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Tekst: Geir Endre Kristoffersen

– Det er bra at folk skal få se
de tingene vi har laget

når vi har lært om perlene, sier
Aida. Perlene hun snakker om, er
perlene i Kristuskransen. Dette er
en bønnekrans eller et slags
armbånd, der de ulike perlene står
for ulike deler av troen og livet.
Juniorkonfirmantene har møttes
en gang i måneden siden
september, og hver gang har de
lært om en eller to av disse
perlene. For å huske bedre det de
har lært, har de laget forskjellige
ting som skal stilles ut i kirken
under avslutningsgudstjenesten. 

Deltar i gudsjenesten
– Det blir gøy og litt spennende
den søndagen, tror jeg, sier Maja.
Det er nemlig ikke bare det barna
har laget menigheten får se denne
dagen. Også juniorkonfirmantene
selv vil bli synlige når de deltar
med blant annet høytlesing og
løpende vifting med fargerike
silkebånd.

Mye tyder på at det er enighet
om at det er stas å være med på
juniorkonfirmantsamlingene. 

– Det er morsomt! sier June.
– Det var gøy å lage speil,

minnes Aleksander.
– Ja, det er gøy å lage ting, sier

Sara, og Nathalie er også enig: 
– Og så er det lærerikt. Jeg

husker en historie om en gutt som
hentet et glass vann til bestefaren
sin når bestefaren ville se havet.
Det var når vi lærte om Guds-
perlen.

Ny perle i Kristuskransen.
Aksel og Aida synes også de har
lært mye. Aida kan fortelle at hun
har lært at den dagen vi møttes
heter askeonsdag. Akkurat på as-
keonsdag, den første dagen i fas-
tetiden, fikk juniorkonfirmantene
lære om noe tidligere juniorkon-
firmanter i Søreide ikke har lært.
Det har nemlig kommet en ny,
grønn perle i Kristuskransen. Den
handler om diakoni – å hjelpe og
å ta vare på hverandre og jorden
vi bor på, noe det passer fint å
snakke om når fasten akkurat be-
gynner. 

Kos og god mat
– Jeg synes det er koselig å være
juniorkonfirmant, sier Anna. 

– Spesielt å snakke om perlene.
– Og så får vi god mat, sier

Maja. Hun synes chicken nuggets
og pita-pizza er de beste tingene
de har fått til nå. 

I år kommer hele 18 av de 19
juniorkonfirmantene fra Søreide
skole. Bare Maja går på en annen
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Nitten
femteklassinger

gleder seg til at alle
skal få lov å se noe av det
de har holdt på med dette
skoleåret. Søndag 28. april
kan nemlig alle som vil,
komme på deres av-
slutningsgudstjeneste 

i kirken.
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skole, nemlig Aurdalslia. Hun synes
ikke det gjorde noe at hun ikke kjente
noen andre før hun begynte. Hun for-
teller at de fra Søreide er veldig snille
og at hun har blitt godt kjent med
dem. 

Vil gjerne fortsette
Juniorkonfirmanter er et trosopp-

læringstiltak som årlig tilbys menig-
hetens 5. klassinger. Årets junior- 
konfirmanter kunne godt tenke seg at
de kunne fortsette med noe lignende
i 6. klasse. At de nå er ferdige å lære
om Kristuskransen er ikke et problem.

– Jeg vil lære mer om bønner og hva
man gjør i kirken, sier Aleksander.

– Jeg har lyst til å høre historier fra
Bibelen, sier Maria.
–Hva er det som gjør at du 

vil at dette skal fortsette?
– Vi gjør mye gøy sammen her. 

Og så lager vi fine ting. Jeg gleder
meg til jeg skal få alt med meg hjem 
i april. n

Årets juniorkonfirmanter trives i kirken! Bak f.v. Marie, Sofie, Aksel, Natalie, Maria, Aleksander, Emily, Aida, Malene, Helene og June. Foran
f.v. Savannah, Martine, Anna, Maja og Sara. Ikke til stede: Julie, Anne Marie og Mona.

’’ Jeg synes det er koselig 
å være juniorkonfirmant.

ANNA

Her er junior-
konfirmantene!
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Tekst: Gunnar Mindestrømmen

Ordet påske
Selve ordet påske kommer fra det he-
braiske ordet pesach som oversatt
betyr å gå forbi. Siste kvelden jødene
var slaver i Egypt gikk det ifølge his-
torien en dødsengel gjennom landet 
og en i hver familie ble drept, men 
der israelittene hadde malt dør-
stokkene sine med lammeblod gikk
engelen forbi. Dette ble dagen da
jødene ble et fritt og selvstendig folk.
Historien står i 2. Mosebok kapittel 
12 vers 21-33. 

