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Når jeg skriver ned disse tankene, 
sitter jeg på en benk ved Kyrkjetangen 
og ser utover Nordåsvannet. Det 
nærmer seg sommer, og det er meldt 
sol og varme til helgen. Det er skyet 
i dag, men jeg kan se noe av den blå 
himmelen mellom skyene. Og iblant 
titter solen frem. 

Jeg hører fuglesang og bølgeskvulp. I 
det fjerne hører jeg en skoleklasse som 
har tatt en utflukt til stranden. Kanskje 
denne dagen vil bli til et godt minne 
i barnas liv? En mann, som er ute og 
lufter hunden sin, går forbi der jeg 
sitter på benken.

Dette kunne vært en dag i slutten 
av mai i et hvilket som helst år. Alt 
virker så fredelig. Så normalt. Som om 
ingenting av dette vanskelige i livene 
våre har hendt. 
Så vet vi at verken 2020 eller 2021 har 
vært normale år. Vi har vært gjennom 
en krevende tid. Og for mange av oss 
kan det fremdeles være krevende. 
Dette vil vi alltid bære med oss.

Men vi kan ha lov til å se fremover på 
en dag som denne. Vi kan få et glimt 
av det som vi har i vente: Ting blir bra 
igjen. 

Ting blir bra igjen. Hva betyr 
det?

Det betyr at alle disse vanlige 
tingene, det som vi pleide å 
gjøre; det skal vi fortsatt få 
gjøre. 

Vi skal få lov til å åpne våre 
hjem og våre kirker – slik vi 
har pleid å gjøre. Vi skal få 
delta på fritidsaktiviteter og 
større arrangementer – slik 
vi har pleid. Vi skal få reise og se nye 
steder. Vi skal få være nær hverandre, 
og vise det ved å gi hverandre en klem.

Jeg kunne nevnt så mye mer av alt 
det vi har savnet i alle disse månedene 
med nedstengning og avstand. 

I Romerbrevet 8 heter det at alle ting 
kan vendes til det gode. Det er et 
ord som ikke skal formidles på en lite 
sensitiv måte til den som har det tøft. 
Vi skal være varsomme her. Men det er 
et ord om at vi kan be om nåde til å se 
våre erfaringer ut fra Guds perspektiv. 
Kan vi ha blitt minnet på noe i denne 
krevende tiden?

Kanskje har vi fått øynene opp for at 

alle disse helt vanlige tingene i livene 
våre er noe vi kan takke for?

En klem betyr noe! Det samme gjør 
en middagsinvitasjon. Håndball- 
og fotballtreningen. Den åpne 
barnehagen. En bibelgruppe og et 
kirkebesøk. En konsert eller et større 
arrangement. Listen kunne vært mye, 
mye lenger. 

Jeg kjenner at det gjør godt å 
skrive ned disse tankene. Jeg hører 
fuglesangen og bølgeskvulpet. 
Kjenner varmen fra solen. Ting blir bra 
igjen. Nå skinner solen.

Tekst: Eystein Wiig

Foto: Bjarne B. L. Andersen

Ting blir bra igjen

Vi har for 
litt siden 
lagt bak 
oss en 
pinsehelg 
hvor vi 
hadde en 
fin frilufts-

gudstjeneste utenfor kirken 
vår på første pinsedag. 
Rehabiliteringsarbeidet var ikke 
helt avsluttet, og derfor måtte 
gudstjenesten være ute og ikke inne. 
Sist gang vi kunne samles i vår kirke 
til gudstjeneste var 1. pinsedag i 
fjor. Det var fint å kunne samles ved 
kirken, og å vise at nå er vi på vei 
tilbake. Kirkeklokkene ringte på nytt 
fra kirken. Snart er vi tilbake for fullt.

Vi ser nå framover mot høsten og 
det som skal skje da. Menighetsrådet 
har vedtatt en diakoniplan som en 
komité har arbeidet med i vinter. 
Vi skal blant annet satse mer på 
ungdomsarbeid. Derfor er vi nå i gang 
med å engasjere en ungdomsarbeider 
på deltid. Vi vil invitere menigheten 
til å delta i denne satsingen både 
gjennom bønn og arbeid, men også 
gjennom givertjeneste. Dette vil vi 
komme tilbake til over sommeren. 
Inntil da vil jeg ønske alle sammen 
en god sommer, og velkommen til 
gudstjeneste i vår egen kirke om ikke 
mange ukene.

Tekst: Kjell-Eivind Frøysa

Fra MR-formannen
Mange tusen takk for responsen på 
giroen i forrige menighetsblad. Dere 
var mange som benyttet denne og det 
er kommet inn over 11 000.- kroner. 
Pengene vil bli brukt til ulike oppgaver 
i menigheten, til arbeidet blant barn 
og unge, kirkens omsorgstjeneste 
diakoni og til menighetsbladet.

