
iDalen
FYLLINGSDALEN KIRKE | NR 2 AUGUST 2020 - ÅRGANG 54

INFORMASJON

HVA SKJER I HØST? - side 10-11
REHABILITERING - side 5-7



2

iDalen
www.fyllingsdalenmenighet.no

Fyllingsdalen kirke
Adr: Nebbeveien 20
Post: 5144 Fyllingsdalen
Tlf: 55 59 71 40
E-post: fyllingsdalen.menighet.bergen@kirken.no
Konto: 1644.22.50522
Vipps: 11143

ANSATTE:

6-76-7

INNHOLD
LEDER
3 Neste år Jerusalem

ARTIKLER
3 Fra MR-formannn
4 En annerledes vår
4 ... et relativt enkelt prosjekt
5 Prosjektomtale
5-6 Bilder fra rehabiliteringen

VI INFORMERER
8 Dåp/gravferd
8 Velkommen til dåp
10-11 Faste aktiviteter
12 Gudstjenester

I REDAKSJONEN:
Bjørn Moe, sokneprest
Bjarne B. L. Andersen, administrasjonsleder
Øyvind Bjørge, frivillighetskoordinator

iDalen betraktes som offentlig informasjon og 
nærmiljøblad. Av de som bor i Fyllingsdalen 
menighet hører de fleste til Den norske kirke. 
Derfor er menighetsbladet ikke definert som 
uadressert reklame.

Layout: Sven-Ove Rostrup
Trykk: Hurtigtrykk
Forsidebilde: Bjarne B. L. Andersen

1111

Sokneprest
Bjørn Moe
tlf. a. 55 59 71 42
tlf. 928 22 413
e-post:
Bm997@kirken.no

Kapellan
Eystein Wiig
tlf. a. 55 59 71 41
tlf. 488 94 587
e-post:
Ew649@kirken.no

Administrasjonsleder
Bjarne B. L. Andersen
tlf. a. 55 59 71 48
tlf. 400 64 327
e-post:
Ba573@kirken.no

Kantor
Liv Skoglund
tlf. 992 36 178
e-post:
Ls839@kirken.no

Frivillighetskoordinator
Øyvind Bjørge
tlf. a. 55 59 71 45
e-post:
Ob456@kirken.no

Kateket
Gunn Waage Austad
tlf. a. 55 59 71 43
e-post:
ga973@kirken.no

Styrer Åpen barnehage
Mariann Tveit
tlf. 415 28 807
e-post:
mariann.tveit@yahoo.com

Kirketjener
Yulia Oborina
e-post: oy464@kirken.no

Helgekirketjener
Hege G. Frøysa

Trosopplærer/babysang
Silje Maurseth

44



3

iDalen

Drømmen om å komme hjem var 
der i århundrer for jødene. Etter at 
de gjorde opprør mot romerne i tre 
omganger fra cirka år 70 til år 130 så 
var de uten land, og uten hovedstad 
og uten sitt religiøse sentrum; 
Jerusalem. Men drømmen om en gang 
å komme tilbake ble holdt levende, 
og de minnet hverandre om dette i 
generasjoner ved å bruke utrykket: 
«Neste år Jerusalem.»

Når er vi tilbake til «det normale» kan 
vi lure på i disse dager. Kirken vår i 
Fyllingsdalen er stengt, det er heldigvis 
forbigående, og vi er takknemlige 
for at både Bønes, metodistkirken og 
Sælen menighet tar vel imot oss disse 
neste måneder.

Men vi ønsker jo at vi skal få det som 
før, at vår egen kirke skal fylles på nytt. 
Neste år Fyllingsdalen. Ja, vi tror det.

Og så kom pandemien, og ble 
så merkelig: Ikke bare de første 
månedene da vi stengte ned landet 
vårt.  Økonomien forandret seg for 
mange, og for noen varig til det verre. 
Sommerferien vår ble ulik det mange 

av oss hadde tenkt. Turist i eget land, 
fergekø, eller telttur for første gang. 
Og hengekøyer er visstnok utsolgt. I 
hvert fall de du tar med deg og skal 
sove i.