Kors
Vår påskefeiring er først og

fremst knyttet til Jesu
død på korset og opp-

standelse til frelse for alle
mennesker som tror 

på ham. Korset er derfor
det mest sentrale 

påskesymbolet av alle

Hane
Noen pynter bordet med en hane

i påskehelgen. Det er en påminnelse
om at Peter, den mest betrodde

disippelen, sviktet Jesus tre ganger 
kvelden da han

ble arrestert.
Akkurat idet
det skjedde,

var det en
hane som 
gol i bak-
grunnen.

Fargen gul
Man regner med at bruken av
gult henger sammen med feiring

av solen. Solen er et også symbol for 
Kristus. Ved soloppgang viste Jesus
seg som oppstått for de første vit-
nene, og liksom solen står opp på ny
hver morgen, skal vi stå opp fra de
døde.

Påskeliljer
Påskeliljene skinner ofte mot

oss omkring påskehøytiden.
Planten spirer tidlig på våren,
når mye annet fremdeles ligger i

vinterdvale. Livet som spirer frem fra
den tilsynelatende døde naturen er
også symbol på oppstandelsen.

Lam
Mange har tradisjon for å ha lamme-
stek i påsken. Dette er en arv fra
gammel jødisk tradisjon. Det var
lammekjøtt jødene spiste siste kvelden
før de ble fri fra slaveriet i Egypt. I sin
påskehøytid mintes de sin frihet med å
spise lam, og de ofret lam i tempelet
for å få tilgivelse fra sine synder. Det
var også lam på menyen da Jesus
spiste sitt siste måltid med disiplene
før han døde og under det måltidet be-
skrev Jesus seg som det nye pås-
kelammet. Jesus = Lammet som ofres
for å tilgi oss alle våre synder. 

Påskeegg og påskekylling
Egget har vært brukt som symbol på
livskreftene i tilværelsen. For de
kristne er egget også et tydelig
symbol på Jesus som står opp av de
døde. Egget ligner
en rund sten lik
den som stengte
for Jesu grav. Når
kyllingen hakker
gjennom skallet er
det et symbol på
Jesus som «bryter»
gjennom gravens stengsler for å vise
oss at døden sin makt brutt. Kyl-
lingen blir symbolet for det nye livet.

Ett annet symbol som også ofte
brukes i påsken har faktisk ikke bak-

grunn i jødisk og kristen tradisjon.
Vet du hvilket? Se om du kan løse

kvissen på siden 10!

Påskens 
symboler
Et symbol er et tegn, en gjenstand, en handling eller noe
annet som har en dypere mening. Påsken har mange tra-
disjoner og symboler. Lurer du på hva de ulike symbolene
betyr? Her kommer en liten oversikt.



Påske i Søreide
Det er mye du kan være med på i Søreide kirke i påsketiden, som påskeverksted, 

konsert og ulike gudstjenester. Musikalsk vil påskefeiringen i år bli malt i barokk-
musikkens klare farger. 

Vil du ha egg med en fin farge 
på frokostbordet i påsken? 
Koker du eggene sammen med 
løk blir de gule, sammen med
spinat blir de grønne, sammen 
med rå rødbeter blir de røde og
sammen med rødkål blir de lyseblå!

5

Tirsdag 9. april 
• 16.00 til 17.00: Familiemiddag 
Det er familiemiddag slik det pleier å
være annenhver tirsdag. Middagen
koster 40,- kr. for en og 80,- kr. for en
familie. Det er spill og leker til-
gjengelig for barna under middagen,
og kaffe/te til de voksne.

• 17.00-18.00: Påskeverksted
Alle er velkommen til å lage fin pås-
kepynt i kirken! Dere finner påmeld-
ing til påskeverkstedet på kirkens
nettside, www.soreidekirke.no

Søndag 14. april, 
Palmesøndag
• 11.00: Familiegudstjeneste 
   v/Kari Hop Fjæreide.
På palmesøndag blir det familieguds-
tjeneste med nattverd og dåp. Vi skal
gå inn i prosesjon med palmegreiner,
høre fortellingen om Jesus og barna i
Jerusalem og ha bønnevandring
sammen. Denne dagen vil barna og
sangen stå i fokus. 

