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Jeg liker street-art. Hjemme har vi 
en rekke ulike uttrykk. Noen er mer 
uttrykksfulle enn andre. Her ser du ett 
av dem.

Kunstneren Dolk har laget et uttrykk 
som er skikkelig stilig og talende. 
Den viser en mann som ikler seg 
fangeklær. En hvit kjeledress blir med 
en malerkost til en tradisjonell, stripete 
fangedress. For meg handler dette 
om påsken. At Kristus frivillig og som 
en kjærlighetshandling gikk i døden 
for oss. Han tok vår skyld på seg den 
lange fredagen.

Ingen har større kjærlighet enn den 
som gir sitt liv for sine venner, står det 
i Den gamle bok. For barnet i krybben 
hadde en livsoppgave, slik mannen på 
korset hadde en soningsoppgave. For 
meg er det det bildet handler om.

Se på det! Lev deg inn i det mannen på 
korset gjorde og hva det kan innebære 
for deg! Jeg tror ikke minst også at 
det han gjorde den gode søndagen 
har enorm stor betydning for oss. 
Han seiret over døden! Og hans seier 
blir vårt håp. Håp om en ny og bedre 
verden. Håp om en fremtid med ham 
og sammen med alle dem som har 
gått foran.

Det er det vi hver gang vi har dåp og 
hver gang vi har gravferd formidler 
når vi siterer fra Peters 1. brev kap 1,3: 
«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi 
Far, han som i sin rike miskunn har født 
oss på ny og gitt oss et levende håp 
ved Jesu Kristi oppstandelse fra de 
døde.»

Jeg ønsker dere alle en god påske! Tekst: Georg Jokstad, vikarprest
Illustrasjon: Dolk

Påskebetraktning

Da pandemien veltet 
over oss for et år 
siden ble frasen «alt 
blir bra» populær. 
Vi kunne ikke møtes, 
måtte være hjemme, 
men håpet om å igjen 

kunne treffes var synlig på mange 
vindusruter rundt forbi.

Jeg husker også at jeg i den 
forbindelse hørte på radioen at gode 
gamle «We’ll meet again» med Vera 
Lynn ble tatt frem igjen. Selv tenkte 
jeg på Grex Vocalis og «Visst skal 
våren komme» som en sang med håp 
om at pandemien skulle ta slutt. 

Så kom våren i fjor, men verden ble 
ikke ny. I stedet ble kirken vår stengt 
og har vært det siden på grunn av 
nødvendig rehabiliteringsarbeid. Her 
vi står nå, preger pandemien fortsatt 
livene våre, og det varierer fra uke til 
uke hvordan og om vi kan samles til 
gudstjenester og andre samlinger. 

Det vi imidlertid nå ser enden på 
er kirkestengingen. Det er håp om 
at når sommeren kommer, så er en 
nyoppusset kirke åpen. Så håper vi 
selvsagt samtidig at vaksineringen vil 

gjøre at pandemien gradvis slipper 
taket. Jeg drømmer om en stor og 
god menighetsfest i kirken hvor vi alle 
kan møtes og feire kirkeåpningen og 
slutten på pandemien.

Samtidig kan vi se fremover, finne 
ut hvilke grep vi skal gjøre for å 
styrke trosopplæring, diakoni og 
menighetslivet generelt. Vi har nå 
arbeidsgrupper som er i ferd med 
å utarbeide planer for dette, og så 
må vi finne ut hvordan vi kan gjøre 
det som blir planlagt. Med dette 
utgangspunktet nynner jeg håpefullt 
videre på første verset hos Grex 
Vocalis med tekst av Eyvind Skeie:

Visst skal våren komme,
visst skal jorden bli ny.
Visst skal solen flamme
fra en himmel uten sky.
Visst skal noen danse,
visst skal noen le,
visst skal barna klatre
høyt i livets tre

Tekst: Kjell-Eivind Frøysa

Fra MR-formannen

Vinterens vikarierende prest heter 
Georg Jokstad.

Sokneprest Bjørn Moe er fortsatt 
sykemeldt og Georg dekker Bjørn 
sine tjenesteuker og gudstjenester.

Georg er bergenser, med preste-
tjeneste mest fra utlandet og 
Forsvaret.

Han var 12 år som sjømannsprest i 
England, USA og Belgia og 14 år som 
marineprest på Haakonsvern.