Og så alle de planlagte barnedåpene, 
mange skulle det ha vært i Fyllingsdalen 
kirke denne våren.  De fleste har satt 
dåpsselskap og dåp på vent, men 
langsomt har det vær mulig å komme 
sammen, feire gudstjeneste, og se de 
små bli løftet opp av en stolt fadder 
eller mor eller far, og menigheten har 
stille klappet for den lille for å si; vi har 
sett deg og du hører til i flokken. En 
som Jesus har tatt imot.

Og så tekstene i barnedåpen: 
Jesus og barna, og den vi kaller 
Misjonsbefalingen: Gå ut…, og som 
slutter med de flotte ordene: Se, jeg er 
med dere alle dager. Alle dager!

Også disse dagene. Også denne 
tiden. Tiden som ikke ble slik vi hadde 
planlagt.

Alle våre dager er Jesus Kristus med. 
Vi er fremme når vi er fremme. Det blir 

«normalt» når det er «normalt». 

I mellomtid får vi øve oss i at det 
normale i kirken er dette enkle: Han er 
med alle dager. Kanskje det er kirkens 
og vårt «Neste år Jerusalem.»

Fortsatt god sommer.

Tekst: Bjørn Moe, sokneprest

Neste år Jerusalem

Våren i år har virkelig vært noe utenom 
det vanlige. Koronakrisen kom like 
brått over oss som over alle andre i 
mars. Plutselig hadde vi en stengt 

kirke. Heldigvis snudde 
staben seg fort rundt 
og brukte internett for å 
holde noe av aktiviteten 
i gang. Det ble spilte inn 
både gudstjenester og 
samlinger for barn. Jeg 
vet at flere satte stor pris 
på dette. Det var også 
fint å treffe andre under 
de digitale kirkekaffene. 
Jeg vil rette en stor takk 
til staben for innsatsen 
under korona-stengingen. 

Menighetsrådets arbeid 
ble også påvirket av 
dette. Vi fikk imidlertid 
avholdt et digitalt møte 
etter påske og et fysisk 
møte i juni. En viktig sak 
fremover blir utarbeidelse 

av en diakoniplan for menigheten. 
Det er nedsatt et diakoniutvalg som 
skal starte arbeidet med en slik plan 

nå i høst. Diakoni er et viktig område, 
men også et vidt begrep. Det vil være 
viktig å se hva vi realistisk kan greie å 
få til hos oss og hva vi skal prioritere.

En annen viktig sak for menighetsrådet 
nå fremover er å følge med på 
reparasjonsarbeidet som er i gang i 
kirken. Taket har vært lekk en stund 
og dette har gjort dette arbeidet 
helt nødvendig. Kirken står derfor 
akkurat nå innpakket i forbindelse 
med reparasjonsarbeidene. Vi vet 
ennå ikke om vi får pakket den ut og 
tatt den i bruk igjen til jul eller om det 
vil gå lengre tid enn det. Staben har 
fått midlertidige kontorer i perioden 
kirken blir stengt. Gudstjenester 
og andre aktiviteter vil til høsten 
foregå i andre lokaler enn vanlig. 
Det er godt å ha gode venner både 
i nabomenighetene og på skolene 
rundt oss.

Tekst: Kjell-Eivind Frøysa

Fra MR-formann
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En annerledes vår
Det ble en merkelig vår. Med 
rehabilitering og stengning av kirken 
var vi forberedt på at det ville bli 
travelt, men Covid-19 snudde opp 
ned på det meste.

Staben gjorde en flott innsats og fikk 
på plass andakter og gudstjenester 
via nett. Barnehagen fulgte opp 
sine brukere på spennende vis. 
Blant annet ble det gjennomført 
utendørs institusjonsandakter og den 
årlige utendørsgudstjenesten ved 

Storavatnet Kristi 
Himmelfartsdag 
ble gjennomført 
etter planen.

Forsiktig 
begynner vi 
å åpne opp 
igjen for 
menighetslivet 
i Fyllingsdalen. 
Vårhalvåret vi 
har lagt bak oss 
har vært spesielt 
og høsten blir 
også annerledes. 
Kirken vår er 
stengt og de 
ansatte er blitt tatt svært godt imot 
her i Sælen. Gudstjenestene våre 
feirer vi enten i Sælen eller hos gode 
venner i Metodistkirken og det øvrige 
arbeidet fordeler seg på Sælen kirke, 
Bønes kirke og på noen skoler. 
Pandemien har ikke sluppet taket og vi 
overholder de anbefalinger vi har fått. 

