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TEKST: Gunnar
Mindestrømmen

Utpå våren
var det all-

tid spennande
for oss gutar å
gå ut på jordet

og prøve å finne reira til vipa. 
Dei var godt gøymde og ikkje så
lett å få auge på.
Når vi nærma oss reira, så
skjedde det likevel noko merke-
leg. Far eller mor til fugle-
ungane eller egga landa berre
nokre meter frå oss. Så byrja 
vipa å skrike høgt og trekke ei
venge etter seg. Som om ho var
ein skada fugl og var lett å ta i
staden for reiret og ungane.
No er det lenge sidan eg har
høyrt den karakteristiske vår-
lyden av vipa. Dei siste åra har
bestanden av vipe blitt meir og
meir truga av moderne landbruk.
Denne vakre og spesielle fuglen
har fått meg til å forstå noko
viktig med kva det vil seie å tru
på Gud. I vipa møtte eg ein fugl
som våga å gjere seg sårbar for
eit trugsmål, for på den måten å

berge egg og fugleungar frå ei
fare. På same måten har Gud
gjort seg sårbar for vår skuld.
Vi lever i ei verd der mange
farar trugar oss som menneske.
Dei siste åra har lært oss alle at
livet er lite føreseieleg. Vi veit
ikkje kva som kan råke oss, enten
det er pandemi, sjukdom, krig
eller noko anna. Å leve som
menneske er å leve med det å
vere sårbar for kva som kan 
møte oss både på godt og vondt.
Gjennom alt det livet møter oss
med kan vi få lov til å tru på ein
Gud som er med oss gjennom
heile livet. Gjennom det som er
godt og det som er vondt og
vanskeleg.
Då Gud var menneske i Jesus
Kristus gjorde han seg sårbar
for å verne om oss, og for å møte
oss der vi er med våre liv.
Det er mykje i livet vi ikkje kan
forklare eller finne meining i.
Men vi kan også få eige ei tru på
at midt i alt dette er Gud. Han er
oss nær, han møter oss og vil oss
vel. Han vil gje oss av sin kjær-
leik, slik orda frå Paulus sitt brev
til Romarane uttrykkjer det:
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Eg vaks opp i ei lita bygd med mange store jorder i
nærleiken. Eit av dei sikraste vårteikna var når ein
kunne høyre fuglen vipe synge sine kvi-vit og fyke i
raske tak mot ein lysande blå himmel med kveldssol. 
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Følg oss på 
Faceboook!

Støtt kirkens 
arbeid

For eg er viss på at verken
død eller liv, verken englar
eller krefter, verken det som
no er eller det som koma
skal, eller noka makt,
verken det som er i det høge
eller i det djupe, eller nokon
annan skapning, skal kunna
skilja oss frå Guds kjærleik i
Kristus Jesus, vår Herre.l
Rom.8. 38-39



TEKST OG FOTO: Geir Endre Kristoffersen

–F or meg passer det godt med 
en type frivillighet som har 

en fast rytme, at det går over tid, for-
klarer Andersland. 
– Det er ikke bare akkurat å bake en
kake til et arrangement, men jeg får
være med i en struktur. Det liker jeg
veldig godt. En måte å være frivillig
på er å gå inn i sånne strukturer som
et utvalg er.
–Hvorfor ble du med i akkurat

barne- og ungdomsutvalget?
– For meg som er interessert i for-
midling til barn og unge, tilbyr kirken
en fantastisk plattform for det en-
gasjementet. Her kommer det faste 
og nye, og man får muligheten til å
møte mange og hele tiden være med 
å fornye kirken sitt budskap og liv i
møte med dem man treffer. 

– Ta eierskap til kirken
–Hva mener du med å «fornye
budskapet»? 
– Kirken er fryktelig gammel og har
holdt på med de samme fortellingene
veldig lenge. Kirken sine fortellinger
og kirkens budskap har en sterk verdi,
men vi må hele tiden finne ut hvordan
man sier dette i dag. Det skjer alltid
noe nytt i møte med nye mennesker. 
I barne- og ungdomsutvalget får vi
jobbe med å tenke på hvordan vi kan
være kirke for dem som er barn og
unge nå. Dette er en type frivillighet
der det har noe å si hva slags stemme
man tar med seg inn. Ved å sitte i ut-
valg er man med å forme hva kirken
skal være, og man får mulighet til å ta
eierskap til kirken, og være med å
finne ut hva kirken skal være i dag.