Det blir vanskelig å sende takkebrev til 
dere alle, men ta imot denne hjertelige 
takken fra oss i staben. Disse gavene 
er med og gjør menigheten vår bedre 
for flere.

Dersom noen av 
dere ønsker å gi 
fast til menighetens 
arbeid med mulighet 
for skattefradrag, 
kan dere melde dere 
på via QR-koden.

Takk
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Hjerte for kirken i Dalen
Etter ni år i Fyllingsdalen menighet, 
går Øyvind Bjørge nå inn i nye 
arbeidsoppgaver i Bønes og 
Storetveit menigheter. Vi har lært 
ham å kjenne som en kunnskapsrik 
og engasjert medarbeider med glimt 
i øyet – med en spisskompetanse på 
lydteknikk.

Jeg hadde en hyggelig prat med 
Øyvind på Pastasentralen på Oasen 
der han delte mer fra sitt liv og hvordan 
han har opplevd tiden i Dalen.
 
Øyvind begynte som kirketjener 
hos oss i 2012. Kirketjener er en 
funksjon som ikke alltid er så synlig 
for deltakerne på en gudstjeneste 
eller et arrangement i kirken. Men 
kirketjeneren ser til at alt går som det 
skal underveis og det er mange små 
og store oppgaver både før og etter 
arrangementet. Ellers i uken er det 
også mye som må gjøres for at en 
menighet skal kunne fungere godt.

De siste årene har Øyvind vært 
frivillighetskoordinator. Et arbeid som 

blant annet har bestått i å rekruttere 
medarbeidere til menighetens ulike 
virkegrener. Allsidig som han er, har 
han bidratt inn i mange sammenhenger 
i menighetslivet. I løpet av det siste 
året med pandemi, har hans innsats 
bidratt til at vi har kunnet gi et godt 
digitalt tilbud i de månedene det har 
vært vanskelig å kunne samles flere 
til gudstjenester og andre samlinger i 
kirken. 

- Hvordan ble du engasjert i kirken og 
etter hvert i Fyllingsdalen menighet?

- Jeg er vokst opp i Skjold menighet 
og har deltatt i kirken fra jeg var liten 
gutt. I ungdomstiden gikk jeg på Ten 
Sing og lederkurs for ungdom. Jeg ble 
fullstendig hektet på menighetslivet, 
og det kristne fellesskapet og spesielt 
blant ungdom og unge voksne. 

Øyvind møtte Torfinn Wang, 
som den gang var kateket, på en 
ungdomsfestival sommeren 2012. Han 
fortalte at menigheten da trengte en 
kirketjener, og slik havnet Øyvind her 

hos oss. 

- Hva har Fyllingsdalen menighet 
betydd for deg?

- Mye og på mange forskjellige måter, 
tenker jeg. Rent jobbmessig var det 
en reise som endte i min første faste 
ansettelse i kirken. Det var også godt 
å komme litt utenfra å lære kirken 
som organisasjon å kjenne med andre 
briller enn de jeg hadde hatt i Skjold. 
Viktigst for meg er alle menneskene 
jeg hatt gleden av å jobbe sammen 
med og møte, lønnet som ulønnet. Jeg 
kommer alltid til å ha hjerte for kirken 
i Dalen. 

Fyllingsdalen menighet vil takke 
Øyvind for den store innsatsen han 
har gjort i løpet av årene han har vært 
hos oss. Heldigvis er det ikke så lang 
avstand til Bønes og Storetveit. Vi 
ønsker ham Guds velsignelse over liv 
og tjeneste.

Tekst: Eystein Wiig
Foto: Bjarne B. L. Andersen

Takk for meg!

Etter nesten 9 år i Fyllingsdalen er 
tiden kommet for å takke for meg. 
Jeg vil takke både nåværende og 
tidligere kollegaer, lønnet som 
ulønnet for gode relasjoner og 
samarbeid. Menigheten har betydd 
mye i den spesielle tiden der 
man går fra å være ung voksen til 
voksen på ordentlig vis.

Fyllingsdalen kirke er ikke som de 
store katedralene. Det er et bygg 
av det mer jordnære slaget, noe 
jeg mener kler «fyllingsdølene» 

godt. Det har også kledd meg og 
mine tanker om hva kirken skal 
være, godt. Så er det slik at kun 
evigheten sammen med Gud er 
evig. Det andre har sin slutt. Denne 
gangen var det for min del en 
nedbemanningsprosess som jeg 
egentlig er kommet heldig ut fra 
med ny jobb i Bønes og Storetveit 
menigheter som kirketjener. En 
bismak er det å forlate fellesskapet 
i Fyllingsdalen. Men heldigvis er 
verdens vakreste by en kompakt by 
med små avstander, så jeg håper på 

å stikke innom i ny og ne og beholde 
kontakten med flere.