Velkommen til Fyllingsdalen menighet 
i høst!

Tekst: Bjarne B. L. Andersen

... et relativt enkelt og oversiktlig prosjekt
Fyllingsdalen kirke er blitt en travel 
anleggsplass der mye skjer og mange 
mennesker arbeider. Menighetsbladet 
har tatt en prat med han som leder 
hele prosjektet, Sondre Haugseng 
Jakobsen fra Akasia:

Sondre er Fanagutt og oppvokst i 
nærheten av Smørås og Slåtthaug.

Sin faglige bakgrunn fikk han på 
Høgskolen i Bergen der han tok 
bachelorgraden «Bygningsingeniør». I 
bachelorgraden spesialiserte han seg 
nettopp i prosjekt- og byggeledelse. 
Ved siden av studiet arbeidet han 
som hjelpearbeider i tømrerfaget 
hos BATEK AS i ferier og helligdager. 
Han jobbet på alt fra små til store 
prosjekter noe som gjorde at han også 
fikk praktisk erfaring fra bransjen. 

Etter at han var ferdig med 
bachelorgraden i 2016 reiste han som 
så mange andre litt rundt i verden før 
han begynte som prosjektleder i MKL 
Norge der han arbeidet i ett og et 
halvt år med stålbygg og stålhaller før 
han ble ansatt i Akasia i 2018. 

Sondre forteller at som prosjektleder 

i Akasia fylles hverdagen med 
spennende og varierte oppgaver. Ved 
siden av den normale prosjekt- og 
byggeledelsen arbeider de mye med 
bygg og anlegg som har vernestatus. 
Offentlige midler samt barnehager 
gjør at det er mer enn nok å sette seg 
inn i og holde oversikt over.

Tidligere prosjekter Sondre har hatt i 
Akasia er den nye barnehagen, Akasia 
Søreide Menighetsbarnehage, med 
fem avdelinger som ble ferdigstilt i 
desember 2019. I det prosjektet hadde 
han rollen som byggherreombud 
og fulgte opp totalentreprenøren 
Byggmester Markhus som leverte en 
barnehage man er veldig fornøyd med. 

Han arbeider for tiden med Solheim 
kapell parallelt med Fyllingsdalen kirke. 
Kapellet skal totalrehabiliteres. Utover 
dette har han et par mindre prosjekter 
hvor ett av dem er å organisere 
og planlegge gjennomføringen av 
tilstandsanalysene Akasia leverer til 
Bergen kirkelige fellesråd og til andre 
fellesråd rundt om i Norge.   

Prosjektet på Fyllingsdalen kirke 
opplever Sondre som et relativt enkelt 

og oversiktlig prosjekt som han er glad 
for å få lov til å lede.

Vi i menigheten takker for godt 
arbeid og samarbeid med en alltid like 
smilende og velvillig prosjektleder!

Tekst: Bjarne B. L. Andersen 
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Prosjektomtale

Fyllingsdalen kirke ble påbegynt i 
1974 og var ferdigbygget og innviet 
i 1976. Kirken er bygget med en 
uvanlig takform og har to forskjellige 
nivåer på takene hvor taket buer 
seg fra den nedre delen til det øvre 
taket. I årene 2000 – 2001 ble det 
gjennomført arbeider på taket da 
aluminiumsplatene var begynt å 
miste fargen, og en hadde diverse 
lekkasjeproblemer. Løsningen fra 
2000 var å bygge et nytt tak oppå 
det originale taket slik at det ble to 
takkonstruksjoner.  

I årene frem mot 2017/2018 var 
det vannlekkasjer på taket. Noe 
skyldtes at det i år 2000 var brukt 
sinkplater i stedet for aluminium, og 
disse sinkplatene var lite egnet til 
denne typen tak, så de var fulle av 
små hull. I tillegg ble det oppdaget 
at løsningen fra 2000 også hadde 
medført kondensproblematikk i 
takkonstruksjonen, en hadde ikke 
sikret at konstruksjonen hadde 
tilstrekkelig lufting. Vannet som kom 
inn i takkonstruksjonen, enten som 
kondens fra undersiden eller som 
lekkasjer fra oversiden, tørket ikke 
skikkelig ut. Over tid har det utviklet 
seg til råteskader. 