Torsdag 18. april, 
Skjærtorsdag
• 18.00: Pasjonskonsert
• 19.00 Kveldsgudstjeneste 
   v/Kari Hop Fjæreide
Den årlige pasjonskonserten i Søreide
kirke står i barokkens tegn. Det blir
konsert med barokkfiolin og cembalo,
et ensemble rikt på dynamikk. Det
fargesterke tonespråket tegner smer-
ten ved lidelseshistorien. I barokk-
musikken er musikalsk symbolikk og
emosjonelt uttrykk to sider av samme
sak. Følelsene i denne musikken ut-

trykker seg i et sterkt bildespråk. Slik
blir det nært, forståelig og rørende. 
Vi får høre musikk av blant annet
Haydn og Bach. Med Stefan Lindvall,
barokkfiolin og Ingrid E. Hagen,
cembalo. Etter konserten feirer vi en
avdempet kveldsgudstjeneste med
nattverd. En av fortellingene fra Jesu
og disiplenes siste tid sammen blir
lest og meditert over. Gudstjenesten
ender med et avkledd alter. 

Fredag 19. april, 
Langfredag
• 11.00 Gudstjeneste 
   v/Kari Hop Fjæreide
Gudstjenesten langfredag har et enda
enklere preg. Her blir det gjennom
salmesang og instrumentalmusikk
rom for å meditere over de sterke bi-
beltekstene. Denne dagen tier orgelet,
og er erstattet av blokkfløyte - som i
barokkmusikken er assosiert med
død,- men også cembalo, og det enda
mer sarte klavikordet. Musikk av
blant annet Hotteterre og Emanuel
Bach. Med Jostein Gundersen,

blokkfløyter og Ingrid E. Hagen,
cembalo og klavikord.

Søndag 21. april, 
1. påskedag
• 11.00 Festgudstjeneste 
   v/Kari Hop Fjæreide
Første påskedag feirer vi festgudstje-
neste. Da løfter jubelen seg! Her
blander fortellingen om den tomme
graven seg med toner fra barokk-
fiolin, blokkfløyter og orgel i trillende
toner. Musikk av bl.a. G.P. Telemann
og Händel. I tillegg til organist Ingrid
Eriksen Hagen medvirker Jostein
Gundersen på blokkfløyter og Stefan
Lindvall på barokkfiolin.

Gjennom fastetiden har vi hatt et
bønnetre stående i kirkerommet. 
På dette treet har mennesker knyt-
tet tråder i alle regnbuens farger.
Trådene er symbol på våre bønner
gjennom fastetiden. Kom på guds-
tjenesten 1. påskedag og se hva som
skjer med treet! 
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Tekst: Geir Endre Kristoffersen

-Når jeg nå leser i Bibelen, ser jeg
det helt for meg, forklarer

Grimen. – Det blir mer levende.
De to fant temareisen «I Jesu fot-

spor» på nettet og meldte seg på. Da
de møtte resten av reisefølget på
Garder-moen, viste det seg at alle de
andre i gruppen kom fra de to

menighetene i Oslo som hadde ar-
rangert reisen. Men damene fra
Søreide kom raskt inn i miljøet og har
nå fått gode venner fra hovedstaden.

På deres første reise til Israel ble de
begge slått av at det er et vakkert, fro-
dig land, selv om det også har store,
tørre områder. Reisen gikk over store
deler av landet, og de fikk se mange
steder de kjente igjen fra Bibelen.

– Det var sterkt å komme dit Jesus
har vært, der han har gått og der han
har talt, forteller Høydal. Blant annet 
i Nasaret, som var byen Jesus vokste
opp i, var det mye som minnet dem
om hvordan livet hadde vært på Jesu
tid. Der var en del av byen bevart i
tidsriktig stil. De fant et snekkerverk-
sted som kunne være slik Jesu far
Josef hadde det, og mennesker var ut-
kledd i 2000 år gammel klesstil. En
synagoge i byen kan ha stått der helt
siden Jesus bodde der. Kanskje har
han vært nettopp der og lest i
skriftene?

– Han må ha vært sprek!
– Det var ganske langt fra Nasaret til
Kapernaum, byen han holdt til i som
voksen. Jesus må vært sprek som gikk
så mye rundt i Galilea og Judea,
smiler Grimen.

