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Guttekoret i  
Biskopshavn 

Biskopshavn guttekor ble stiftet 
høsten 2015. Alle gutter i skole
alder er hjertelig velkommen til  
å bli med.

Koret øver hver torsdag kl. 14.30-15.30, 
og deltar på konserter og gudstjenester. 
En gang i halvåret reiser guttene fra  
3. trinn og oppover på tur. 

Dersom du ønsker å bli med i gutte-
koret, kan du ta kontakt med Tonje 
Eriksen på epost ta749@kirken.no

– Hvis der er en grei kar som kan tenke seg å avsette 
noen timer i måneden til en kosting og rydding rundt 
Biskops havn kirke, så ta kontakt, oppfordrer Ove 
Mæland.

Det var etter en artig annonse i Helg, signert Nils 
Magnus Ulvik, at Ove Mæland ringte og meldte sin 
interesse for «prosjektet». Han kunne både «svinge 
piassavakosten og kjøre trillebår». Dessverre falt Nils 
Magnus Ulvik så altfor tidlig bort, men «prosjektet» 
fortsatte.

– Det er ingen tung jobb, men jeg får frisk luft og mosjon 
for kroppen. Sosialt er det også,  folk som kommer forbi 
slår av en prat og synes det er kjekt når det ser fint ut, 
sier Mæland, som ønsker seg en kompanjong.

Hvis der er en grei kar som kan tenke seg å avsette noen 
timer i måneden til en nyttig og givende aktivitet - så er 
det bare å kontakte ham på telefon 98005297.    
Han satser på en økt med kost og spade annenhver 
onsdag ca. kl. 10-12. 

Kompanjong søkes

Helgen 8.9. februar inviterte vi 4. trinn til 
Tårnagenthelg. Åtte ivrige agenter ble med, og 
disse er nå uteksaminert i symboljakt, leting etter 
hemmelige rom og sporsøk.

AV HILDE HELEN TROVÅG, TROSOPPLÆRER  
I BISKOPSHAVN MENIGHET

Lørdagen hadde vi 
mange agentoppdrag, 
laget agentpizza, hadde 
formingsaktiviteter og 
forberedte oppdrag vi 
skulle ha i gudstjenesten 
på søndag. Vi avsluttet 
dagens agentvirksomhet 
med samling utenfor 
kirken rundt mystisk 
røyk i mørket.

Søndagen møttes vi igjen 
til middag. Vi var agenter 
i gudstjenesten, og 
etterpå inviterte vi alle til 
kirkekaffe. Der kunne vi 
by på faste lavns boller og 
den fantastiske tårn-
agent kaken.

Synnøve Edle Norstrand, Anne Merete Hjønnevåg og Bjørn 
Otto Aarheim var aktive medagenter. Tusen takk til alle 
tårnagentene og de frivillige for nok en super tårnagenthelg!

Tårnagenthelg i 
Biskopshavn kirke

PÅ SPORJAKT: Lørdagen hadde 
vi mange agentoppdrag og søkte 
etter hemmeligheter (som vi 
selvfølgelig ikke kan røpe).
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Trosopplæringstiltaket «Lys Våken» handler om å være lys 
våken for det som skjer rundt oss. Vi diskuterte derfor mye 
om hvordan vi forholder oss til tiggere, flyktninger og ikke 
minst våre klassekamerater.

Når deltagerne begynner på 7. trinn, som bare er et halvt år 
til, skal de alle en uke på leirskole til Hålandsdalen. Lys 
Våken ble en fin øvelse i å overnatte sammen med klasse
kameratene, og å legge fra seg mobiletelefonen.

Vi møttes i kirken kl. 16 på lørdagen. Denne dagen forberedte 
vi forskjellige ting vi skulle være med på i gudstjenesten, 
laget drama og bønnestasjoner. Vi spiste taco, dekorerte lys 
og krukker (morsdagsgaver), og så var det filmkveld med 
godteri.

Søndag morgen hadde vi en koselig frokost sammen før det 
var tid for å pakke sammen tingene våre og legge siste hånd 
på forberedelsene til gudstjenesten. Gudstjenesten ble en 
veldig fin opplevelse for både Lys Våkengjengen og alle som 
kom. Dette er gjengen som kan lage flott drama, så her er det 
bare å glede seg til de begynner med KUL på 7. trinn! Etterpå 
inviterte vi til kirkekaffe.