Siden 2013 har han vært vikarierende 
prest i Bergen, mest med gravferder,
og vielser i sesongen.

Motto for Georg sin prestetjeneste 
har vært å hjelpe folk med Tro og Liv.

Vikarprest
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Snart i hus igjen!
Nå nærmer det seg! Før jul skrev 
vi optimistisk om at vi skulle feire 
gudstjenester i Fyllingsdalen kirke 
før påske. Så dukker det alltid opp 
utfordringer i et stort byggeprosjekt. 
I tillegg setter pandemi og 
nedstengninger krav til arbeidet på 
en stor byggeplass.

Den største utfordringen har vært 
reparasjon av den ene drageren som 
holder taket oppe og som vi skrev om 
tidligere. Det viste seg vanskelig å få 
produsert nye deler, men i begynnelsen 
av februar kom ny drager fra Danmark 
og monteringen kunne begynne. 
Hvis alt går som smurt vil taket være 
lukket ikke lenge etter påske. Da kan 
vi begynne å fjerne det store stillaset 
som dekker kirken vår. 

Innendørs er i mellomtiden nytt 
ventilasjonsanlegg montert. En rekke 
andre tiltak er omtalt på neste side 
og det er en krevende logistikk som 
skal på pass før vi kan innta kirke og 
kontorer igjen, sannsynligvis i løpet av 
mai. Planen nå er å feire gudstjeneste 
på første pinsedag i egen kirke.

Tekst: Bjarne. B. L. Andersen
Foto: Akasia
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«Litt» ekstra
Rehabiliteringen av kirken vår handler 
ikke bare om tak og ventilasjon. Siden 
kirken er stengt ned har vi benyttet 
anledningen til å be Bergen Kirkelige 
Fellesråd om å få på plass en hel 
rekke større og mindre prosjekter. 
Responsen fra kirkebyggsjef Arne 
Tveit i fellesrådet har vært svært 
positiv. Menighetsrådet bidrar med 
støtte til noen prosjekter, men BKF 
finansierer det aller meste. Tove 
Helle Fredriksen hos Akasia er hyret 
inn for å holde oversikten og har fått 
ting til å skje sammen med arkitekt 
Siri Øijord Haugan.

Fyllingsdalen kirke ble oppført i 1976 
og har vernestatus listeført etter 1850, 
og er dermed landets yngste listeførte 
kirke. Riksantikvaren har derfor vært 
tydelig i sine tilbakemeldinger om at 
vi må ta vare på 70-tallsepoken. Dette 
innebærer interiør i furu og farger som 
brunt, oransje, rødt og solgult. Det 
vil si at i Fyllingsdalen kirke blir alt 
av furu beholdt slik det er i dag. Den 
rødoransje fargen på dørene må også 
ivaretas. Endrer vi overflatene i kirken 
fjerner vi en bit interiørhistorie. Vi må 
ta vare på kirkens stilepoke slik vi med 
den største selvfølgelighet gjør det 
med eldre kirkebygg.

At kirken er listeført har helt klart 
gitt oss noen utfordringer i forhold 
til ønsket bruk og endringer som 

menigheten og interiørarkitekten har 
hatt lyst til å gjennomføre i kirken. 
Men med så flinke tømrere/snekkere, 
maler og murere, elektrikere og ikke 
minst interiørarkitekt i Akasia, mener 
vi at vi at vi klarer å «fornye» kirken 
og tilpasset endringene, slik at både 
menighet og Riksantikvaren blir 
fornøyd. Alle nye installasjoner som 
blir gjennomført er reversible. Det vil 
si at kan vi tilbakeføre alt til kirkens 
opprinnelige arkitektur. 

Her er noen av det som nå blir gjort:
• Det blir lagt nytt gulv i menighetssalen 
og kirketorget. Spesielt for barnehagen 
betyr det at en hverdag med vonde 
rygger på harde gulv blir forbedret.
• Inne i menighetssalen blir det gamle, 
utdaterte ildstedet bygget om til mer 
brukervennlig gasspeis.
• Våpenhuset, som jo er det første vi 
kommer inn i når vi besøker kirken, vil 
bli oppgradert. Hovedinntrykket vil bli 
det samme, men du vil møte litt mer 
farger og varme her.
• Stolene i kirkerommet blir trukket på 
nytt. De har gjort tjeneste siden kirken 
var nytt og mange av dem var ganske 
slitt.
• Alle kontorene vil bli malt og det 
bestilles inn både nye møbler og 
gardiner. En del av kontorene vil også 
få en forbedret og lenge etterspurt 
lydisolering.
• Kirketjener vil få et helt nytt kontor 
med lagringsplass for det hun trenger.