«Vårslepp»
En av mange ting barne- og ungdoms-
utvalget har hatt på tapetet det siste

året, er det nystartede møtepunktet
«Vårslepp». Dette er en årlig samling
utenfor kirken med lykkehjul, skatte-
jakt og ulike leker og konkurranser. At
utvalget består av både kirkeansatte
og ulønnede frivillige, mener Anders-
land er en styrke som gjorde at for 
eksempel «Vårslepp» ble en suksess.
– Det at vi som er frivillige i kirken,
jobber vi sammen med en stab, gir en
voldsom verdi. Det betyr nemlig at vi
kan kaste ut ideer og forme ideer

sammen, og så er det kompetanse 
og krefter i de ansatte som er med å
realisere større ting enn hva man
kunne fått til med bare frivillige. Det
er en luksus i frivillighet i kirken at vi
samarbeider med noen som jobber
der. l

UTVALG: Inge Andersland anbefaler 
å bli med i et utvalg hvis man ønsker å
forme kirken.

Frivillige kan 
forme kirken
Ved å være med i utvalg som styrer kirkens drift, kan frivillige medarbeidere være med å
påvirke hvordan kirken er. For Inge Andersland passer det ypperlig å være med i barne- og
ungdomsutvalget.
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T idenes første Taddeus-pris deles 
ut på sommerfesten etter gudstje-

nesten søndag 12. juni, på frivillig-
hetens dag i Norge. Alle de nominerte
har vist et engasjement som har ført
til noe nytt i Søreide kirke etter pan-
demien. Ved å engasjere seg og kom-
me med gode forslag, har de vist at vi
kan få nyskapning i fellesskapet vårt.

De nominerte
Kjersti Haukeland Eiken
for Gatekunst-dag
I Søreide kirkes trosopplæringsplan
skal det være et tilbud for alle årstrinn
fra null til 18 år. Da Kjersti Haukeland
Eiken fikk høre at det manglet tilbud
for fjerdeklassinger, hadde hun en god
idé. Hun brenner for gatekunst, og
tenkte at å uttrykke seg med spray-
maling er noe som ypperlig kan kom-
bineres med å få høre bibelhistorier.
Kjersti delte sine kontakter i gate-
kunstmiljøet med kirkens pedagoger,
og dette førte til den første Gatekunst-
dagen for kirkens 4. klassinger.
Rodrigo Cortez med kunstnernavnet
«RC» deltok på en samling på en

planleggingsdag høsten 2021. Der fikk
40 barn lære å bruke spraybokser og
uttrykke sine tanker fra formidling av
skapelseshistorien. Barna var veldig
begeistret for å få spraymale, og alle
fikk med seg en bit av kunsten de
hadde laget. Gatekunstdagen fikk
oppmerksomhet i andre kirker og i
lokal presse. Dette hadde ikke blitt
noe av uten at Kjersti hadde delt sitt
engasjement og til høsten blir det en
ny gatekunstdag for 4. klassinger.

Lars Angell
for Mannskoret på Søreide
Lars Angell ledet tidligere mannskor i
en annen menighet i Bergen, og kjente
at dette var noe han kunne tenke seg å
gjøre igjen. Han kontaktet Søreide for
å lufte mulighetene for å starte kor
her. Kirken stilte med ledig øvingstid
og midler til pianist, og mannskoret
kunne starte høsten 2021. Allerede på
første øving stilte 30 menn. Disse kom
fra vårt nærområde, fra andre deler av
Bergen og fra nabokommuner. Koret
øver annenhver tirsdag og opptrer i
flere sammenhenger, som gudstje-
nester, bryllup og innslag på konserter
med andre, og de holder egne kon-
serter. Søndag 12. juni skal koret ha
sommerkonsert i Loddefjord kirke.

Mannskoret ble raskt populært både å
være med i og å lytte til.

Håkon Eiken og Trygve Danielsen
for intervju på Café Hjerterom
I en årrekke har mennesker som er
hjemme på dagtid, møttes på Café
Hjerterom torsdag formiddag. Her
kommer pensjonister og andre hjem-
meværende for å spise vafler, drikke
kaffe og ha det sosialt. Også foreldre
og barn som har vært på babysang
setter seg ned for å spise formiddags-
mat her, og de som er på jobb i kirken,
setter seg ned så lenge de har tid.
Trygve Danielsen og Håkon Eiken
merket seg at blant deltakerne på 
Café Hjerterom var det mange som
hadde interessante historier å dele.
Dermed kom de frem til årets ny-
vinning på kaféen: Et intervju med 
en deltaker hver uke. Intervjuet blir
avtalt i forkant, og en av initiativ-
takerne forbereder seg godt på et
dybdeintervju. Intervjurundene har
vist seg å bli satt svært stor pris på.
Alle intervjuobjektene får fortalt sin
historie, og alle som én har fine og
spennende ting å fortelle. Alle er som
levende bøker tilhørerne får lov til å
bli kjent med. l

Taddeus-prisen 2022
Har du ikke hørt om disippelen Taddeus? Det er kanskje ikke så rart, for navnet hans blir 
bare nevnt i en oppramsing av Jesu disipler. Vi vil løfte frem både Taddeus og noen av 
Søreide kirkes medlemmer som har gjort en hederlig innsats det siste året.