I Jerusalem fikk de sterke møter
med påskeevangeliet. Nå vet de hvor-
dan Getsemane ser ut, hagen der
Jesus tilbrakte skjærtorsdagskvelden
og ble tatt til fange av romerske
soldater. Grimen trekker frem stedet
der Kaifas holdt til som spesielt
gripende. Kaifas var ypperstepresten
som fordømte Jesus, og hos ham
måtte Jesus motta 49 piskeslag. I
følge guiden reisefølget hadde med
seg, ville Jesus dødd av piskeslagene
om han hadde fått bare ett slag til.

Gruppen fra Norge gikk den vel tre
kilometer lange veien Jesus måtte gå
til Golgata, stedet han ble korsfestet.
Det var hjerteskjærende for dem å
tenke på at Jesus gikk denne veien,
bærende på korset, etter å ha blitt ut-
satt for den grusomme piskingen.

– Da brast det for meg, sier Grimen
stille. 

– Det er utrolig å tenke på at Gud
ble menneske, og hvordan han led for
oss. At han gjorde dette for å gjenopp-
rette veien hjem til Gud. Jesus ble
fristet, men han gjorde jo ikke noe
galt. Likevel måtte han gå lidelsens vei
for oss. Det er utrolig. Jeg er så takk-

–Sterkt å være i
Etter at Søreide-damene Anne Karin Høydal og Berit Hop Grimen var i Israel i februar,
har bibelhistoriene de kjenner så godt, blitt mer levende for dem. De fikk blant annet gå
veien der Jesus bar korset på langfredag.

JERUSALEM: Anne Karin Høydal (t.v.) og Berit Hop Grimen i hagen med Jesu grav. I bak-
grunnen er en kopi av steinen som lå foran graven. FOTO: PRIVAT



nemlig for at jeg har fått bli kjent med
Jesus - helt fra jeg var liten!

Vi kan ikke vite helt sikkert hvor
høyden som ble kalt Golgata ligger i
dag. Reisefølget oppsøkte to ulike
steder hvor dette kan være. Nær begge
stedene var det også gravplasser hvor
Jesu grav kan ha vært. Ved det ene
gravstedet er det bygget en minne-
kirke med flott pynt og skinnende ut-
smykninger. Høydal trekker frem at
dette kan ha vært en medvirkende
årsak til at det andre stedet opplevdes
mer ekte for dem.

Golgata
– I fjellsiden på det andre stedet har
det tidligere vært en formasjon som
lignet på en hodeskalle. Det kan ha

vært grunnen til at høyden ble kalt
Golgata, som betyr «hodeskalle», for-
teller hun. – Men vær og vind har slitt
det bort med tiden.

– Og like nedenfor gikk det tidligere
en viktig ferdselsvei, legger Grimen til
– noe som var typisk for steder der
mennesker ble henrettet. De skulle
henge til spott og til advarsel for dem
som gikk forbi.

I nærheten av denne høyden ligger
en park hvor gravsteder er hugget ut i
fjellsiden. Selve hagen er kanskje ikke
så gammel, men den er anlagt for å
antyde hvordan hagen hvor Jesu grav
var, så ut. Hagen er vakker, og de to
venninnene kunne lett se for seg at
det var slik det var i hagen de har lest
om i påskeevangeliet.

– Jesus ble jo dømt til døden som en
røver, så han hadde ikke rett på noen
grav. Men en rik mann ga ham graven
som han hadde fått laget til seg selv,
står det i Bibelen. Jeg kan godt fo-
restille meg at graven lå i en så vakker
hage som dette, forteller Grimen.

– Dette er stedet!
De besøkende fikk gå inn den trange
åpningen til en gravhule man kan
tenke seg at var nettopp stedet hvor
Jesus ble gravlagt. Hele graven er
hugget ut i det porøse fjellet. Det er
hugget ut noe som minner om en seng
der de la den døde. Ved siden av er det
en liten benk der de sørgende kunne
sitte. Det var sterkt å komme inn i den
tomme graven.

– Jeg kan ikke helt forklare hvorfor,
men da jeg kom inn dit tenkte jeg «Ja!
Dette er stedet!», sier Høydal, og
Grimen er enig.

– Jeg kunne helt se for meg at Jesus
lå der. Og så lå han der bare noen få
dager før underet skjedde!

Selv om de begge ble beveget av å
være i den tomme graven, er de enige
om at det ikke er så viktig om dette
faktisk er stedet hvor Jesus lå. 

– Det viktigste er at han sto opp
igjen! l
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   Jesu tomme grav

JERUSALEM. Blant det Grimen og Høydal
opplevde i Israel var det som kan være Jesu
tomme grav (over til venstre), Golgata (over)
og Getsemane (til venstre). FOTO: PRIVAT
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Maria Bjørnseth
Påske betyr tid til å
slappe av, være
sammen med familie
og sol, for meg.