• I kjelleren vil kirkestuen få et løft 
og det kommer nye møbler her. 
Menigheten får også et våtrom med 
plass til vaskemaskinen og en dusj.
• Nye dørpumper gjør det lettere å 
komme seg inn til handicaptoalettet.
• Utenfor kirken vil det komme ny 
HC-parkering, brannskap til boss og 
trappegangen til kjelleren sikres.

Som dere skjønner, er det travle tider 
under presenningen i Fyllingsdalen 
kirke. Vi setter stor pris på alt som blir 
gjort og gleder oss til å flytte inn igjen!

Tekst: Bjarne B L Andersen
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Pandemien
– utfordrer kirken til å utvikle digitalt tilbud

I en tid der kirken har vært tvunget til 
å begrense fysiske sammenkomster, 
og tidvis stenge aktiviteten ned, har 
man i Fyllingsdalen tatt utfordringen 
med å bevege seg inn i det som 
for mange har vært en ukjent 
verden – den digitale produksjonen. 
Redaksjonen har snakket med kantor 
Liv Skoglund har vært en sentral 
bidragsyter i de ulike videoene som 
er produsert under pandemien. 

- Jeg tenker på kristendommen som 
en fellesskaps-religion, å tro er noe 
vi gjør sammen! Da er det jo ugreit 
når vi ikke kan møtes – og vi må lete 
alt vi kan etter måter å opprettholde 
fellesskapet, sier Liv Skoglund.

På hvilken måte, og i hvilken grad 
har vi som kirke lært noe med disse 
videoene som vi bør ta med oss videre 
etter pandemien?

- Heldigvis har vi Øyvind 
frivillighetskoordinator som kan lyd-
opptak og -redigering fra før! Andre 
i staben har etterhvert skaffet seg litt 
elementær praktisk/teknisk kunnskap. 
Tror videoene vi legger ut nå ser litt 
mindre hjelpelause ut enn de fra våren 
2020! Og så har vi lært (på nytt) at 
nettsida vår må alltid være oppdatert!

Hvordan er det å arbeide med digitale 
produksjoner?

- Jeg er i utgangspunktet en veldig 
«unplugged» musiker, liker best å 
holde på med musikk som ikke trenger 
strøm (men innser det praktiske med 
elektrisk vifte til orgelmotoren, slik at 
jeg ikke må ha belgetreder for å øve). 
Å synge i en mikrofon synes jeg er litt 
skummelt, for ikke å snakke om å høre 
på seg sjøl etterpå! Så det er sånn sett 
nokså paradoksalt at jeg ivrer for at vi 
må lage video. 

Er det en spesifikk video du husker 
ekstra godt du vil trekke frem?

- Jeg tror nok det viktigste var å 
lage julegudstjeneste sammen med 
Fyllingsdalen barnegospel.  Koret 
skulle ha sunget på en gudstjeneste 
i oktober, men den ble plutselig 
nedstengt på to dagers varsel! Derfor 
var det ekstra viktig å ha noe å øve 

til som vi var helt sikre på å kunne 
gjennomføre. Barna la ned en stor 
innsats med hjemmeøving i perioden 
vi var nedstengt.  Til juleproduksjonen 
hadde vi innleid hjelp til fotografering 
og videoredigering, da blei det litt 
flottere enn det vi har gjort med 
mobilkameraene våre ellers.

Så lenge pandemien pågår planlegger 
menigheten å supplere det fysiske vi 
får til med videoer slik at flest mulig 
kan favnes.

Tekst: Øyvind Bjørge
Foto: Liv Skoglund

og Bjarne B. L. Andersen
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Alt blir bra!

I flere år har jeg vært fascinert av 
«Legenden om Narnia». Denne serien 
for barn i alle aldre som ble forfattet 
av C. S. Lewis om denne annerledes-
verdenen som barna Peter, Susan, 
Edmund og Lucy Pevensie blir dratt 
inn i.