Kjersti Haukeland Eiken Lars Angell Håkon Eiken og Trygve Danielsen
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TEKST: Håkon Eiken

H vor lenge har ekteparet egentlig 
drevet med frivillig arbeid? De

ser leende på hverandre før Sølvi
svarer:
– Vi regnet med at du kom til å
spørre om det. Svaret er vel at det har
vært en del av oss helt fra ungdoms-
tiden i St. Markus ungdomsklubb.
Her på Søreide har vi vært aktive i
nær 50 år, men det var flere som var
aktive i Søreide menighet før vi bo-
satte oss her. Da holdt de til i Be-
dehuset i Grimstadvegen og jobbet 
for å få kirke på Søreide.
– Vi holder oss til Søreide.

Hvordan startet det egentlig
med dere?
– Jeg var først ute, svarer Sølvi.
– Kirkens arktitekt, Helge Hjert-
holm og konen Karen, bodde i Stein-
sviken og hadde barneklubb for nabo-
laget hjemme. De ønsket å starte en
ungdomsklubb da barnehagen og
ungdomsavdelingen var ferdigbygget.
Siden jeg hadde erfaring med ung-
domsarbeid, ble jeg spurt - og så var
det i gang, tidlig i 1973. Karen drev
forskole for 6-åringer på dagtid, og
hver tirsdag fra klokken seks til åtte
ble det ungdomsklubb. I starten var
det nesten kaotisk da det møtte 150
ungdommer fra «hele Fana». Etter

Frivillig 
innsats i 
femti år

Det skal vanskelig gjøres å
telle antall timer Sølvi og 
Torbjørn Damm har brukt på
frivillig arbeid i kirken. Barne-
klubbledere, redaktørarbeid,
blomsterutdelere og besøks-
venn er bare noen av opp-
dragene de har tatt på seg.

VETERANER: Torbjørn og Sølvi 
Damm har bidratt svært mye som fri-
villige medarbeidere i kirken. 
FOTO: GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN



hvert ble det en kjerne på vel 50, og vi
fikk i gang et klubbstyre med solide og
flinke ungdommer fra Steinsviken og
Søreide. Det var til stor glede, både for
oss voksne og for de unge som tok an-
svar.
– Du, Tobben, det er jo det alle

kaller deg, når kom du i gang?
– Jeg var med litt forsiktig en stund
pga. jobb og mye reising, men 1978 -
85 drev Ivar Helgesen og jeg en
Triangelklubb for gutter knyttet til
KFUM. Hver onsdag møttes 3.- 6-
klassinger fra Søreide, først i ung-
domslokalet, senere i menighetssalen.
På det meste var vi nær 70 gutter,
med full aktivitet fra første til siste
minutt. Vi hadde sirkuskvelder, spøk-
elseshus i kjelleren, filmkvelder, bibel-
timer, allsang, kassebilløp, rebusløp i
skogen ovenfor kirken, turer og leirer,
ja - et allsidig og engasjerende pro-
gram. Hver høst var det foreldrefest

med full menighetssal, der guttene for
det meste sto for underholdningen.
– Det er artig å møte igjen noen av
de som var med den gang. Nå er de
blitt bestefedre, men de husker Gutte-
klubben og flere kan fortsatt klubb-
sangen, KFUM-guttenes troskapsord
og Triangel-løftet.
– Fortell litt om basarene.
– Basaren var årets «happening» i
menigheten. Den trakk folk fra hele
området. Der ble vi gradvis trukket
inn. Basarene startet allerede i Bede-
huset, hvor «kirkeringen» jobbet for å
få reist og utsmykket kirken. Senere
gikk inntektene til nyanskaffelser og
menighetens arbeid. Basarene var
også en døråpner, da mange som ikke
til vanlig oppsøkte kirken, kom på
basarene, hvor vi hadde forhåndsolgte
loddbøker, årer, bongbøker, tombola
for barna hvor alle vant og naturligvis
kafé, hvor det ble solgt kaker og kaffe.

Etter hvert ble det et prinsipp for oss
at alle familier skulle ha noe med seg
hjem. Vi hadde fått bøtter med roser
fra gartnerier i menigheten, så de som
ikke hadde vunnet noe, fikk med seg
roser hjem. Veldig populært!
– Mange frivillige var engasjert, fort-
setter Sølvi, – mange arbeidet med
nydelig strikking, brodering som re-
neste kunstverk, bakte kaker og jobbet
intenst for at basaren skulle være en
god opplevelse for alle. Damene i
kirkeringen kjøpte hvert år inn et
komplett servise, som ble en av
hovedgevinstene.
– Hvorfor er det vanskelig å

rekruttere til frivillig arbeid?
– Det er nok et sett av grunner, tror
Tobben. 
– Mye har forandret seg de siste 50
årene. Det er vanskelig å få folk til å
binde seg til faste oppdrag. 
Sølvi nikker enig og fortsetter: 

BILLEDMINNER: Matpause på leir og spillekveld på Tria-klubben som Torbjørn Damm var med å lede på 70- og 80-tallet.