Tusen takk til dere som ble med, og til Anne Merete 
Hjønnevåg og Synnøve Edle Norstrand som var med som 
frivillig, og til Astrid Floen som styrte kjøkkenet. Vi gleder oss 
til neste år, og håper mange ønsker å være med på dette fine 
tiltaket. For 2009-kullet blir Lys Våken helgen 7 -8. november.

Lys våken i Biskopshavn kirke

AV HILDE HELEN TROVÅG, TROSOPPLÆRER  
I BISKOPSHAVN MENIGHET

VÅKNE FOR HVERANDRE: 
Vi diskuterte mye om hvordan 
vi forholder oss til tiggere, 
flyktninger og ikke minst våre 
klassekamerater.

OVERNATTING I KIRKEN: Alle deltagerne rigger seg til for natten 
rundt i koret i kirkerommet.

Helgen 4.5. februar ble 6. trinn invitert til Lys Våken i Biskopshavn kirke.  
18 flotte barn ble med og vi hadde et fantastisk døgn sammen.  



Vi har mange ulike planer 
for påske tida. Noen må 
alltid dra opp i fjellet og 
finne fram skia. Andre dras 
mot sjøen. Jeg synes at jeg 
er heldig som får være i 
kirken og følge den store 
påske fortellingen fra 
palmesøndag til påskedag. 

Alle menneskelige erfaringer 
har en plass i disse dagene 
som har fått navnet «den 
stille uke»: fra glede, felles-
skap, vennskap, lykke, 

trofasthet og kjærlighet til svik, forræderi, hat og ansvars-
fraskrivelse.

Sagt med få ord, så handler det om kjærlighet som lider med 
oss og for oss. Jesus lider med oss. Han piskes og plages. Han 
får ei tornekrone rundt hodet. Han dømmes til døden. Han 
dør på korset.

Jesus vet hva det vil si å ha angst, smerte, sjukdom, ensom-
het, å dø. Han har opplevd det selv. Jesus lider med dem som 
er i samme situasjon. Jesus dør for oss. Han elsker både den 
som har gjort synd og den får sitt liv ødelagt av synden. Han 
hater synden, men elsker synderen.

«Gud er både subjekt og objekt når synden blir sonet.» 
Derfor er syndenes forlatelse ikke noe vi fortjener, men noe 
vi får som en gave. Og så er slutter heldigvis påsken med 
oppstandelsen fra graven. Jesus stod opp fra de døde. Han 
lever. Og han lever med oss i dag.

Prestens side

Det er snart påske
Det er snart på tide å ta fram påskepynten. Og tenke på påsken. 

TEKST: TOR MARTIN KOPPANG

Siden advent 2019 har vi hatt klubb èn onsdagskveld i måneden for 
de på 10. trinn som ble konfirmert i mai 2019.

Vi har møttes til pepperkakebaking, pizzalaging og kakebaking 
sammen med Mesternes Mester-øvelser med mer. Og selvsagt litt 
sang og andakt. Vi er litt usikre på treffet i mars på grunn av korona-
viruset, men det er blitt ei fin gruppe som ønsker å møtes i kirken.

Klubb for 10. trinn

SEIRET OVER DØDEN: Ved Jesu oppstandelse hadde livet reist 
seg fra døden og seiret på nytt. I dette ligger et håp om vår egen 
oppstandelse. Guds altomfattende kjærlighet skal overvinne alt det 
vonde. (Illustrasjon: Lars Tothammer).
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Vår nye kapellan

Martin Nørremark skal være fast vikar i Menighetsrådet for 
sokneprest Tor Martin Koppang på én gudstjeneste i 
måneden. I tillegg skal han ha Klubb for 7. og 8. klasse én 
gang i måneden, delta på den månedlige konfirmantunder
visningen i Biskopshavn, delta på stabsmøtene – når de ikke 
kolliderer med Eidsvåg – og ellers gå inn i turnusen mellom 
de de to menighetenes tre prester når det gjelder bisettelser/
begravelser i Eidsvåg og Biskopshavn.