I 2019 bevilget Bergen kommune 
penger til å rehabilitere taket. 
Prosjekteringen av arbeidet ble 
gjort i 2019. Etter godkjenninger hos 
Riksantikvaren, biskopen og byggesak, 
begynte selve prosjektet i mai 2020 
med at Pilar Stillas bygde stillas med 
tak over tak for å skjerme taket og 
kirken for høstværet som kommer 
mens arbeidene gjennomføres.   

I løpet av sommeren 2020 har 
store deler av arbeidet som ble 
gjort i år 2000 blitt revet, og man 
har avdekket vesentlige råteskader 
i takkonstruksjonen fra år 2000. 
Arbeidet fortsetter utover høsten hvor 
Akasia i løpet av august måned skal 
rive det originale taket. 

HRProsjekt har prosjektert og 
gjennomført beregninger av arbeidet 
som skal utføres på takkonstruksjonen 
i 2020. Arbeidet består av å rive 
den nyere takkonstruksjonen som 
ble etablert i år 2000 samt original 
takkonstruksjon fra 1976 for å komme 
ned til innvendig himling og den 
originale bærekonstruksjonen. Når alt 
er revet vil det utføres nødvendige 
reparasjoner og utskiftning av det 

som er å finne av råteskader før 
gjenoppbygningen begynner.  

Den nye oppbygningen vil bygges 
opp med 300 mm isolasjon for å 
bedre inneklimaet og gjøre bygget 
mer energivennlig. Undertaket blir 
krysslektet for å etablere gode nok 
luftespalter i gesimser og kister som 
skal sørge for at det blir tilstrekkelig 
luftsirkulasjon i takkonstruksjonen. 
Som følger av problematikken 
med manglende luftsirkulasjon 
og fuktproblematikken skal det 
installeres fukt- og vindmålere i 
takkonstruksjonen for å monitorere 
at den nye løsningen gir tilstrekkelig 
utlufting og opptørking. 

Takfallet vil også bli justert til over 
3 grader fall for å sørge for god 
vannavrenning i tråd med dagens 
tekniske normer. Vinduene på det 
øvre taket vil bli skiftet til vinduer med 
bedre isoleringsgrad. 
Det nye taket vil bli båndtekket 
med aluminiumsplater med en høy 
korrosjonsklasse og mer slitesterk 
overflate enn det som er i dag. 
Dette for å prøve å forhindre både 
mekaniske skader og kjemiske 
reaksjoner i båndtekkingen.  Alt 
tømrerarbeid utføres av Akasia og 
blikkenslagerarbeid av Bygg og 
Ventilasjon AS. 

I tillegg til det utvendige arbeidet skal 
kirken også få nytt ventilasjonsanlegg 
som er prosjektert av Asplan Viak. 
Sammen med utskiftningen av 
ventilasjonsanlegget skal EM Systemer 
oppgradere SD anlegget i kirken. 
Akasia skal også gjennomføre arbeider 
på det elektriske anlegget med nye 
tilførsler til ventilasjonsanlegget og 
utskiftning av hovedtavlen. 

Målet er å gjennomføre alle arbeidene i 
løpet av høsten slik at kirken kan åpnes 
igjen tidlig over nyttår, men noen 
nøyaktig dato kan ikke gis, særlig siden 
vi enda ikke vet hvor store råteskader 
vi vil finne på hovedtakkonstruksjonen. 

Ventilasjonsanlegget sammen med 
utskiftningen av taket vil gi kirken 
et bedret inneklima og en mer 
miljøvennlig drift med tanke på 
energibesparelse. 

Tekst: Sondre H. Jakobsen
(Akasia - Prosjektleder)
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Bilder fra rehabiliteringen
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Foto: Bjarne B. L. Andersen og 
Sondre Haugseng Jakobsen

Bilder fra rehabiliteringen
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Dåp:
Alva Elisabeth Osmo-
Jansen
Johannes Wærsland 
Berentsen
Leah Madsen Geitrheim 
Mathias Hagenes Hallseth 
Aleksander Salbu Jensen 
Georg Grung Johansen 
Liam Fossberg 
Oliver Tvedt Fredagsvik 
Solveig Simonsen 
Leo Johan Lino 
Trym Bræin-Pedersen 
Oda Jakobsen 
Emmy Aritonang Kåsin 
Samuel Michal Karpov Akse
Isak Bruland Selland 
Tilde Rykken 
Milania Emilie Gjevert 
Angvik
Sanne Osberg