Monica Valklev 
Påske er camping på
Fitjar, det er kos, god
mat og skattejakt. For
meg handler det ikke

om det religiøse, men
om familietid, fri og
vår, og fargen gul. 

Nordin Oughanou
Påske betyr ferie
sammen med famili-
en. Det er første året
mitt i Norge, jeg er
opprinnelig fra Spania.
Jeg kjenner påske-
feiringen i Spania, 
nå gleder jeg meg til å
oppleve norsk påske. 

Isak Hindal Gjerstad
Påske betyr familie og
en rekke ulike tra-
disjoner som vi har
skapt i familien. Det

er en blanding av
religiøse og egne 
tradisjoner.

Klaus Klungland 
Påske betyr tid med
familie og hytten på
Sørlandet. Da er det
blant annet tidlig opp
for å lete etter hvor
påskeharen har vært. 

Tekst: Kari Hop Fjæreide

Kanskje har du en klar tanke om hva 
påske betyr, hva den er og hva den

bringer. Kanskje er og betyr ikke påske én
ting for deg, men den er flere elementer
som sammen danner ‘påske’. Kanskje betyr
påsken noe som er større enn alt annet,
eller kanskje er den vanskelig og uten be-
tydning. 

De aller fleste av oss, enten vi har et
religiøst forhold til påsken eller ikke, har et
forhold til påsken. Så snart våren begynner
å spire, solen varme og fuglene kvitre,
kommer også påsken med sine minner og
gir oss et avbrekk fra hverdagen.

Jeg stilte spørsmålet hva betyr påske for
deg? for tilfeldig forbipasserende på
Fanatorget en ettermiddag. Svarene var
ulike, men samtidig bar de preg av noe
felles. Påske betyr fri, familie og kos. Påske
betyr spillopper med påskeharen, tur, ap-
pelsin og kvikklunsj. Påske betyr nytt liv,
vår, sol og fargen gul. Påsken betyr tro og
tvil, og alt der imellom. Det enkle og det
store og det uforklarlige. Påske betyr hes-
tehov langs veien. Påske slik vi lærer den å
kjenne i kirken, er alt dette, og enda mer. 

I kirken minner påsken og våren oss om
at det finnes krefter som er sterkere enn
kulde og død. At det finnes krefter som er
større enn alt og alle. På samme måten som
våren sprenger seg frem etter en lang og
kald vinter, vitner påskens budskap om
kjærligheten som sprengte dødens lenker
ved Jesu død og oppstandelse. 

Dette er kirkens tro, dette er kirkens håp.
At med våren skaper Gud noe nytt. At kjær-
ligheten er sterkere enn døden, fordi Jesus,
Guds Sønn, i sin kjærlighet til hver og en av
oss våget å møte lidelse og død, våget å
møte sorg og savn slik at vi aldri trenger
møte det alene. Påskens budskap om opp-
standelsen sprenger våre erfaringer,
sprenger hva vi kan forestille oss. For meg
blir hestehoven som presser seg frem i
veikanten et bilde på nettopp dette, opp-
standelsen, det umulige. Den
lille som borer seg vei, selv
gjennom asfalt, gjennom
kulde og snø, og minner
oss om at ingenting er
umulig for Gud. 

Velsignet påsketid. n

Når nytt liv
spirer frem re

fle
ks

jo
n

Hva betyr påske for deg? 

Påskeundring
på Fanatorget
En torsdag ettermiddag på Fanatorget stoppet Kari
prest noen tilfeldig forbipasserende for å spørre
«Hva betyr påske for deg?» 

Elin Kråkenes og Steffen Nilsen 
Vi tenker familie, sammenkomster og glede. Påske er deling av tra-
disjoner. Det er noe religiøst over det, historien bak og de ulike
dagene. Og så er det vår, sol ute og eggjakt. Påske er sommerfugler i
magen, i år gleder vi oss til å feriere på Kråkenes på Måløy.



Tekst og foto: Jens Z. Meyer

-D ette er mer lek og ikke så
slitsomt, det er gøy! Her

slipper vi å tenke på karakterer, og vi
har heller ikke styrketrening, sier Frej
og Emma. De er blant de 18 ungdom-
mene som er med på KRIK (Kristen
idrettskontakt) i Søreide menighet.
For dem er dette en aktivitet de har
valgt å være med på som del av kon-
firmasjonstiden. Andre har valgt film-
gruppe, TenSing eller leir.