Så hvem er han da, vår nye kapellan? Det som er sikkert, er at 
han kan vise til en svært allsidig bakgrunn. Han tok først 
utdanning som agronom, og jobbet som lærer før han utdannet 
seg til prest. Han har nylig bosatt seg innenfor Biskopshavn 
menighet sammen med konen Rebekka og to mindreårige 
barn. Familien er dansk, og har ikke bodd i Bergen før.

– Etter to vikariater i Silkeborg, hvor vi bodde, og Vest 
Jylland, bestemte vi oss for å rykke opp teltpluggene og prøve 
noe helt nytt, forteller Nørremark, som er født og oppvokst 
på en gård i Vest-Jylland.

– Det var herlig å bo på landet, og det var vel også derfor jeg 
senere i livet valgte å utdanne meg til agronom. 

Etter studietid ønsket han å prøve ut litt forskjellige ting. 
Han jobbet først to år som lærervikar, først på en ungdoms-
skole, deretter år på en høyskole, deretter et semester som 
frivillig i Israel.

– Jeg hadde fått en gnist for å forkynne, og denne var bare 
blitt større med årene, så jeg bestemte meg for å la ku være 
ku og begynne å utdanne meg i teologi i stedet. 

Han ble ferdig utdannet som prest i 2018, etter å ha studert 
ved Universitetet i Aarhus (bachelor på Menigheds-
fakultetet). Nå er han veldig spent på hva fremtiden vil 
bringe som prest her i Bergen.

– Jeg har jobbet en del med ungdommer før, så jeg håper jeg 
kan være en aktiv medspiller i dette arbeidet – og kanskje 
bidra til at det vokser i dybde.

9. februar ble Martin Nørremark innsatt som ny kapellan i Eidsvåg menighet.  
Han skal også gjøre tjeneste her i Biskopshavn.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

NY KAPELLAN:– Vær endelig flinke til å si fra når språket mitt 
trenger korrigering, sier Martin Nørremark, som nylig flyttet hit fra 
Danmark for å bli vår nye kapellan. (Foto: Privat)

I tippoldefars dåpskjole
Theo ble båret til 
dåpen i Biskopshavn 
kirke av sine foreldre 
Karoline Cecilie Riber 
og Adam Schive Bjerck 
søndag 19. januar. Han 
var en av tre dåpsbarn 
denne dagen. 

Dåpskjolen er i 
hardangermønster, og 
har blitt brukt til 
dåpsbarna i familien 
gjennom hundre år. 
Dåpslua er laga etter 
gammel modell av 
Inger Horn i Hallingdal. 

På samme gudstjeneste ble dåpshjertene for 2019 utdelt. 
27551 barn ble døpt i hele Norge i 2019. 68,6 prosent av 
befolkningen var medlemmer eller tilhørende Den norske 
kirke ved utgangen av 2019. Det utgjorde 3.679.850 
personer.
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20 år med Biskopshavn YMC

Et litt rart navn, men YMC er en organisasjon knyttet til 
YMCA, det vil si KFUM. I praksis betyr dette KFUM-KFUK 
klubber for voksne.

Klubbens formål er å støtte det lokale menighetsarbeidet, 
særlig ungdomsarbeidet, støtte internasjonalt hjelpearbeid 
som drives av YMC og andre organisasjoner, og å skape et 
trivelig KFUM-fellesskap for folk i lokalmiljøet.

Vårt lokale motto er «sosiale nettverk og felleskap må skapes 
av oss selv». Ved oppstarten av Biskopshavn klubben var 
stammen av medlemmene gamle speidere fra Ytre Sandviken 
KFUM, og klubben besto av medlemmer fra Biskopshavn, 
Indre Sandviken, Nesttun, Fyllingsdalen og Sotra. Det første 
styret (1999) bestod av Atle Roness, Geir Mannseth, Knut 
Skaar og Nils Agnar Eldholm.

Om vårens program
Programmet har i alle år vært svært variert. Det har bestått 
av innemøter med til sammen rundt 70 ulike foredrag, besøk 

på museer og arbeidsplasser, dugnad på Ankerhytten, 
byvandring, fester og turer.

Det første møtet i år handlet om det å være blind. Tordis 
Nigar fortalte om hjelpemidler for blinde – fra snakkende 
kjøkkenvekter til dyktige førerhunder. Hun fortalte at 
strikking og maskinskriving gikk fint, og at hun hadde reist 
med Den transsibirske jernbanen, vært med på sykkelrittet 
Trondheim- Oslo og gått skirenn på Beitostølen og i USA. 
Det er tydeligvis få begrensninger for aktivitetsnivået for 
blinde! 