Det er spesielt filmen (og boken) 
«Løven, Heksa og klesskapet» jeg 
har latt meg fascinere av. Kort 
oppsummert er fortellingen den at 
barna kommer inn i en verden; Narnia, 
der heksa Hvit regjerer og der det 
alltid er vinter. Eller: Har det alltid vært 
vinter? Det går nemlig et sagn om at 
det én gang for lenge, lenge siden var 
godt å bo i Narnia. Det var vår og det 
var sommer, og mennesker, dyr og alt 
det skapte levde sammen i en fredelig 
harmoni. Den gang var det ingen heks i 

Narnia, for det fantes en konge: Løven 
Aslan. Han var god og rettferdig, og 
det var han som den gang regjerte i 
denne annerledes-verdenen der alt 
bare var godt.

Tragedien er at noe hendte i dette 
vakre Narnia for lenge, lenge siden. Alt 
ble kaldt. Det ble vinter. Og den nevnte 
heksen dukket opp. 

Men vent: Det hviskes noe om at 
Aslan kommer tilbake. Våren kommer. 
Sommeren kommer. Det skal igjen bli 
godt å leve i Narnia. 

Legenden om Narnia er en stor 
fortelling som vil gi mennesker håp. Å 
måtte forholde seg til en pandemi kan 
oppleves som en krevende vinter som 
aldri vil ta slutt. Men fatt mot: Våren er 

i anmarsj. Sommeren kommer. Alt blir 
bra! 

La dette bildet av påskeliljen som 
kjemper seg gjennom is og snø være 
et bilde som symboliserer vårt håp i 
denne påsken i 2021.

Tekst: Eystein Wiig
Foto: Bruno/Germany fra Pixabay.

Julevandringer

Før jul ble alle barnehagene i 
soknet invitert til jule-vandring 
utenfor Fyllingsdalen kirke. Kateket, 
sokneprest, kantor, administrasjons-
leder, trosopplæringsmedarbeider 
og kirketjener koste seg med å 
gjennomføre disse vandringene. 

Grupper fra tre av barnehagene deltok 
på vandringene der de fant både stall, 
vertshus og bålet til gjeterne og fikk 
møte keiser Augustus, gjetere, engler, 
Josef og Maria, Jesusbarnet og alt 
som hører julefortellingen til. 

Etter vandringen til «Betlehem» var 
alle sammen sultne og da var det 
fint at grillen var fyrt opp slik at alle 
sammen kunne spise hotdog og kose 
seg. 

Grunnet korona så valgte vi å ha dette 
utendørs og vi er svært takknemlige for 
at det var tre barnehager som meldte 
seg på. Koronapandemien gjorde sitt 
til at ikke så mange barnehager hadde 
mulighet til å være med på dette 
tiltaket, men de gjorde det klart at de 
gjerne ville stille opp når pandemien er 
over. 

Vi hadde så gode opplevelser med 
å ha dette arrangementet utendørs 
at vi nok kommer til å fortsette med 
det selv når koronaviruset ikke er en 
trussel lenger og alt er blitt bra. 

Tekst og foto: Bjarne B. L. Andersen
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Helgen 6. og 7. februar var vi så 
heldige å få arrangere Bohjemmeleir 
for konfirmantene i Fyllingsdalen 
menighet. Vi fikk i alle fall gjennomført 
lørdagen før helsebyråden stengte 
ned Bergen pga mutert virus fra Sør-
Afrika.

Nå i disse tider er vi jo selvsagt 
kjempefornøyd med at vi får 
gjennomført noe som helst av fysiske 
samlinger slik at dette var virkelig 
en opptur. Konfirmantene smilte i 
kapp med solen som strålte så fint 
over Fyllingsdalen og Sælen kirke 
denne lørdagen. De fikk med seg 
bønnevandring, lek og sang før vi 
avsluttet dagen utendørs i 5 minus-
grader med bålpanne, pizza og brus.

Dagen bar selvsagt preg av strenge 
smitteverntiltak men siden dette 
er blitt det nye normale satte ikke 
det noen stopper for at denne 
gjengen klarte å spre latter og 
glede rundt seg.  Vi er glade for at 
konfirmasjonsgudstjenestene er utsatt 
til høsten slik at vi kan få mer tid til 
å være sammen med denne flotte 
buketten av årets konfirmanter.

Tekst og foto: Gunn Waage Austad

Bohjemmeleir
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«Ytre spor blir glemt, indre spor blir 
gjemt. Ytre spor forsvinner, indre 
spor skinner».