– KRIK er også åpen for alle i 8.
klasse og oppover, altså ikke bare for
konfirmanter, sier prest Kari Hop
Fjæreide som har ansvar for sam-
lingene. Hun forteller at KRIK er et
lavterskeltilbud der alle som er glad i
idrett, uavhengig av nivå, får tilbud
om et kristent fellesskap.

I timen fra kl. 20 til 21 rekker ung-
dommene å gjøre mye. – Vi starter
ofte med en lek til oppvarming, for ek-
sempel tikken eller stiv heks, forteller
de. Så er det tid for hovedaktivitet.
Kvelden da vi besøker KRIK, er det
fotball. Fjæreide er dommer. – Det er

ikke alltid like lett å være dommer,
medgir hun med et smil, men sier at
neste gang blir det håndball. – Da blir
kollega og håndballspiller Lars Martin
med også, sier Fjæreide som selv har
god erfaring som håndballkeeper.
Basketball, kanonball og ulike gruppe-
aktiviteter er også blant repertoaret på
KRIK.

Pause med påfyll
I en kort drikkepause, setter alle seg i
en ring. Konfirmantene som er med,
har konfirmantundervisning i tillegg
til at de er med på KRIK, men også
her i Sandsli idrettshall får de med seg
noen ord til ettertanke hver gang. 

Deltakerne lytter til det Kari for-
teller. Denne gangen snakker hun om
fastetiden i kirken, før hun avslutter
med en bønn fra Kirkens Nødhjelps
fasteopplegg. Der er temaet denne
uken forandring. Pausen blir avsluttet
med at alle ber «Vår far». – Nå hører
jeg at dere har lært den, sier presten
oppmuntrende.

Så er det tid for en god økt fotball
igjen før samlingen som alltid av-

sluttes i ring. Fjæreide og ungdom-
mene holder hverandre i hendene og
sender et «støt» gjennom ringen ved å
knipe naboen i hånden. – Det skal
minne oss om at vi er Guds hender og
føtter på jorden, og at vi har et felles
ansvar for hverandre. Gud virker i oss
med sin ånd og vi er alle like viktige,
sier hun.

Plass til flere
– Vi har plass til flere ungdommer i
KRIK-gruppen vår, sier Fjæreide. Alle
i 8. klasse og oppover er velkommen! 

Bak en skillevegg i idrettshallen har
en annen KRIK-gruppe holdt på
samtidig som ungdommene. Det er en
gjeng voksne menn som samles hver
onsdag for å spille fotball. – Vi leier
hele hallen, så om det kommer mange
ungdommer, gir de voksne gjerne fra
seg plassen sin. Vi vil satse på de
unge!

Mens alle KRIK‘erne går hjem, går
presten løs på en ny time, men da som
deltaker på en håndballtrening med et
bedriftsidrettslag. n

KRIK = 
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Hva er det som får aktive ungdommer som både trener flere ganger i
uken og har gym på skolen til å møtes til fysisk aktivitet hver onsdag? 

I hver utgave av
Refleks vil vi

presentere noe av 
det som skjer i kirken

nærmere. I dag 
kan du lese 
om KRIK. 

Gøy for 
ungdom
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Stikkord:
Barabas

Egg
Getsemane

Golgata
Grav

Hane
Jerusalem

Jesus

Kirke
Konsert

Kors
Langfredag

Palmesøndag

Peter
Påskemorgen

Påskeverksted
Skjærtorsdag

Søreide
lete

X
Finner du ordene i listen i
letekrysset? Ordene kan stå
forlengs og baklengs, vann-
rett, loddrett og på skrå. Ett
av ordene er IKKE i lete-
krysset. Det er løsnings-
ordet! 

Send sms med LETE-
KRYSS REFLEKS, løsnings-
ord, navn og adresse til
93661444 innen 10. mai 
og bli med i trekningen 
av en fin premie. X
påskekviss
Svar på påskekviss: 
1: Palmesøndag. 2: Faste. 3: I alle
fire. 4: Hvit. 5: Skjærtorsdag. 

6: Fordi påskedag er første 
søndag etter første (sykliske) 
fullmåne etter vårjevndøgn. 

7: Langfredag. 8: Hare. Påske-
haren har bakgrunn i gresk
mytologi. 9: Jesus fra Nasaret,

jødenes konge (Iesus Nazarenus
Rex Iudeaorum, på kunstverk
ofte forkortet INRI). 10:  Pinse. 