På mars-møtet gav den kjente ikonmaler Solrunn Nes oss en 
innføring om ikoner. Dette er en gammel kristen billedkunst 
fra 300-tallet. I ikonet blir kristentroen uttrykt visuelt, og 
bildet er samtidig en bro ut til det sekulære samfunnet. På 
vårens program står også tur i Fjellveien med lokalkjent 
guide, kretssamling i Os og samling for alle landets YMC-
klubber i Mandal. 

24. februar1999 holdt Biskopshavn YMC sitt første møte, og 5. april 2000 ble klubben tatt opp i det 
internasjonale fellesskapet. Vi hadde altså 20 år jubileum i fjor, og har nytt 20 års jubileum i år! 

TEKST OG FOTO: NILS AGNAR ELDHOLM

FØRERHUNDEN LIKTE SEG PÅ YMC-MØTET: 
Det første møtet i år handlet om det å være blind.



Turer og omvisninger
Tidligere år har vi arrangert mange interessante omvisninger, 
blant annet på Jordskjelvstasjonen, Hurtigruten, Sjøfarts-
museet, Påhengsmotormuseet, Salhus Tricotagefabrik, Hellen 
festning, Festningsmuseet, Oselvarmuseet, Renseanlegget i 
Breiviken, Fiskerimuseet, Gamle Bergen og i De natur-
historiske samlinger på Universitetsmuseet.

Av steder/severdigheter vi har besøkt kan vi nevne Hamre 
kirke, Herdla (med veteranbåt), Havråtunet, Bjørn West-
området, Dronningen på Askøy, Fjell festning, Tjorehagen, 
Telavåg, Lysekloster og Lysøen, Fyksesund og Botnen, 
Skotnes og til Bergsdalen. Det har i også blitt en del 
byvandringer i Sandviken, Biskopshavn, Nordnes, Fjellveien 
og «under Løvstakken – samt til statuer i Bergen. 

Ankerhytten har det blitt mange turer til – både på kveldstid 
og for å gjøre dugnadsarbeid. 2. pinsedag hvert år er det 
guds tjeneste ved Ankerhytten, og her har YMC gjort en god 
innsats i mange år. 

Tidligere var det bare menn som var medlemmer i Biskops-
havn YMC, nå er også damer blitt medlemmer. Har du lyst til 
å bli med i fellesskapet? Ta gjerne kontakt med en i styret: 
Bjørn Nygaard, Solveig Skaar, Astrid Johansson og Nils 
Agnar Eldholm

YMC Biskopshavn har tatt opp rundt 70 ulike tema på 
møtene gjennom de 20 årene de har eksistert, blant annet:

• Påsken i ord og toner
• Nordmenn sett med russiske øyne
• Fange i tysk konsentrasjonsleir
• Torinokledet, svindel eller sannhet?
• Glimt fra Nina Griegs liv
• Tyrkia, det første kristne landet
• Hverdag omkring 1950
• Religiøse motiv i folkekunsten
• Bergen og romfolket i Romania
• Transport Bergen-Åsane gjennom tidene
• Nonneliv i Bergen i middelalderen
• Hans Nielsen Hauge og haugianerne
• Tanker om den norske kirkes framtid
• Vandring i Det hellige land
• Hvert år: Askeonsdagsprogram med gudstjeneste  

og leirbålskvelder.

Mange temamøter
Døpte:
19.01. Kornelia Gummedal-Santos            
19.01. Kaja Quamme Thomassen              
26.01. Matheus Halseth Lindhjem            
16.02. William Haukeland  
 Gaarden-Hansen   
 23.02. Andrea Molvik Tangen               
 08.03. Maren Hesmyr Storebø                
 14.03. Oscar Rømer Killi                   
 15.03. Trym Mjåseth Ottesen                

Døde:
16.01.  Tore Jan Wolfe
30.01.  Guri Helle
07.02.  Greta Johannessen
11.02.  Reidun Elisabeth Lillelid
18.02.  Kjell Madsen
23.02.  Sigmund Peder Kleivane
28.02.  Reidar Espeland
03.03.  Elna Kaalaas
08.03.  Per Henriksen       

SLEKTERS GANG

SOSIAL SAMLING: YMC-klubben legger vekt på hyggelig sosialt 
samvær. Bildet er fra en grillfest i Salhus.