PÅ VEI: Både Sølvi og Torbjørn Damm ledet barne- og ungdomsklubber i Søreide. Her er en gjeng på vei til landsleir på Madlamoen.
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– Det er mer travelhet i familiene 
nå for tiden, flere aktiviteter å delta
på, både for voksne og barn. En opp-
gave for blant andre kirken, må være å
få folk engasjert og gjennom små opp-
drag få den enkelte til å føle at ved-
kommende er en viktig bidragsyter.
– Koraktivitet er en døråpner?
– Vi har hatt stor glede av kor, sier
Tobben med et stort smil. 
– Jeg er fremdeles aktiv i Jubilate,
og med datter som dirigent i Sola
Fide, følger vi godt med. Kor er bra! 
Vi har til og med fått mannskor i
Søreide kirke! Det er flott, både å
synge i kor og å høre på fin korsang.
– Si litt om diakonatet, Sølvi.
– Det er et arbeid jeg virkelig har
hatt glede av. Da jeg begynte i dia-
konatet i 1982 var det 18 medarbei-
dere, eget styre og mange aktiviteter.
Alle medarbeiderne hadde ansvar for
sine «roder», altså distrikt i menig-
heten, der de blant annet gikk med
Refleks. Vi inviterte til temakvelder,
delte oppgaver med borddekking,
servering og program. Vi hadde
spesialoppdrag for Knappentunet, og
god hjelp av staben i kirken som var
med i Diakonatet! Nå er vi bare 6-8
som møtes, de fleste i høy alder, men
vi gjør det lille vi kan! Alle som er re-
gistrert i kirken får fortsatt blomster-
hilsener på 80-, 85-, 90- og 95- års-
dagene sine. Det blir over 100
blomster i året, og jeg kan love at 
alle blir mottatt med stor takk. 
– Du har selv vært med i

menighetsrådet, Tobben.
– Ja, jeg har vært med i to perioder.
Jeg var også leder av rådet i flere år.
– Hva med klokker, Sølvi?
– Det har jeg vært, ja. Da var det
ofte kombinert med å være kirkevert,
og i tillegg tekstlesning og medhjelper
ved dåp og nattverd.
– Og arbeid med «Refleks»!
– Jeg var redaktør i mange år og

skrev mye, spesielt under to titler:
Hva har hendt siden sist? Og ikke
minst Refleksjoner. Jeg synes det var
kjekt, men det var mye arbeid, sier
Sølvi.
Tobben har på sin side hatt hoved-
ansvaret for å få ut bladene i ti år. Da
hadde han kontakt med 44 bud. Halv-
parten leverte han bunkene hjem til,
de andre hentet i kirken etter å ha fått
en melding fra koordinator Tobben. 
– Etter hvert som flere måtte gi seg,
flyttet eller falt fra, ble det mange dis-
trikter hvor jeg selv måtte putte i post-
kassene. På det meste ti distrikter - og
det ble etter hvert for mye. Ta kontakt
med kirken og meld deg gjerne som
bud. Det er enkelt og unnagjort på
maks en time.

Vi fortsetter praten, og kommer inn
på kakebaking og kirkekaffe, oppdrag
som mange deltar i, og hvor det er
plass til flere. Sølvi snakker varmt om
telefonvenn og besøksvenn. Et om-
råde hvor det er store behov.
– Men det festligste jeg har vært
med på som frivillig er Festspill på
Søreide! Jeg tok initiativ til dette i
2006 sammen med organist Carsten
Dyngeland. Vi fant kjente og ukjente
talenter i egen menighet og utenfra.
Det ble et fyrverkeri i ord, toner og
bilder, alltid med egen festspill-
kunstner og full kirke. Vi skulle feiret
festspill for 15. gang i 2020, men så
kom pandemien. Kanskje kan denne
tradisjonen tas opp igjen nå når ny 
organist er tilsatt? l

LEIR: Glade gutter på leir.

TRIA: Triagutter fra Søreide under egen fane.
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Kafeverten
Inger-Marie Danielsen er en
del av et team som bytter på å
steke vafler på Café Hjerte-
rom hver torsdag formiddag. 

–Hvorfor gjør du det?
– Jeg synes det er meningsfullt
fordi jeg får være med å se menne-
sker. Jeg får være med å lage til, og
så får jeg se de enkeltmenneskene
som kommer gjennom dette med
vaffelsteking. Det er min hoved-
tanke, å kunne se den enkelte. Det
kan for eksempel være en som
trenger en å prate med. Det er det
som ligger bak, tenker jeg. Og så er
det veldig kjekt å gjøre dette
sammen med min mann! Det er
veldig greit, vi er et godt team. Det
er han som lager røren og steker.
Jeg bare klipper vaflene fra
hverandre og legger dem på fat!