Det ble gjentatt flere ganger da 
konfirmantene fikk besøk av Thor 
Haavik i januar. 

Vi er her for å sette spor. Vi blir nok 
glemt i løpet av noen få generasjoner 
og mye av det vi bygger og gjør 
forsvinner, men vi kan sette gode 
spor i andres liv, spor som varer. Dere 
konfirmanter kan gjøre en forskjell! En 
konkret utfordring: Bruk litt tid i kveld, 
snakk til Gud, vend tanken til ham. 
Fortell ham om dagen din, har du hatt 
en god dag så takk for det og for det 
du har fått. Er dagen tung så be om 
det. Jesus vil være din venn!

Thor Haavik er Loddefjordgutt og 
prest i Salhus, men ble kjent da han var 
med i Farmen på TV2 i høst. Med iver 
og engasjement kunne han utfordre 
konfirmantene i Fyllingsdalen. Han 
fortalt om barndom og oppvekst der 
Gud var en han kunne snakke med om 

sine svakheter eller når han var redd, 
men som i ungdomstiden ble borte i 
travelheten og drømmen om den store 
fotballkarrieren. Det skal ofte en krise 
til for at vi skal søke Gud. For Thor 
ble en kneskade det som gav støtet 
til tanker på Gud og Jesus og til slutt 
valget om å satse 100 % på Gud og 
tjenesten for ham.

Loddefjord menighet fikk en ivrig 
ungdoms-
arbeider som 
etter hvert stu-
derte teologi og 
som nå endelig 
er på plass i 
Salhus menighet. 
Gjennom 
deltagelsen i 
Farmen opplever 
Thor at han har 
fått en større 
stemme og en 
mulighet til å 
formidle troen. 
Reaksjonene han 
fikk fra de andre 

deltagerne i programmet var positive 
og han opplevde å bli respektert og 
verdsatt.

Thors drøm og motivasjon er å sette 
spor i mennesker, at han en gang, 
hjemme i Himmelen, kan møte en som 
sier: «Om det ikke var for måten Gud 
brukte deg på Thor, så hadde jeg valgt 
Gud bort …»

Besøk av Farmen-presten
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Vannjenta

Fem år gamle Champo Miyambo 
elsker vann, derfor passer det henne 
perfekt at hun bare kan gå noen 
meter bort til brønnen. Slik har det 
ikke alltid vært.

Vi møter den blide femåringen 
ved vannpumpa. I dag er hun med 
søsteren sin Mary på 13 år for å fylle 
opp vannkannene med rent vann. 
Champo bor i landsbyen Kasalaulo i 
Zambia sammen med 1753 andre. I et 
hus som hun deler med mamma Susan 
og sine fem søsken.

- Der borte bor jeg, sier hun og peker 
på et lite hus laget av gress og leire. 
Utenfor tripper hønene, mens et par 
av søsknene hennes slapper av på 
trappa. 

Måtte gå i timevis
Champo er så liten at hun ikke kan 
huske hvordan det var å ikke ha rent 
vann, for før Kirkens Nødhjelp boret 
en brønn i 2018, måtte de drikke og 
lage mat av vannet de hentet i elva.  

Før de fikk vann i landsbyen, var 
de mye syke. Elva var deres eneste 
vannkilde. Den var både skitten og full 
av bakterier. Mamma Susan forteller at 

det var mye slit og sykdom.

I tillegg måtte de gå langt etter vann. 

Glad i frukt
Champo har ikke begynt på skolen 
ennå, så når hun ikke er ute og leker 
med søsknene eller vennene sine, liker 
hun å hjelpe mamma Susan med å 
lage mat.
 
- Jeg er veldig glad i mango, smiler 
hun. 

I landsbyen dyrker de mango, sharon 
og en rotgrønnsak som heter kassava. 
Den smaker nesten som potet. I tillegg 
selger moren hennes fisk på markedet. 
Så de har ofte fisk på menyen hjemme. 

Champo elsker å være med familien 
sin, og ekstra stas er det å være med 
lillebror Chishimba. 
 
- Jeg bruker å mate han, og det er gøy. 

I landsbyen er de ikke lenger bekymret 
for at barna skal bli syke av skittent 
vann, men bli smittet av covid-19. 

Derfor er det ekstra viktig at 
landsbybeboerne har tilgang til rent 

vann, til både håndvask og forhindring 
av andre sykdommer i tillegg til 
pandemien.