Til slutt vil jeg benytte anledningen 
til å ønske særlig ansatte og 
menighetsråd lykke til med å bygge 
menighetslivet videre. Mitt råd 
er å utnytte kirkens særegenhet 
med det jordnære, og la det prege 
arbeidet i møte med mennesker. 
Med ønske om Guds velsignelse 
over menigheten.

Takk for meg. Øyvind
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Diakoni og pandemi
–Vi må ikke gjøre det så innviklet å 
være et medmenneske, mener Hanne 
Marie Engdal som jobber som diakon 
ved Sjømannskirken på Gran Canaria. 
Å være diakon under en pandemi har 
endret arbeidshverdagen til Hanne 
Marie Engdal. 

–Men enten jeg møter én eller ti, er 
det jo selve møtet som er viktig. Jeg 
får bedre tid til å være sammen med 
dem som trenger støtte og hjelp. Det 
oppleves veldig godt oppi alt. 

–Diakon og diakoni er fortsatt 
fremmedord for mange? 

–Diakoni defineres ofte som kirkens 
omsorgstjeneste. Det handler om å 
møte alle mennesker der de er i livet, 
med neste kjærlighet, respekt og 
likeverd. 

–Så diakoni handler ikke om at de 
sterke skal hjelpe de svake?

–Nei. Det er en feiltolkning å tenke at 
jeg som diakon alltid er den sterke 
og tøffe som takler alt. Noen ganger 
trenger vi alle råd og veiledning, andre 
ganger trenger noen av oss mat, klær, 
en klem eller hjelp til å prøve å få livet 
inn på et godt spor.

Utfordrende sosialsaker
Før Hanne Marie Engdal flyttet til Gran 
Canaria i fjor, jobbet hun 15 år som 
diakon i Norge. 

–Er det stor forskjell på være diakon i 
Spania sammenlignet med Norge? 

–Ja, egentlig. I Norge er det et helt 
opplegg for alle eventualiteter av 
det mennesker sliter med. Det finnes 
selvsagt et spansk helsevesen her, men 
ting blir ofte mye mer komplisert når 
man er i utlandet, med andre regler 
og ulike rettigheter. Språkbarrieren 
er også et hinder for mange til å 
kunne nyttiggjøre seg av de lokale 
hjelpetiltakene.

–Er det noe som er likt? 

–Folk trenger jo den samme omsorgen 
uansett hvor de er i verden. Det folk 
sliter med hjemme, sliter folk med 
her også. Det er sorg, rus, ensomhet, 

sykdom og 
utenforskap.

–Hvilke saker er 
mest krevende?

–Vi blir involvert 
i mange såkalte 
sosialsaker som 
er utfordrende. 
De tyngste og 
mest komplekse 
sakene har 
sammenheng 
med rus, psykiatri 
og omsorgssvikt. 
Men barn, små 
barn, som 
opplever omsorgssvikt i et fremmed 
land, gjør spesielt inntrykk på meg. 
Det er ille i Norge også, men her har 
de ofte ikke noe nettverk, bortsett fra 
Sjømannskirken. Det er tøft, sier hun 
og legger til at Sjømannskirken har 
kompetanse på å møte mennesker i 
vanskelige livssituasjoner, i sjelesorg 
og sorgarbeid. I tillegg til et godt 
samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Hjemløse nordmenn
–Hender det at du må ut og lete etter 
nordmenn?

–Det skjer innimellom, men det er viktig 
for meg å respektere menneskets frie 
vilje. Jeg møter nordmenn som har 
valgt å leve som hjemløse her. Noen 
av dem har vokst opp med rus og 
overgrep, og mangel på at noen har 
tatt tak i livene deres som små. Deres 
handlingsmønstre og referanserammer 
for hva som er et bra liv er så veldig 
annerledes enn mitt.

Det kan tilsynelatende virke enkelt å 
være uteligger her. De slipper å fryse 
og de mottar mat fra ulike steder. 
Hvem er jeg da som skal si at de ikke 
kan leve det livet de lever? Men det er 
klart at når de mister bankkortet, når 
trygden ikke kommer, eller når de blir 
syke, da blir det fryktelig komplisert 
å være hjemløs og norsk på Gran 
Canaria.

–Hva gjør du da?

–Jeg prøver å sette dem i stand til 
å ikke bare være hjelpetrengende, 

men å handle selv. Til å ta ansvar og 
myndighet over eget liv. Ofte skulle 
jeg ønske at jeg kunne ta valgene for 
dem, sette dem på et fly og få dem 
inn i et system hjemme i Norge. Men 
jeg kan ikke frata voksne mennesker 
de valgmulighetene de har. Så sant de 
ikke er så dårlige at de er ute av stand 
til å ta det valget selv. Jeg prøver å 
være sammen med dem og støtte 
dem i en vanskelig situasjon.