Søndagsskolelederen
Ragnhild Tungesvik er en av
dem som leder søndagsskolen
under gudstjenestene. 

–Hvorfor gjør du det?
– Gudstjenesten skal være for alle,
for hele familien. Derfor er jeg
opptatt av at det er søndagsskole.

Så tenker jeg at menigheten er noe
vi driver i lag. For min del blir det
en blanding av det jeg selv synes er
kjekt og det jeg ser det er behov for.
Dette passet for meg nå. Jeg har
ikke små barn selv lenger, og nå
kan jeg gjerne gjøre en innsats for
andre barn. Det er viktig at barna
også får del i det gudstjenesten er,
det kirken er og det vi tror på.

Altmuligmannen
Even Aarvik koker kaffe til de
fleste tilstelninger i kirken,
rydder bord og stoler til ulike
arrangementer, er kirkevert,
tar oppvasken og ser daglig til
at alt er låst og slukket.

–Hvorfor gjør du det?
– Hvis folk er fornøyde, så er jeg
fornøyd! Jeg begynte å jobbe i
kirken i utgangspunktet for å 
sysselsette meg selv, og når det 
er til nytte for andre også, så er 
det dobbelt så bra. Nå har jeg
holdt på aktivt siden 2006, i 16 
år. Så lenge det gir mer enn det
koster vil jeg fortsette. Det er
kanskje ikke verdens mest spenn-
ende jobb, men jeg ser at det blir
verdsatt. Man skal jo fylle livet med
noe meningsfullt, og dette er men-
ingsfullt. Så lenge helsen holder og
så lenge det er bra folk å jobbe
med, så trives jeg med dette.

De viktige støttespillerne:

Seks
frivillige
Det er mange oppgaver i kirken som blir løst av frivillige
medarbeidere. Vi har spurt seks av dem som bidrar med
ulike oppgaver, om hvorfor de gjør nettopp det de gjør.
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Fritidsklubblederen
Agnes Buset har vært leder 
på Café 19, en fritidsklubb for 
5. - 7. klassinger i ti år, siden
hun selv gikk i 9. klasse.

–Hvorfor gjør du det?
– Det er fordi jeg synes det er
veldig viktig at barn og unge får
oppleve kirken som en trygg og
bra plass å være. Uansett hvem de
er og om de tror eller ikke, skal de
kjenne at her er det godt å være og
her er det rom for dem. Jeg vil
være med å skape en sånn arena.

Klokkeren
Randi Tyvold Drange har
vært klokker i Søreide kirke
siden nyttår. Som klokker på
en gudstjeneste, er hun tekst-
leser, er med på dåp og ut-
deling av nattverd.

–Hvorfor gjør du det?
– Jeg liker veldig godt å gå i
kirken, men jeg liker også veldig
godt å gå på tur. Når jeg har en
oppgave på gudstjenesten, blir jeg
tvunget litt til å tenke annerledes,
til å gå i kirken. Jeg er opptatt av
at kirken skal være levende, at vi
skal være her som den vi er. Her
kan alle komme og være seg selv.
Grunnen til at jeg er med som
klokker, er at jeg liker godt å lese

og jeg liker det liturgiske. Dess-
uten liker jeg å møte mennesker,
jeg elsker å møte mennesker. Det
er drivkraft nok, det, for meg.

Idrettslederen
Kjell Enok Vatne leder hver
onsdag kveld trening for kon-
firmanter som har valgt KRIK
(Kristen idrettskontakt) som
sin aktivitet.

–Hvorfor gjør du det?
– Det er viktig at ungdommer får
en god opplevelse i konfirmant-
tiden. Jeg synes alt med idrett er
gøy, og jeg ser at ungdommene
også liker å være på KRIK. Når
jeg tenker tilbake på min egen
konfirmanttid, så, nei, jeg trenger
ikke komme inn på det, men jeg
kan i alle fall si at vi ikke hadde et
sånt tilbud som dette! Vi er en
gjeng som får samles i hallen her
for å spille fotball når konfir-
mantene ikke er her. Da synes jeg
det er fint å kunne gi noe tilbake
ved å lede konfirmanttreningen.
Det er ikke en stor pris å betale, 
for jeg synes det er veldig kjekt.
Jeg håper noen av ungdommene
vil være med etter konfirmant-
tiden også. Det hadde vært supert
om dette kunne bli et miljø for
flere ungdommer også. l

SEKS AV DE MANGE FRIVILLIGE I SØREIDE MENIGHET:
Øverst fra venstre: Kafévert Inger-Marie Danielsen, søndagsskolelærer
Ragnhild Tungesvik, altmuligmann Even Aarvik, fritidsklubbleder Agnes 
Buset, klokker Randi Tyvold Drange og idrettsleder Kjell Enok Vatne.