Gravferd:
Åse Gunn Steffensen
Bjørg Breistein
Frid Kilvik
Terje Andersen
Marta Larsen
Gerd Jæger
Henry Litlekalsøy
Gunvor Lovise Wikse
Bjørn Kristoffer Nilsen
Bjørn Cato Skulstad
Helge Ullebust
Helge Mikkelsen
Mons Alme
Kjell Magnus Halstensen
Nils-Johan Hana
Dag Ståle Aardal
Frank-Harald Thorbjørnsen 
Johansen
Agnes Kitty Strand
Kari Tholo
Eva Ellingsen

Laila Strømme
Dagfinn Lysbakk
John Larsen
Ellinor Berit Antone 
Bergesen
Jan Ove Birkeland
Inger Hårklou Eide
Paul Arne Johannessen
Hugo Eide
Sverre Ditlev Wettergreen-
Larsen
Harald Haugland
Aud Petra Mathiesen
Sigurd Malvin Høgheim
Hege Folkedal Olsen
Egil Edgar Johansen
Bernt Berntzen
Harald Kalve

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



 Knut Helge Espen  Heine Cathrine 
 Polden Polden  Polden Polden Misje

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. SOTRA
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

 

Din annonse 
her?

Se side 2 for 
kontaktinfo
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Fellesskap 
for kvinner i 
Fyllingsdalen 
menighet
Vi samles annenhver onsdag 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. I 
høst vil vi blant annet snakke om 
tro, livet etter døden, det kristne 
fellesskapet og nåde.

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

Første gang onsdag 19. august kl 
19:00-21:30. Samlingene i høst blir 
i Sælen kirke.

Kontakt Kristin Guldbrandsen 
Frøysa, 48022045 eller 
menighetskontoret om du har 
spørsmål.

Bønnesamling 
annenhver onsdag
Det blir bønnesamling kl 18:30-
19:00 i Sælen kirke annenhver 
onsdag. Første gang onsdag 19. 
august.

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.

Notis om 
Vandrerne
Kirken er stengt, men siden det er 
lov å møtes igjen, så starter vi fra 
september opp igjen med vår lille 
vandrergruppe. 

Vi møtes ved Meny/Mc Donalds 
på Oasen senter litt før klokken 10, 
torsdager i partallsuker. Vi tar en 
runde i Dalen og avslutter med en 
kaffe og noe å spise inne på kafeen 
på Oasen.

Første oppmøte (ved Meny) er 
torsdag 3. september kl. 10.00. 
For menn i beste alder, og husk lett 
turtøy.

Har du spørsmål så ta kontakt med 
soknepresten på telefon 92 82 24 
13. Eller helt enkelt møt opp. Tror 
det kan bli fint å begynne å se 
hverandre litt igjen.

Fellesskap for 
menn
Velkommen til fellesskap for 
menn i Sælen kirke torsdager i 
oddetallsuker kl. 19.00 – 21.00.
Oppstart 27. august.

Prosjektkor
Viktigaste oppgåva til prosjekt-kora 
er å vere forsongarar i gudstenesta, 
men det blir også noko «eigen» 
kormusikk kvar gong.

Det blir nye songar i kvart prosjekt, 
og dei blir enkle nok til at vi klarar 
oss innafor oppsett prøvetid. 
Påmelding til kantor Liv Skoglund 
(ls839@kirken.no) jo før, jo heller! 
(men seinast ei veke før øvinga).
 
Vi skal lage prosjektkor til desse 
gudstenestene (øvingstider i 
parentes bak!)

23. august 2020 kl 11 i Sælen kirke 
(fredag 21. august kl 18.30-20 i 
Sælen kirke) 

25. oktober 2020 (Bots- og 
bønnedag) kl 18 i Metodistkirken i 
Vestlundveien (fredag 23. oktober 
kl 18.30-20 i Sælen kirke)

15. november 2020 kl 11 i Sælen 
kirke (øving fredag 13. november i 
Sælen kirke)

Fyllingsdalen 
barnegospel
... for barn i alder 5-11 år

Øvingene høsten 2020 er på 
Lynghaug skole på torsdager 
kl 17-18 + ekstraøving for 10- og 
11-åringene kl 18-18.30. 