Tekst: Anette Torjusen
Foto: Kirkens Nødhjelp

Vipps valgfritt beløp til 2426 

SMS VANN til 2426 (250,-)

eller gi på konto 1594 22 87493

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

fasteaksjonen.no

FOR 785  
MILLIONER MENNESKER  

ER DETTE DRIKKEVANN
...TENK OM DU MÅTTE GI DET TIL DITT BARN?
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Finn fem feilFinn fem feil

Finn veien til Jesus!Finn veien til Jesus!
Hjelp Maria, Peter og Johannes med å finne veien til engelen i 
den tomme graven, og videre til Jesus! (Tegning: Kari Sortland)

Gi barnebladet 
BARNAS til et 

barn du er 
glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 71 0022 08 71 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021

Klassen hadde
matteprøve. En av 

opgavene var slik: «Et hus 
har 5 etasjer. Hver etasje har 
20 trappetrinn. Hvor mange 
trappetrinn må du gå for å 

komme til toppen?»
– Enkelt, tenkte Ole, og 

skrev: «Alle.»

– Hvordan er den 
nye gitaren din?

– Jeg måtte kaste den.
– Hvorfor det?

– Den hadde jo et 
stort hull i 

midten!

Maria Magdalena løp og fortalte disiplene at Jesus var 
stått opp fra de døde. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
(Tegning: Kari Sortland)

Hva 
får du hvis du 

krysser en kalkulator 
med et menneske?

Svar: En venn du kan 
regne med.

VitserVitser
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Dåp:
Noah Brunsvik Matre
Astrid Synne Myrtveit Sæther
Grete Mari Kubberød 
Brynestad
Amalie Ness Kristoffersen 
Matias Vangestad Rodriguez 
Johanne Bjelland Sandstad 
Theodor Yndesdal Røssland 
Eivind Eldholm Sandal
Olivia Maurstig
Tobias Skarstein-Veland
Mailo Ciriaco Hernandez 
Daniel Hopland-Tvedt

Gravferd:
Terje Gunnar Tangenes
Egill Dagestad
Gunnar Menes
Bergljot Sætre
Solveig Fenstad
Bjørg Lilly Lygre
Haldis Margrete Lie
Per Andersen
Otto Reigstad-Larsen
Asbjørn Opskar
Thor Wold Årdal
Rolf Steffner
Jan Gunnar Danielsen
Marit-Helene Tøsse
Magne Breistein
Gunhild Nysæther
Liv Svendsen
Inger Alise Iversen
Åse Kristiansen
Erna Olivia Godøy

 
Trond August Helgesen
Allis Elin Rokkones
Rolf Arthur Haakonsen
Stian Sælemyr Larsen
Mary Eriksen
Thorbjørg Johanne Jensen 
Tor Meyer

Velkommen til dåp!

Fyllingsdalen menighet

Når et barn blir båret til dåp blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv.
Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele 

verden - og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine 
viktige støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet gjennom livet.

Les mer om dåp på kirken.no/fyllingsdalen

Fyllingsdalen kirke



Din annonse 
her?

Se side 2 for 
kontaktinfo

VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 

og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

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

Å snakke med folk om livet gir mening.

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

Send Vipps til 2426  
Les mer på

www.fasteaksjonen.no
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Fellesskap 
for kvinner i 
Fyllingsdalen 
menighet
Vi samles onsdager i partallsuker til 
sosialt samvær og samtale om et 
tema. Møtene starter kl 19.00 med 
kveldsmat. Så diskuterer vi dagens 
tema, før vi avslutter samlingen i 
kirkerommet med lystenning og 
sang. Vi er ferdige kl 21.30.

Samlingene er åpne for alle kvinner 
i Fyllingsdalen som ønsker å lære 
mer om den kristne tro og delta i et 
fellesskap. 

Kontakt Kristin Guldbrandsen 
Frøysa, 480 22 045 eller 
menighetskontoret om du har 
spørsmål.

Bønnesamling 
annenhver onsdag
Det blir bønnesamling kl 18.30-
19.00 i Sælen kirke i partallsuker.

Vi ber for mennesker som har 
bedt om forbønn, menigheten, 
Fyllingsdalen og den verdensvide 
kirke. 

Det er også mulig å bare 
være i kirkerommet under 
bønnesamlingen.