TEKST OG FOTO: Geir Endre Kristoffersen

P lanen til Per Inge var å bli jazzpianist, og dette  
studerte han til på Griegakademiet i Bergen. Men 

då storebroren døydde brått, tenkte han at han måtte
stikke fingeren i jorda og finne ut kva som eigentleg er
viktig i livet. Då landa han på at å være organist i ei kyrkje
var ein god idé. Då fekk han fast inntekt og kunne sam-

stundes leve som musikar. Medan han fortsett studerte,
fekk han eit engasjement i Sandviken kirke. 
Etter så å ha studert komposisjon i to år, byrja han 
fast som kantor, først på Osterøy deretter i Fana og 
Ytrebygda, og frå mai i år hjå oss i Søreide kirke.
– Kva likar du med å jobbe i kyrkja?
– Det er ein variert jobb. Ein føler ofte at ein gjer 
noko som betyr noko for andre, og det er jo ein fin ting.

Så bra at du ikkje 
vil gå glipp av det
Per Inge Hove er nytilsett musikalsk ansvarleg i Søreide kirke. Den sindige sogningen vil få
hjula i gang igjen og få folk tilbake på dei faste innslaga i kyrkja.

KARRIERESKIFTE: Den allsidige musikaren Per Inge endra karriereplanane frå jazzpianist til å bli organist i kyrkja. 



Eg hadde aldri tenkt at eg skulle bli kantor, men
sidan eg kjem frå ein prestefamilie, var det ikkje
ein heilt framand tanke.
Per Inge er ein allsidig musikar med bakgrunn i
mange ulike band og grupper. Både då han gjekk
på musikklinja på Firda gymnas i Nordfjord og
som student på Griegakademiet i Bergen, var han
med i mange ulike konstellasjonar, alltid på
tangentar. Han var med i jazzband, visegrupper
og rockeband. Etter ei tid kom han inn i folke-
musikkmiljøet og turnerte Hordaland og Sogn og
Fjordane med fylkeskommunen. Han har drive
med samtidsmusikk og impro, og har spela på
både Festspillene i Bergen og Bolearis-festivalen
med dette. Sjølv seier han at han aldri har vore
den mest rocka, sjølv om han har turnert i telt på
festivalar i Finnskogane og ymse andre stader.
– Kva legg du i det, at du ikkje er den

mest rocka fyren?
–Nei, eg trur eg er ein ganske normal fyr.
Ganske roleg og ikkje særleg utagerande. Men ein
kan jo vere streit og spele i band likevel.
– Korleis ser du for deg at jobben din i

Søreide kirke skal vere?
– Eg håpar det blir variert. Og så er det viktig å
ha ei skilleline mellom arbeid og fritid.
– Kjem du til å halde solokonsertar i

Søreide kirke med tida?
– Ja, det må vi få til. No skal eg bruke dette året
på å få hjula i gang igjen. Det handlar om at eg
skal komme inn i stillinga og bli kjend med
korleis ting fungerer, og så handlar det om å få
ting opp å gå igjen etter pandemien. Eg er opptatt
av at det skal vere bra kvalitet på det vi gjer slik at
folk kjem fordi dei vil ha det med seg. Det treng
ikkje være slik at ein går i kyrkja berre fordi det er
noko ein gjer, men fordi det er så bra at ein ikkje
vil gå glipp av det. Å prøve å få opp igjen det dag-
lege er veldig viktig, og så kan vi heller halde kon-
sertar etter kvart. Nokre organistar er opptekne
av at no må vi ha mange konsertar for å vise at no
skjer det ting, men eg meiner at vi først må
arbeide for at folk skal komme tilbake på vanlege
ting som gudstenester og trusopplæringstiltak.
Om eg har ein kjepphest må det vere det; å få det
grunnleggjande så bra som mogleg. l

Fakta: Per Inge Hove

n   Alder: 37 år
n  Sivilstatus: Gift med Sunniva 
n  Born: Ada (3) og Maren (8)
n  Bustad: Løvstakklien
n  Favorittfotball-lag: Sogndal, Liverpool og 
      Ny-Krohnborg jenter 2014.
n  Aktuell: Nytilsett kantor i Søreide kirke

– Dersom du skulle vakne kvar
dag til same song resten av
livet, kva song skulle det ha
vore? 
– Oi, det var vanskeleg! Då eg
gjekk på vidaregåande spelte
P3-morgen «Ghetto Superstar»
kvar morgon til same tid. Det var
ganske bra å vakne til den, men
eg er ikkje sikker på at eg ville
vald den songen no. Det måtte
vore ein gladlåt, kanskje noko av
det amerikanske bandet Wilco? 

– Kva filmar og seriar likar du?
- Eg er ekstremt glad Poirot og
sånt, det er koseleg. Engelsk
krim. Og Sopranos. Og MASH,
det trur eg er det har sett mest
av alt.