Hva vet du om påsken 
og påskefeiringen?

1     Hva kaller vi dagen da Jesus red 
        inn i Jerusalem på et esel?

2     Hva kaller vi de førti dagene før 
        påske (utenom søndagene)?

3     I hvor mange av de fire evangeli-
        ene kan vi lese om Jesu død og 
        oppstandelse?

4     Hvilken av kirkeårets farger blir 
        brukt 1. påskedag?

5     Hva kaller vi dagen da Jesus 
        vasket disiplenes føtter og inn
        stiftet nattverden?

6     Hvorfor er det alltid fullmåne i 
        påskeferien?

7     Hva kaller vi dagen da Jesus ble 
        korsfestet?

8     Hvilket av disse brukes ikke som 
        et kristent symbol i påsken: Egg, 
        hane eller hare?

9      Hva sto det på inskripsjonen som
        hang på Jesus sitt kors?

10   Hvilken høytid kommer 50 dager
        etter påske?
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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

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!

suntretthjem.noTlf: 970 91 491

 Bestill din mat:

bestilling@suntretthjem.no

suntretthjem.no

970 91 491

www.fanatorget.no

-nille

cafe -butikk - alt. behandling

ablegøyer

Young 
Planet

 Apotek Boots
tlf: 55 99 12 60

faks: 55 99 12 61

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

www.abbedissen.no

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

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

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

 

Åpen kirke med konsert
I samband med Åpen Kirkearrange-
ment 30. april blir det konsert med
blokkfløytist Jostein Gundersen og
kantor Ingrid E. Hagen på cembalo.
Dei har spelt saman i sidan studie-
dagane, og likar også å improvisere.
Ein vil både få høyre musikk kom-
ponert på 1700-talet og musikk som
vert til akkurat denne kvelden. Det
vil også bli gitt ein presentasjon av
programmet, og høve til samtale med
musikarane over ein kopp kaffi. n

Festspill på Søreide
Søreides svar på Festspillene går av
stabelen 19. mai kl 19! Her kjem
sjølvsagt Sola Fide og Jubilate, men vi
vil også få eit sterkt møte med syrisk
musikk på luttinstrumentet oud, og vi
får høyre mange dyktige lokale talent.
Maleri og trykk av Atle Skudal vil vere
utstilte i kyrkja og menighetssalen. n

Sommerleir!
I slutten av juni kan du bli med Søn-

dagsskolen på lek og moro, grilling,
fjellturer, fotball, volleyball, sporløp,
kubbespill og mye annen moro! Leir-
sted er Wallemtunet på Kvamskogen.

Sommerleir 7-10 år: 24. juni - 
26. juni Pris: kr 700

Familieleir:  28. juni – 30. juni.
Pris, voksen: Kr 700. 4-12 år: 
Kr 500,- 0-3 år: Gratis. 

Påmelding innen 13. juni til:
bergen@sondagsskolen.no/
907 72 703. n



Livets gang
Døpte 
April Olivia Gytre
Iben Wembstad-Bernes
Mats Kakegg Thorkildsen
Saga Veland Tisthamar
Ella Hallem Johannessen
Haakon Pedersen Frantzen
Nathan Alexander Fullton
Alva Fosså-Aasved
Johan Sørgård
Johan Bødtker
William Hope
Zia Magdalena F. Klepsvik
Hannah Victoria Nicolaysen

Dødsfall
Alfred Takvam
Rune Bruflot
Astrid Nordeide
Helena Randi Eriksen
Roald Helleland
Leif Berg Skulstad
Håkon Johannes Buene
Elfrid Berit Iversen

Gudstjenester 
Søndag 7. april 
11.00: Gudstjeneste, dåp og
nattverd. Hol og Minde-
strømmen. Offer: Kirkens
Bymisjon. Prostebesøk.
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Onsdag 10. april
21.00: Hverdagsmesse, natt-
verd. Mindestrømmen. 

Søndag 14. april, Palmesøn. 
11.00: Familiegudstjeneste,
dåp og nattverd. Fjæreide.
Offer: Menighetens arbeid.

Torsdag 18. april, Skjærtors.
19.30: Gudstjeneste, natt-
verd. Fjæreide.

Fredag 19. april, Langfredag
11.00: Gudstj. Fjæreide

Søndag 21. april, Påskedag
11.00: Gudstjeneste, dåp og
nattverd. Fjæreide. Offer:
Kirkens Nødhjelp

Onsdag 24. april
21.00: Hverdagsmesse, natt-
verd. Danielsen.