KVELDSTUR TIL ANKERHYTTEN: Programmet har i alle år vært 
svært variert, med blant annet besøk på museer, fester og turer – og 
dugnad på Ankerhytten.
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Vi møtes i kirken
29. mars  - 21. juni

IN
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NMandager:
17.30-18.30: Barneklubb 4-7 år
18:45-21:00 Biskopshavn Vokal

Tirsdager: 
11.00-12.15  Babysang/babytreff

Onsdager:
10.30-11.30: Trim.  

14.30-15.15: Biskopshavn aspirantkor  
(jenter 1. trinn)

15.15-16.00: Biskopshavn aspirantkor  
(jenter 2. trinn)

17.00-18.00:  Biskopshavn jentekor (3.-5. trinn)

18.00-19.30:  Ungdomskor (6. trinn +) 

Torsdager:
14.30-15.30: Biskopshavn guttekor  

(fra 1. trinn og oppover)

2. hver torsdag:
Kl. 11.30: Formiddagsgudstjeneste og 

eldretreff
Datoer for treffene: 2. april, 16. april, 30. april, 
14. mai og 28. mai (tur for treffet)

Én onsdag i måneden
...har Y’s Men’s Club (YMC) møter i 
”Småsalen”. 13. mai

Faste aktiviteter

NB: Flere gudstjenester kan bli avlyst på grunn 
av spredningen av koronaviruset. Vi oppfordrer 
derfor alle til å følge med både på offentlige 
kunn gjøringer og menighetens egen nettside  
og Facebook-side.

29. mars, 4. søndag i fastetiden
Johannes 11, 45-53: «Ett menneske dør for 
folket», 1. Mos. 22, 1-14; Hebr. 4, 14-16
kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Eidsvåg kirke 
(NB!) v/Mjeldheim. Takkoffer.

3. april 
kl. 10.00: Barnehagegudstjeneste v/Koppang.

5. april, Palmesøndag
Johannes 12, 12-24: «Jesus rir inn i Jerusalem», 
1. Mos. 12, 21-28; Ef. 2, 12-18
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Øystein Skauge. 
Nattverd. Takkoffer: Kirkens SOS

9. april, Skjærtorsdag 
Matt. 26, 17-30: «Nattverden», 2. Mos. 12,  
1.3-8.11-14; 1. Kor. 5, 6b-8
kl. 18.15 Meditasjonsmusikk
kl. 19.00: Gudstjeneste v/Koppang i Biskops-
havn kirke. Nattverd. Felles med Eidsvåg sokn. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kveldsmåltid etter 
gudstjenesten.

10. april, Langfredag
Markus 14, 26-15,37
kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste v/Koppang  
i Biskopshavn kirke. Felles med Eidsvåg.

12. april, Påskedag
Lukas 24, 1-9: «Graven er tom!», Salme 
118,14.24; 1. Kor. 15,1-11
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/Koppang. 
Nattverd. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.

16. april
kl. 11.30 Formiddagsgudstjeneste med 
påfølgende treff.

19. april, 2. søndag i påsketiden
Johannes 21,1-14: « Jesus møter disiplene etter 
oppstandelsen», Apg. 1, 1-5;  1. Kor. 15, 12-21
kl. 11.00 Påskefestgudstjeneste v/Koppang. 
Nattverd. Alle korene deltar. Takkoffer: Ung 
kirkesang. Etter gudstjenesten har Biskopshavn 
Vokal kirkekaffe og basar.

26. april, 3. søndag i påsketiden
Johannes 10, 11-18: «Den gode gjeteren»,  
Apg. 2, 36-41; 1. Peter 2, 20-25
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Martin Nørremark. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

30. april
kl. 11.30 Formiddagsgudstjeneste med 
påfølgende treff.

3. mai, 4. søndag i påsketiden
Johannes 16, 16-22: «Ingen tar gleden fra 
dere». Apg. 9, 36-43; Fil. 3, 12-14
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Abelsæth. Nattverd. 
Takkoffer: Kirkens SOS.