Fellesskap for 
menn
Velkommen til fellesskap for 
menn i Sælen kirke torsdager i 
oddetallsuker kl. 19.00–21.00.

Vipps
Vi oppfordrer nå til å benytte 
betalingstjenesten Vipps i 
forbindelse med ofringer i kirken 
Den kan også benyttes til andre 
gaver:

Logg deg på Vipps og søk opp 
Fyllingsdalen menighet, 644981.

Takk skal du ha!

Så lenge kirken vår er stengt blir middagen 
ved Bønes kirke torsdag 8. april og 6. mai.

Tirsdag 1. juni samles vi i Fyllingsdalen og får 
besøk av Tipp og Topp.

Datoer lanseres på
www.kirken.no/fyllingsdalen/familiemiddag

Familiemiddag utendørs

Frem til Fyllingsdalen kirke åpner igjen holder vi til i 
Bønes kirke, i underetasjen.

Våre åpningstider i Bønes er normalt mandag, 
tirsdag og torsdag.

Av hensyn til smittevernregler har vi 
obligatorisk påmelding. For oppdatert 
informasjon og påmelding se barnehagens 
facebook side: facebook.com/Litenogstoropen 
barnehagefyllingsdalen

Liten og stor Åpen barnehage

Gratis tilbud for barn mellom 0-1 år i følge med 1 voksen. Følg oss på Facebook:
facebook.com/Litenogstoropenbarnehagefyllingsdalen.

Mer informasjon om påmelding, se hjemmesider:
kirken.no/fyllingsdalen/babysang

Torsdager kl. 11:00

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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Semesterplan 
Konfirmanter
April
Uke 14: Tirsdag 6. Gr. 1 
Uke 15: Tirsdag 13. Gr. 2 
Uke 16: Tirsdag 20. Gr. 1
Uke 17: Tirsdag 27. Gr. 2

Mai
Uke 18: Tirsdag 4. Gr. 1
Uke 19: Tirsdag 11. Gr. 2
Uke 20: Tirsdag 18. FRI
Uke 21: Tirsdag 25. Gr. 1

Juni
Uke 22: Tirsdag 1. Gr. 2
Uke 23: Tirsdag 8. Gr. 1
Uke 24: Tirsdag 15. Gr. 2
Uke 25: Tirsdag 22. Begge 
gruppene. Sommeravslutning.                           
Vi er ute så kle dere etter været. 
Grilling og kos😊

August
Tirsdag 24. Begge gruppene. Vi er 
ute så kle dere etter været. 
Tirsdag 31. Øving til 
konfirmasjonene 4. og 5. 
september. 

September
Tirsdag 20. Øving til 
konfirmasjonene 25. september.

Tirsdag 30. mars blir det 
påskevandring i nærheten av 
Fyllingsdalen kirke. Følg med på 
kirken.no/fyllingsdalen.

PåskevandringViggohytten og Storavatnet!
Velkommen til gudstjenester uten-
dørs.

Tradisjonen tro samles vi til 
gudstjeneste ved Viggohytten andre 
påskedag kl. 11.00. Denne gangen blir 
det en musikkandakt ved Eystein Wiig 
og Liv Skoglund med innleide blåsere.

Kristi Himmel-
fartsdag feirer 
vi som før 
gudstjeneste 
ved Storavatnet, 
Krohnegården kl. 
11.00.

Vi kler oss etter 
været!

Påskefest
Påsken er kirkens viktigste høytid! 
Kirken i Bergen ønsker store og små 
hjertelig velkommen til påskefest! 

I våre 34 kirker planlegger vi å 
invitere til gudstjenester, konserter 
og kulturarrangementer gjennom 
hele påsketiden. I år vil det bli mange 
digitale arrangement også, og vi må 
ta forbehold om at endringer kan skje 
pga. smitteverntiltak. 

Her er et lite utvalg av noen 
arrangementer i Påskefest 2021:

Fyllingsdalen
Påskegudstjeneste 2. påskedag ved 
Viggohytten med messingblåsere 

Laksevåg 
Laksevåg kirke tirsdager kl. 13.00 
formiddagskonserter med sangsolist 

Silje Marie Norderhaug/Lykke Kristine 
Moen, instrumentalister m.fl.

Fridalen
Stabat Mater
Fremførelse av Pergolesis ”Stabat 
mater” har blitt en god tradisjon i 
Fridalen kirke på langfredag. 