Øvingene starter 20. august. 
Koret deltar på Fyllingsdalen 
menighet sin gudstjeneste 30. 
august, den holdes i Metodistkirka 
i Vestlundveien.

Opptak av nye medlemmer 
torsdag 3. september. Både gutter 
og jenter er velkomne!   

Musikalske ledere er Ann Elisabeth 
Tveit og Liv Skoglund.
Koret er medlem i Norges KFUK-
KFUM.

Koret mottar støtte fra Frifond og 
fra Bergen kommune. Kontingent 
er kr 200 pr. år (evt. rabattpris kr 
50), som betales direkte til KFUK-
KFUM.

Korgenser kan lånes, og dersom 
noen vil ha sin egen, koster den kr 
100.

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

1. Logg deg på Vipps og velg Send
2. Søk opp Fyllingsdalen menighet, 
11143
3. Velg Offer (eller gave til 
menigheten)
4. Fyll ut summen du vil gi 
5. Trykk på Handlekurv
6. Du får nå mulighet til å be om 
skattefradrag. Dersom du samlet 
gir mer enn kr. 500 pr. år vil dette 
bli rapportert inn som skattefrie 
gaver. (Dette registrerer du bare 
første gangen)
7. Trykk på Klar til å betale og betal

Takk skal du ha!
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Konfirmantene i Fyllingsdalen 
kirke som skulle vært 
konfirmert i mai skal istedenfor 
konfirmeres i løpet av september. 
Konfirmasjonsgudstjenestene blir 
holdt i Metodistkirken 12., 13. og 19. 
september, da Fyllingsdalen kirke for 
tiden er under oppussing. Vi ser frem 
til å feire den store dagen sammen 
med disse flotte ungdommene og 
deres familier.

Helgen etterpå, den 26. og 27. 

september, braker det løs for et 
nytt konfirmantkull i Fyllingsdalen 
menighet. Også denne begivenheten 
skal finne sted i Metodistkirken. 
Lørdag 26. september skal vi møte 
konfirmantene for første gang til lek, 
prat og moro. 27. september skal 
de presenteres for menigheten. (Av 
smittevernhensyn kan hver konfirmant 
bare ta med seg to gjester 27. 
september.) Vi ønsker konfirmantene 
og deres familier hjertelig velkommen 
til Fyllingsdalen menighet.

Konfirmanter i Fyllingsdalen menighet

Velkommen til babysang torsdager 
kl.11.00. Vi synger kjente barnesanger, 
rim og regler. Tilbudet er gratis 
og åpent for alle, og er en del 
av menighetens trosopplæring. 
Babysang passer for babyer opp til 
ett år. Ta gjerne med matpakke, så 
kan vi mingle litt etter vi har sunget en 
halvtimes tid.  Babysang samarbeider 
med åpen barnehage, og vil foregå 
i barnehagens åpningstid i Bønes 
kirke. Vi følger skoleruten, og 
endringer utover det vil bli annonsert 
på Facebook sidene til Fyllingsdalen 

kirke og Åpen barnehage. 

Grunnet smittevern vil vi ha 
påmelding til babysang fra uke til 
uke. Følg med på Facebook; ”Liten 
og stor åpen barnehage” for mer 
informasjon. 

Lurer du på noe mer er det bare å 
ta kontakt med Silje Maurstad på 
95722119. 

Velkommen!

Babysang
Vi håper å komme i gang med 
familiemiddager i løpet av høsten, 
sannsynligvis i Bønes kirke i 
tilknytning til åpen barnehage. 

Så langt har det vært vanskelig 
å planlegge, men følg med på 
menighetens hjemmeside og på 
Facebook.

Familiemiddag

Liten og stor åpen barnehage har nå 
fått nye midlertidige lokaker i Bønes 
kirke. Vi er veldig glad for at Bønes 
menighet har tatt imot oss med åpne 
armer nå når vi i en periode står 
uten lokaler i Fyllingsdalen. Vi synes 
det er viktig at vi kan fortsette å gi 
småbarnsforeldre et tilbud til barna 
sine.