10. mai, 5.s. i påsketiden
Johannes 15, 1-8: «Som greiner på vintreet»,
Apostelgj. 4, 32-35; Rom. 11, 13-20 
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Koppang. Nattverd.
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Estland.

14. mai
kl. 11.30 Formiddagsgudstjeneste med 
påfølgende treff.

21. mai, Kristi himmelfartsdag,
Markus 16, 19-20: «Jesus ved Guds høyre
hånd», Apostelgj. 1, 1-11; Ef. 4, 7-10
kl. 11.00: Samarbeidsgudstjeneste med Eidsvåg 
i Biskopshavn v/Koppang. Nattverd.

24. mai, søndag før pinse,
Johannes 15, 26-27: «sannhetens ånd», 
Apostelgj. 1, 12-14; 1. Pet. 4, 7-11
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Martin Nørremark. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

28. mai 
Tur for formiddagstreffet.

31. mai, Pinsedag
Johannes 20, 19-23: «Ta imot Den hellige Ånd», 
Apostelgj. 2,1-11; Rom. 8,9-11 
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/Koppang. 
Takkoffer: Stefanusalliansen.

1. juni, 2. pinsedag
Johannes 16, 5-11: «Talsmannen kommer»,  
Joel 3,1-2; Apostelgj. 10, 34-48
Friluftsgudstjeneste kl.12.00 på Ankerhytten v/
Koppang. Takkoffer: Vedlikehold av Ankerhytten.

7. juni, treenighetssøndag,
Matteus 28, 16-20: « Gjør alle folkeslag til 
disipler», 5. Mos. 6, 4-9; 1. Peter 2, 4-10
kl. 11.00: Blomsterfestgudstjeneste v/Mjeldheim. 
Korskolen deltar. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.

14. juni, 2. søndag i treenighetstiden
Matteus 3, 11-12: «dåp i Den Hellige Ånd»,  
2. Mos. 14, 15-22; Titus 3, 4-7
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Koppang.  
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

21. juni, 3. søndag i treenighetstiden
Lukas 14, 15-24: «sitte til bords i Guds rike», 
Jesaja 25, 6-9; Åpenbaringen 19, 5-9
kl.11.00: Gudstjeneste v/Koppang.  
Takkoffer: Det norske Misjonsselskap.

Hvem • Hva • Hvor

Menighetskontoret: 
tlf. 55 36 22 30, 
e-post: biskopshavn.menighet.bergen@kirken.no

Sokneprest
Tor Martin Koppang
tlf.:47481272
e-post: tk258@kirken.no 

Kantor 
Tonje Eriksen 
tlf. 55 36 22 34 / 900 98 551
e-post: ta749@kirken.no

Kirketjener/ 
frivillighetskoordinator
Nadine Larsen 
tlf. 55 36 22 35 (priv. 45 80 84 43)
e-post: nh728@kirken.no

Administrasjonsleder 
Jan Erik Tangen 
tlf. 55 59 71 66
e-post: jt684@kirken.no

Leder for menighetsrådet: 
Trosopplærer
Hilde Helen Trovåg 
tlf. 924 08 674
e-post: ht262@kirken.no

Diakonatet: henv. Menighetskontoret.

Redaktør: Magne Fonn Hafskor
Mobil: 922 94 877
e-post: eyecu@online.no

Annonseansvarlig: Torill Hatlebrekke Husebø
Mobil: 99550787/ epost: thh@bkkfiber.no

Redaksjonskomite: 
Thrude Deisz, Lise McKinnon.  
Nadine Larsen.
Epost: helgredaksjonen@gmail.com

Nettside Biskopshavn menighet: 
www.biskopshavnmenighet.no

Nettside Bergens Kirkelige Fellesråd: 
www.bkf.no

Kirkens SOS: tlf.: 22 40 00 40  
www.kirkens-sos.no

Neste utgave av Helg over Biskopshavn 
kommer ut torsdag 11. juni. Frist for 
levering av lokalstoff er fredag 22. mai. 
Redaksjonen avsluttes fredag 29. mai.
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Trimmen og formiddags-
gudstjenestene avlyses
«Trimmen» (hver onsdag mellom kl.10.30 
og 11.30) og formiddagsgudstjenestene 
med eldretreff (2.hver torsdag kl. 11.30) 
avlyses på ubestemt tid – i alle fall til over 
påske.


