– Noen ord til slutt?
med prestene. Vi vil virkelig takke
– Da vil jeg på nytt understreke
dem for hjelpen. I tillegg arrangerte
samhold. Det er utrolig hva som kan
kirken en samling for voksne og barn
utrettes om en drar i samme retning.
i Søreide kirke, der mennesker kunne
Spesielt må jeg takke alle skolens anmøtes på tvers av trossamfunn og vise
satte, foreldre og alle andre som hjalp
sin medfølelse til de pårørende. Det
til. Det skal være tid for sorg, men
ble også arrangert en egen muslimsk
også å gi barna håp for fremtiden.
samling i Haukelandshallen etter
Sympati og inkludering blir viktige
begravelsen. Denne samlingen var
faktorer i hverdagen. Og husk – det
et samarbeid mellom Bergen moské
er flest hverdager. l

Kriseapparatet fungerte

Letekryss
LETEKRYSSORDENE

advent
biskop
dåp
gatekunst
Halvor
julehilsen
julekonsert
juletrefest

juleverksted
komme
RC
rektor
skapelsen
skolekorps
Terje
visitas

Send SMS til 920 59 862,
løsningsord og ditt navn
innen 10. januar og bli med i
trekningen av et gavekort fra
Domino’s Pizza på Kokstad.
Vinner, nummer 3: Siv Grung

Julequiz
Litt om juletrær!
1)
2)

3)
4)

5)

Hvilke tre ting er treet pyntet
med i sangen «Du grønne,
glitrende tre»?
Hvilken by sender Bergen et
juletre til hvert år?
Hva heter juletre på tysk?
Hvilket land importerer vi ﬂest
juletrær fra?
Hva regnes juletreet i dag som
et bibelsk symbol på?

Fra hvilken julesang ... ?
6)
7)

8)

14

«... vil så gjerne ha litt julegodter»
«Å, kom bli med til Davids by,
hvor engler synger under sky»?
«Good tidings we bring, to you
and your kin»
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9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)
16)

«I don’t care abot the presents
underneath the Christmas tree»
«Velsigna du dag over fjordan»
«…og høyt i toppen den blanke
stjerne»
«Vi klapper i hendene, vi synger
og vi ler»
«Joyful all ye nations rise, join
the triumph of the skies»
«Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå»
«And so it is a part of my
courageous plan to leave, with a
broken heart tucked away under
my sleeve»
«Opplys enhver i sjel og sinn, å
ﬁnne veien til deg inn»

Hva vet du om De hellige tre
konger? Står det i Bibelen…

17) ... at de var tre?
18) ... at de ga gull, røkelse og myrra
til Jesus?

19) ... at de kom
fra Østen?
20) ... at de var
konger?
21) ... hva de het?
22) ... at de var
vismenn?
23) ... at de var hellige?
24) ... at de fulgte en stjerne?
25) ... at de først gikk til kong
Herodes for å se etter den
nyfødte kongen der?

Svarene ﬁnner du under!
Svar Julequiz: 1) Julelys, norske ﬂagg og en blank
stjerne. 2) Newcastle. 3) Tannenbaum. 4) Danmark. 5) Livets tre i paradisets hage. 6) På låven
sitter nissen. 7) Det kimer nå til julefest. 8) We
wish you a merry Christmas. 9) All I want for
Christmas is you. 10) Nordnorsk julesalme.
11) Du grønne, glitrende tre. 12) O jul med din
glede. 13) Hark! The herald angels sing 14) Glade
jul. 15) Home for Christmas. 16) Her kommer
dine arme små. 17) Nei. 18) Ja. 19) Ja. 20) Nei.
21) Nei. 22) Ja. 23) Nei. 24) Ja. 25) Ja.

I letekrysset finner du
mange ord du kan lese
mer om i dette bladet.
Ordene kan stå forlengs,
baklengs, loddrett, vannrett og på skrå. Ett ord er
IKKE i letekrysset. Det er
løsningsordet!
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Aktivitetskalender

Onsdag 24. november
16.30 MiLK
19.00 Jesusmeditasjon

Torsdag 25. november
10.30 Babysang
11.00 Babysang
11.00 Café Hjerterom
Fredag 26. november
19.00 Café 19

Lørdag 27. november søndag 28. november
Lys Våken

Søndag 28. november
19.30 Konsert med
Paradis Big Band
og Jubilate
Mandag 29. november
19.00 Jubilate

Tirsdag 30. november
16.00 Middag i kirken
16.45 Knøttesang
17.30 Tweenskor
19.30 Mannskor