Løvstakksiden 
Langfredag- Musikk gudstjeneste-
”Pensée des morts (In Memory of the 
Dead)”

Sandviken menighet
Vårjazz med Maria
Vårjazz med Dag Arnesen med band i 
samarbeid med Sandviken kantori. 

Følg med på www.paskefest.no for 
fullstendig program. 

Prosjektkor våren 2021

Øving 
Tysdag 23/3 og torsdag 25/3 kl. 18.30-
20 til gudstenestene skjærtorsdag kl. 
19 og langfredag kl. 11.00.

Tysdag 20/4 kl. 18.30-20 til 
gudsteneste 25/4.

Tysdag 18/5 til gudsteneste pinsedag 
kl. 11.00

Vi tenker smittevern undervegs, alle 
songarar skal ha 2 m avstand til alle 
andre!

Dersom korøvingar og gudstjenester 
vert nedstengt bruker vi øvetidene 
over til å lage videoopptak.

Oppdatert info:
www.fyllingsdalenmenighet.no

Kontaktperson: kantor Liv Skoglund 
(ls839@kirken.no, 92067252)



Gudstjenesteoversikt Fyllingsdalen menighet

21.03. Maria budskapsdag
Sælen Kirke. Gudstjeneste kl. 11.00.

28.03 Palmesøndag
Metodistkirken. Gudstjeneste kl. 
11.00.

1.04. Skjærtorsdag
Sælen Kirke. 
Nattverdsgudstjeneste kl. 19.00. 
Prosjektkor.

2.04. Langfredag
Sælen Kirke. Pasjonsgudstjeneste 
kl. 11.00. Prosjektkor.

4.04. 1. påskedag
Sælen Kirke. Gudstjeneste kl. 11.00.

5.04. 2. påskedag
Viggohytten. Gudstjeneste kl. 
11.00.

11.04. 2. søndag i påsketiden
Metodistkirken. Gudstjeneste 
kl. 11.00. Barnas påskedag. 
Fyllingsdalen barnegospel.

18.04. 3. søndag i påsketiden 
Sælen Kirke. Gudstjeneste kl. 
11.00.

25.04. 4. søndag i påsketiden
Metodistkirken. Gudstjeneste kl. 
11.00. Prosjektkor.

2.05. 5. søndag i påsketiden
Metodistkirken. Gudstjeneste 
kl. 18.00. Kveldsgudstjeneste i 
Metodistkirken.

9.05. 6. søndag i påsketiden
Metodistkirken. Gudstjeneste kl. 
11.00.

13.05. Kristi Himmelfartsdag 
Storavatnet. Gudstjeneste kl. 11.00.

16.05. Søndag før pinse
Sælen Kirke. Gudstjeneste kl. 11.00.

23.05. 1. pinsedag
Fyllingsdalen kirke. Gudstjeneste 
kl. 11.00. Prosjektkor.

30.05. Treenighetsdag
Fyllingsdalen kirke. Gudstjeneste 
kl. 11.00.

6.06. 2. søndag i treenighetstiden
Fyllingsdalen kirke.
Familiegudstjeneste kl. 11.00.

13.06. 3. søndag i 
treenighetstiden
Fyllingsdalen kirke. Gudstjeneste 
kl. 11.00.

20.06. 4. søndag i 
treenighetstiden
Fyllingsdalen kirke. Gudstjeneste 
kl. 11.00.

27.06. 5. søndag i 
treenighetstiden
Fyllingsdalen kirke. Gudstjeneste 
kl. 11.00.

Med forbehold om mulige feil og endringer. Ønsker du SMS-varsling om gudstjenester og arrangementer i 
menigheten? Send en sms til 488 94 587, så registrerer vi navn og nummer.

Følg med! Forhåpentligvis vil Fyllingsdalen kirke åpne igjen til pinse og vi vil da feire gudstjeneste i vår egen kirke 
igjen på første pinsedag. Siden vi ikke vet nøyaktig når har vi satt opp alle gudstjenestene hos våre venner i Sælen 
kirke og Metodistkirken fram til da. Pandemien gjør det vanskelig å planlegge. Det vil bli nattverd på de fleste 
gudstjenestene. Følg derfor godt med på kunngjøringer i aviser og på nett: kirken.no/fyllingsdalen

METODISTKIRKEN
Vestlundveien 27

SÆLEN KIRKE
Vardeveien 9