– Favorittbok utanom Bibelen?
– Det er vanskeleg å velje, eg les
ganske mykje, rundt 40 bøker i
året. Eg blei ferdig med «Lucias
siste reise» av Vetle Lid Larsen i
går. Den var heilt grei. Eg er
ganske altetande. Skal eg trekke

fram ein forfattar, må det bli
finske Kjell Westö. 

– Kor mange desiliter kaffi
drikk du på ein dag?
– No er eg nok nede i rundt ti,
altså cirka ein liter. Det har vore
oppe i det dobbelte, då barna
var mindre og det var mykje
nattevaking og slikt, då vart det
gjerne åtte-ti koppar på ein dag.

– Favorittmat?
– Det er eit eller anna saue-
basert, i og med at eg er opp-
vaksen på ein sauegard. Kanskje
pinnekjøt? Lammeskank, smala-
håve, alt frå sau er godt, men
pinnekjøt er nok favoritten.

– Dersom du måtte velgje –
aldri meir ete pinnekjøt eller
ete det kvar dag i fire månader,
kva ville du vald?
– Då hadde eg ete det kvar dag.
Lett. Eg hadde kanskje blitt litt
lei, men eg hadde klart det. 

Seks kjappe:

NY KANTOR: I mai starta Per Inge 
Hove som kantor i Søreide kirke. 



Det er mange trygge, gode familier med stor evne
til omsorg i Bergensområdet. Har dere plass

 til en ekstra rundt middagsbordet? Kan dere gjøre 
en forskjell i livet til et barn eller en ungdom?

Den norske kirke samarbeider med 
Fosterhjemstjenesten i Bergen om å finne fosterhjem.

Ta kontakt for mer informasjon om hva det vil si å være 
fosterhjem. Det er helt uforpliktende. Les mer på

 fosterhjem.no

Har dere rom for en til i familien? 
Nå er det behov for flere fosterhjem 

i ditt nærområde.

Illustrasjonsfoto



TEKST: Jens Z. Meyer

K ulturbyråd Katrine Nødtvedt   
delte ut kulturprisen til Sola Fide:
– Koret fortjener en kulturpris for
arbeidet de har gjort i en årrekke, og
ikke minst som en inspirasjon til å
fortsette. De har i tillegg til å nå
mange mål som kor, med gode 

plasseringer og deltakelse i store 
nasjonale og internasjonale kon-
kurran- ser, bidratt også på et mer 
lokalt nivå på lokale arrangementer,
både som helt kor, men også i
mindre konstellasjoner. Koret blir
ledet av Janicke Damm Rusti, som er
en engasjert, inspirerende og meget
dyktig musikalsk leder, sa byråden.

Gjester på konserten er Edvard
Grieg Vokalensemble. Vårkonserten
holdes samme helg som koret har
seminar under ledelse av sangerne fra
ensemblet, som er en profesjonell vo-
kalgruppe bestående av åtte sangere
med base i Bergen. l

Sommerkonsert med
årets kulturprisvinnere
Kammerkoret Sola Fide er vinner av årets kulturpris i Ytrebygda bydel. Nå kan du oppleve
koret i deres sommerkonsert 12. juni kl. 18.00 i Søreide kirke. 

Fint fremmøte på 
Kristi himmelfartsdag
For andre år på rad ble det holdt frilufts-
gudstjeneste på Storrinden på Kristi
himmelfartsdag. 

V æret hadde vært litt ustabilt i dagene frem mot denne 
dagen, men med oppholdsvær og glimt av blå himmel

ble det en fin stund for de rundt 50 fremmøtte. Det er bare
å sette av torsdag 18. mai neste år, så har vi en tradisjon
gående. l

PRISVINNERE: Sola Fide med kulturprisen, som ble delt ut av kulturbyråd Katrine Nødtvedt. FOTO HANS NESBØ/BERGEN KOMMUNE 
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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

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

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

    

   
    

    

Blomsterdalen Senter 
tlf. 55 99 14 24

post@tottos.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
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Mange oppgaver i 
kirken blir utført av
ulønnede frivillige 
medarbeidere. Her 
har vi listet opp noen 
som du finner igjen i 
letekrysset. Ett av 
ordene er ikke der. 
Det er løsningsordet!

besøksvenn
kaffekoker
klubbleder
stolrydder
utvalgsmedlem
bladbud
kakebaker
sjåfør
tekstleser
vaffelsteker
blomsterbud
klokker
søndagsskoleleder
trener
vert

Send en e-post med løsnings- 
ordet og ditt navn innen 
20. mai til soreide.menighet.
bergen@kirken.no 
og bli med i trekningen av et
gavekort fra Domino’s Pizza 
på Kokstad. 