I en åpen barnehage kan barna 
komme og leke med andre barn 
akkurat som i ordinære barnehager. 
Hovedforskjellen er at i en åpen 
barnehage har barnet følge av en 
voksen omsorgsperson. En åpen 
barnehage er også en pedagogisk 
og sosial arena som er kilde for 
nye bekjentskap og vennskap for 
både barn og voksne. De ansatte i 
barnehagen tilrettelegger for ulike 
pedagogiske aktiviteter, og kan også 
fungere som gode samtalepartnere 
og veiledere. Ingenting gleder oss 
mer enn å kunne hjelpe. En av de 
beste tilbakemeldingene vi har fått 
kom fra en mor: ”Da jeg kom inn 

denne døren følte jeg meg 
usikker og følte jeg gjorde 
alt feil i morsrollen. Etter 
å ha gått her en stund og 
snakket med dere føler jeg 
meg som verdens beste 
mamma!” Slike tilbake-
meldinger kan vi leve lenge 
på.

Vanligvis begynner vi 
semesteret med å ønske alle 
store og små velkommen til 
å besøke vår åpne
barnehage. Det gjør 
vi nå også, men på grunn av 
koronasituasjonen så blir det 
ikke helt som vi er vant til. Selve 
kjennetegnet til åpen barnehage og 
kirken forøvrig, er at den er åpen for 
alle. Nå når vi er på gult nivå kan man 
desverre ikke komme og gå som man 
vil i barnehagen. Barnehagen vil ha 
noe begrenset åpningstid, og man 
må også melde seg på før man
kommer. Påmeldingen skjer først 
og fremst via vår Facebookside 

”Liten og stor åpen barnehage i 
Fyllingsdalen kirke,” men om man 
ikke har Facebook så er det mulig 
å ta kontakt med styrer på telefon 
41528807.
Åpningstidene vil variere ut i fra om 
vi er på rødt, gult eller grønt nivå. Vi 
har gode rutiner på smittevern og 
har gjort en rekke tiltak for at alle skal 
føle seg trygge.

Om det er noe dere lurer på så er det 
bare å ta kontakt.

Åpen barnehage



Gudstjenesteoversikt for
Fyllingsdalen menighet
30.08, Metodistkirken
kl. 11.00, Gudstjeneste
Dåp og nattverd. B Moe, E Wiig. 
Barnegospel.

06.09, Sælen kirke
kl. 11.00, Gudstjeneste
Dåp og nattverd. F Øglænd.

12.09, Metodistkirken
kl. 12.00, Konfirmasjon
E Wiig, G Waage Austad.

12.09, Metodistkirken
kl. 14.00, Konfirmasjon
E Wiig, G Waage Austad.

13.09, Metodistkirken
kl. 11.00, Konfirmasjon
E Wiig, G Waage Austad.

19.09, Metodistkirken
kl. 12.00, Konfirmasjon
B Moe, E Wiig.

19.09, Metodistkirken
14.00, Konfirmasjon
B Moe, E Wiig.

20.09, Sælen kirke
kl. 16.00, Familiegudstjeneste
Dåp og nattverd. B Moe, A M 
Klare. Prostebesøk.

27.09, Metodistkirken
kl. 11.00, Konfirmantpresentasjon
E Wiig, G Waage Austad

04.10, Sælen kirke
kl. 11.00, Gudstjeneste
Dåp. B Moe

11.10,  Metodistkirken
kl. 11.00, Gudstjeneste
Dåp. E Wiig.

18.10, Sælen kirke
kl. 11.00, Gudstjeneste
Dåp. R-M Skarsten.

25.10, Metodistkirken
kl. 18.00, Kveldsgudstjeneste
Nattverd. B Moe. Prosjektkor.

31.10, Sælen kirke
kl. 18.00, Minnegudstjeneste
E Wiig.

01.11, Sælen kirke
kl. 11.00, Alle Helgensdag
Nattverd. F Øglænd

08.11, Metodistkirken
kl. 11.00, Gudstjeneste
Dåp og nattverd. B Moe. 
Barnegospel.

15.11, Sælen kirke
kl. 11.00, Gudstjeneste
Dåp. E Wiig. Prosjektkor.

22.11, Sælen kirke
kl. 11.00, Økumenisk gudstjeneste
Dåp og nattverd. B Moe, R-M 
Skarsten m.fl.
 
29.11, Sælen kirke
kl. 11.00, Familiegudstjeneste
Dåp. E Wiig, G Waage Austad.

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.

METODISTKIRKEN
Vestlundveien 27

SÆLEN KIRKE
Vardeveien 9