Søndag 28. april
11.00: Familiegudstj., dåp og
nattverd. Mindestrømmen.
Juniorkonf. deltar. Offer:
Menighetens misjonsprosj.

Lørdag 4. mai 
11.00 og 13.00: Konfirma-
sjon. Offer: Men. arbeid.

Søndag 5. mai
11.00 og 13.00: Konfirma-
sjon. Offer: Men. arbeid.

Lørdag 11. mai 
11.00 og 13.00: Konfirma-
sjon. Offer: Men. arbeid.

Søndag 12. mai
11.00: Gudstjeneste med 
to konfirmasjoner. Offer:
Menighetens arbeid.

Onsdag 15. mai
21.00: Hverdagsmesse, natt-
verd. Mindestrømmen

Søndag 19. mai
11.00: Gudstjeneste, dåp og
nattverd v/Mindestrømmen.
Nyn. Offer: Changemaker.
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Onsdag 22. mai
21.00: Hverdagsmesse,
nattverd. Hol.

Søndag 26. mai
11.00: Familiegudstjeneste
v/Hol. Offer til menighetens
arbeid. Familiekoret deltar.
Kirkekaffe/sommeravsl.

Onsdag 29. mai
21.00: Hverdagsmesse, natt-
verd v/Mindestrømmen

Torsdag 30. mai
Kristi Himmelfartsdag
11.00 Gudstjeneste, dåp og
nattverd v/Fjæreide. Offer:
Den norske Misjonsallianse

Søndag 2. juni 
11.00 Gudstjeneste, dåp og
nattverd v/Fjæreide. Offer:
Kristen Idrettskontakt-KRIK.

Sett av søndag 9. juni!
Denne dagen tar vi avskjed
med kapellan Lars Martin
Hol. Mer informasjon
kommer i neste nummer. 

Kalender
Tirsdag 2. april 
19.00 Bibelgruppe

Onsdag 3. april 
14.00 Juniorkonfirmanter
18.00 TenSing
20.00 KRIK

Torsdag. 4 april
10.00 Babysang
11.00 Cafe Hjerterom
12.30 Dåpssamling

Tirsdag 9. april
16.00 Familiemid./familiekor
19.00 Diakonatet

Onsdag 10. april
18.00 TenSing
19.00 Lokalhistorisk forum

Torsdag 11. april
11.00 Cafe Hjerterom

Onsdag 24. april
14.00 Juniorkonfirmanter
18.00 TenSing
Torsdag 25. april
10.00 Babysang
12.30 Dåpssamling

Fredag 26. april
19.00 Cafe 19

Tirsdag 30. april
19.00 Åpen Kirke

Torsdag 2. mai
10.00 Babysang

Tirsdag 7. mai
19.00 Bibelgruppen

Torsdag 9. mai
10.00 Babysang
12.30 Dåpssamling

Fredag 10. mai
16.00 Vårtur, lokalhistorisk
forum

Tirsdag 14. mai
19.00 Diakonatet

Torsdag 16. mai
10.00 Babysang
11.00 Hjerterom

Søndag 19. mai
19.00 Festspill på Søreide

Tirsdag 21. mai
16.00 Familiemiddag

Torsdag 23. mai
10.00 Babysang
11.00 Hjerterom
12.30 Dåpssamling

Fredag 24. mai
19.00 Cafe 19

Lørdag 25. mai
13.00 Tårnagenter

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

Jubilate: Kor for voksne.

Bibelgruppen: Samling i
peisestuen med utgangs-
punkt i søndagens tekst.

Cafe Hjerterom: Vafler og
kaffe i menighetssalen. Av-
sluttes med lesing av
søndagens tekst.

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

Familiemiddag: Rimelig
middag med påfølgende 
aktiviteter i kirken.

Hverdagsmesse: Kort
liturgisk messe med natt-
verd

Juniorkonfirmanter
Trosopplæringstiltak for 
5. klassinger i kirken.

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

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

TenSing: Kor for ung-
dommer fra 8. klasse som
øver i kirken.

Åpen Kirke
Gjesteforedrag om aktuelle
tema i menighetssalen. 

Menighetskalender

Følg Søreide kirke på Facebook for å få vite mer om hva som skjer!

Magasin for Søreide menighet
NR 2-19 • ÅRGANG 49
www.soreidekirke.no