Onsdag 1. desember
16.30 MiLK avslutning
19.00 Menighetsråd

Lørdag 4. desember
13.00 Juleverksted

Mandag 6. desember
18.30 Jubilate

Tirsdag 7. desember
19.30 Sangkveld med
Søreide mannskor

Onsdag 8. desember
19.00 Jesusmeditasjon

Søndag 12. desember
18.00 Julekonsert med
Søreide Songlag

Mandag 13. desember
18.30 Jubilate
Tirsdag 14. desember
19.30 Mannskor

Onsdag 15. desember
19.00 Menighetsråd
19.00 Lokalhistorisk
forum

Lørdag 18. desember
16.00 Julekonsert med
Ytrebygda skolekorps

Søndag 2. januar
12.30 Julefest for eldre

Tirsdag 4. januar
16.00 Juletrefest

Mandag 10. januar
18.30 Jubilate

Tirsdag 11. januar
16.00 Middag i kirken
16.45 Knøttesang

17.30 Tweenskor
19.30 Mannskor

Torsdag 13. januar
10.30 Babysang
11.00 Babysang
11.00 Café Hjerterom

Mandag 17. januar
14.30 Juniorkonfirmant
18.30 Jubilate
Onsdag 19. januar
19.00 Møte om menighetens utvikling
Torsdag 20. januar
Møte om barn og unges
oppvekstmiljø (TBA)
Fredag 21. januar
19.00 Café 19

Mandag 24. januar
19.30 Jubilate

Tirsdag 25. januar
16.00 Middag i kirken
16.45 Knøttesang
17.30 Tweenskor
19.30 Mannskor
Onsdag 26. januar
18.30 Menighetsråd

Torsdag 27. januar
10.30 Babysang
11.00 Babysang
11.00 Café Hjerterom

Kort om alt

Babysang: Babysang:
Sangstund i kirken.

Café Hjerterom: Vafler
og kaffe i menighetssalen.

Café 19: Fritidsklubb for
5.-7- kl., i ungdomslokalet.
Hverdagsmesse: Kort
liturgisk messe med nattv.

Jesusmeditasjon: Stillhet
og ettertanke over en bibeltekst.

Jubilate: Kor for voksne.
Juniorkonﬁrmanter:
Trosopplæring for 5. kl.

Knøttesang: Sangstund
for barn fra 1 – 4 år.

Lokalhistorisk forum:
Foredrag om lokal historie.

Mannskor: Kor for menn i
alle aldre.

Middag i kirken: Rimelig
middag, kaffe og lek.

MiLK: Minilederkurs etter
konfirmantalder.
Sola Fide: Kor for voksne

Tweenskor: Kor for 4.-7. kl.
i ungdomslokalet
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MENIGHETSKALENDER

Livets gang

Døpte
Nora Klokkernes Furnes
Vilde Velsvik Silseth
Leah Fekjan Heggernes
Konrad Sylta Hjartnes
Herman Fuglseth Sørvik
Nora Kvåle Syrstad
Lovise Kirkevik
Leana Johansson Ellingsen
Emine Fjeld-Huseklepp
Emilie Stavnes Hatlevik
Synne Misje Hovden
Jacob Eker Noremark
Olivia Johannesen Morstøl
Amanda Brudvik Nepstad
Mathilde Henriksen Dalseng
David Follevaag Ingebrigtsen
Emilie Risnes-Tonning
Storm Risnes-Tonning
Johannes Storebø Solbakken
Ulrik Andersen Tørfoss
Amanda Karlsen Monsen
Herman Myhre Næss
Thelma Kristiansen-Hoﬀ
Tomine Kristiansen-Hoﬀ
Theodor Kalland Madsen
Oliver Nordeide
Vielser
Rosa Diaz Jensen og
Odd Inge Skibenes
Trond Hoﬀ Olsen og
Therese Kristiansen
Fredrik Absalonsen og
Guro Økland

Dødsfall
Turid Lill Andersen
Wenche Irene Wisnes
Åke Augestad
Jarle Liland
Helge Kornelius Hjelmeland
Jorun Eli Sjø
Harald Hermann Hammersland
Per Egil Haugen
Gerd Elin Nilsen

Gudstjenester

Vi må ennå ta forbehold om
endringer i smittevernreglene.
Følg med på hjemmesidene for
oppdatert informasjon og ta
kontakt om du lurer på noe:

Kontaktinfo: side 2
www.soreidekirke.no

I tillegg til søndagsgudstjenester
er det hverdagsmesser hver
onsdag kl. 21.00. Dette er korte
liturgiske messer med nattverd.

24. november
21.00 Hverdagsmesse

28. november
11.00 Gudstj. for små og store

1. desember
21.00 Hverdagsmesse

5. desember
11.00 Gudstjeneste

8. desember
21.00 Hverdagsmesse
12. desember
11.00 Gudstjeneste
19. desember
11.00 Gudstjeneste

24. desember, julaften
14.30 Gudstjeneste
16.00 Gudstjeneste

25. desember, 1. juledag
12.00 Gudstjeneste
2. januar
11.00 Gudstjeneste

9. januar
11.00 Gudstj. for små og store

12. januar
21.00 Hverdagsmesse

16. januar
11.00 Gudstjeneste
13.00 Dåpsgudstjeneste
19. januar
21.00 Hverdagsmesse

23. januar
11.00 Visitasgudstjeneste

26. januar
21.00 Hverdagsmesse

30. januar
11.00 Gudstjeneste

2. februar
21.00 Hverdagsmesse

Aktivitetskalender
Se side 15 for full oversikt
Støtt kirkens
arbeid

Følg oss på
Faceboook!