Vinner nr 1/22: 
Andrew Flygansvær. 
Vinner nr 2/22: 
Øystein Kolltveit
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Oppslags-
tavlen
Sommerfest 
Bli med på menighetens sommerfest
etter gudstjenesten søndag 12. juni!
Det blir grillmat, is, leker, sosialt
samvær og utdeling av Taddeus-
prisen. 

Babysang
De fleste faste aktivitetene i kirken 
tar sommerferie etter sommerfesten
12. juni, men babysang holder det
gående til og med 7. juli. Bli gjerne
med i Facebook-gruppen «Babysang i
Søreide kirke» og hold deg oppdatert.

Førsteklasses
Skal du begynne i første klasse i
høst? Da kan du bli med på førs-
teklasses skolestartsamling lørdag 
13. august og skolestartgudstjeneste
søndag 14. august. Det kommer
invitasjon i posten, og påmelding
skjer på kirkens nettside.

Juniorkonfirmanter 
Høstens femteklassinger kan være
juniorkonfirmanter og møtes en gang
i måneden i Ungdomslokalet. Første
samling er torsdag 25. august.
Anbefales!

Åpningstider i sommer
Vil du ha tak i noen i kirken i som-
mer? Da kan du i alle fall komme

innom tirsdag, torsdag og fredag mel-
lom kl 10.00 og 12.00. Telefoner be-
svares også i dette tidsrommet. Det vil
være noen i kirken utenom disse
tidene, men oppmøtetid vil variere. 

Oppstart i høst
Mye kommer til å starte opp igjen i
begynnelsen av september, i uke 36.
Følg med i neste utgave av Refleks! 

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Leder-
treningskurs

Skal du kon-
firmeres i år, eller 
er du allerede kon-
firmert? Da kan du bli
med på ledertreningskurs! 
Det er bruk for deg i kirken vår! 

Første samling er i klatreparken Høyt og Lavt onsdag 31. august.
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Livets gang 
Døpte
Heine Onstad Daae
Birk Veland Tisthamar
Mathilde Olsen Bødtker
Emily Eide Karlsen
Caspian Bergesen-Hårvik
Alexander Davies Smedhaug
Brage Vetås Holme
Bjørn Johnsen-Rocha
Tuva Husby Vassdal
Noel Wassbjer

Vielser
Rune Borge og Andrea
Natalia Ramos Monroy

Dødsfall
Ingrid Haugsdal
Kirsten Gunvor Kårdal
Ingunn Synnøve Løkstad
Salvesen
Anne Karine Thomassen
Knut Magnus
Vilde Eiken
Aslaug Mathilde Hofland

Gudstjenester
I perioden fra slutten av 
juni og frem til midten av
august er det gudstjenester 
i Søreide kirke annenhver
søndag. De søndagene det
ikke er gudstjeneste i Sør-
eide, er det gudstjenester 
i Ytrebygda kirke.

12. juni kl 11.00,
Treenighetssøndag 
Gudstjeneste for små og 
store. Ved kapellan Marte 
Birkeland Åsen. Offer til
menighetens barne- og ung-
domsarbeid. Sommerfest 
for menigheten.

26. juni kl 11.00,
3 søndag i treenighetstiden
Ved kapellan Marte Birke-
land Åsen. Offer til Norges
KFUK-KFUM Global-
aksjonen.

10. juli kl 11.00,
5. søndag i treenighetstiden 
Ved kapellan Marte Birke-
land Åsen. Offer til
menighetens arbeid.

24. juli kl 11.00,
7. søndag i treenighetstiden 
Ved sokneprest Gunnar
Mindestrømmen. Offer til
Blå Kors i Norge.

7. august kl 11.00,
9. søndag i treenighetstiden 
Ved sokneprest Gunnar
Mindestrømmen. Offer til
Changemaker, Kirkens
Nødhjelps ungdoms-
organisasjon. 

14. august kl 11.00,
10. søndag i treenighettiden
Gudstjeneste for små og
store. Ved sokneprest
Gunnar Mindestrømmen. 
Offer til menighetens arbeid.
Trosopplæringstiltak. 
Førsteklasses.

21. august kl 11.00,
11. søndag i treenighets-
tiden 
Ved kapellan Marte Birke-
land Åsen. Offer til Norges
KFUK-KFUM. 

Andre aktiviteter
12. juni kl 18.00: Sommer-
konsert ved koret Sola Fide.
Se egen omtale side 13.

Aktivitetskalender: side 15

Kontaktinfo: side 2
www.soreidekirke.no 

Vil du være 
med og bidra?
Tusen takk til alle som 
vil gi et månedlig beløp til
barne- og ungdomsarbeidet 
i Søreide menighet! 

Finn alt du trenger for å
komme i gang under
GIVERGLEDE på
www.soreidekirke.no 
eller gå rett til skjemaet 
ved å
holde
mobil-
kameraet 
over QR-
koden til
høyre.
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Følg oss på 
Faceboook!
www.facebook.com/
SoreideKirke