Vær et medmenneske
–Hva er ditt beste tips til hvordan vi kan 
leve litt mer, hva skal jeg si, diakonalt i 
hverdagen?

–Ikke sett deg selv i sentrum og prøv 
å se ting ut fra perspektivet til det 
mennesket du treffer.

–Det er kanskje lettere sagt enn gjort?

–Nei da. Vi må ikke gjøre det så 
innviklet å være et medmenneske. 
Forskning viser at noe av det viktigste 
for oss mennesker er å bli sett og hørt. 
Ingen av oss er perfekte, vi har alle 
våre feil og mangler, men vi kan likevel 
være der for hverandre og skape gode 
fellesskap. Du kan jo sjelden gjøre 
noe galt hvis du gir noen et smil, en 
klapp på skulderen eller ringer og spør 
«Hvordan har du det?»

Tekst Inge Mørland
Foto Mette Brandt

Reportasjen er en forkortet 
versjon av en reportasje som stod i 
Sjømannskirkens magasin HJEM nr. 
1/21.
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Første pinsedag i fjor feiret 
Fyllingsdalen menighet sin foreløpig 
siste gudstjeneste i kirken i Dalen. 
Nå var vi tilbake, men denne gangen 
utenfor kirkebygget. Det nærmer seg 
tid for innflytting etter en omfattende 
rehabilitering. I løpet av sommeren er 
menigheten igjen i hus.

Det var likevel godt å være samlet 
på rett sted. På tross av gråvær og 
regn fikk fungerende sokneprest 
Eystein Wiig lede en gudstjeneste 
med messingkvartett, barnekor og 
forsangere på plenen foran en kirke 
som fortsatt er godt pakket inn i plast.

I året som har gått har Fyllingsdalen 
menighet holdt aktiviteten oppe 

og feiret gudstjenester takket være 
husrom og hjelp fra Metodistkirken og 
Sælen menighet. Nå gleder man seg 
til å åpne opp og vise fram en flott, 
nyoppusset kirke med nytt tak og 
ventilasjon.

Tekst: Bjarne B. L. Andersen

Foto: Kjell-Eivind Frøysa

Glimt fra pinsegudstjenesten

Ny diakoniplan
Det er utarbeidet en ny plan for 
diakonien i Fyllingsdalen menighet.
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. 
Den er evangeliet i handling, og 
uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern 
om skaperverket og kamp for 
rettferdighet.

Diakonien står sentralt i kirkens 
liv gjennom trosopplæringen, 
gudstjenesten, møtet med mennesker i 
sorg og kriser og fellesskapsdannende 
tiltak. Som Den norske kirkes definisjon 
av diakoni sier, er diakoni evangeliet 
i handling. Diakoni gjennomsyrer det 
aller meste vi gjør som kirke, og det er 

hele menighetens oppgave. 

Planen er ment som en oversikt 
over hvordan diakonien er synlig i 
Fyllingsdalen menighet, inndelt etter 
de fire søylene fra Den norske kirkes 
plan for diakoni; nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, kamp for 
rettferdighet og vern om skaperverket. 
Det drives allerede mye godt, diakonalt 
arbeid i menigheten. Dette skal vi 
styrke og ta vare på. Samtidig ønsker 
vi å se fremover og håper å få satt i 
gang også nye tiltak for barn, unge og 
voksne.

Tekst: 
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En flott, ny dåpsmugge og en 
tilhørende vase er på plass i 
Fyllingsdalen kirke. Denne nydelige 
glasskunsten er produsert i vår 
egen bydel hos galleri Lotus 
i Straumsgrend. To dyktige 
kunstnere, Patrícia Šichmanová og 
Sigrid Rostad, har samarbeidet om 
prosjektet. De kan fortelle om et 
spennende og utfordrende prosjekt 
med mye prøving og feiling. Det ble 
et levende prosjekt som forandret 
seg underveis. Resultatet ble flott og 
vil smykke alteret i kirken vår. 

Den gamle dåpsmuggen fra da 
Fyllingsdalen kirke var ny var i kobber 
med mye emalje. Denne ble ødelagt 
og det var ikke mulig verken å reparere 
den eller finne noen som kunne lage 

en tilsvarende mugge. Menighetsrådet 
gikk etter hvert inn for å bestille ny 
mugge i glass sammen med en vase 
til alteret. Formen på dåpsmuggen 
er hentet fra den som ble ødelagt og 
fargene er hentet fra emaljen på den 
gamle dåpsmuggen.

De to kunstnerne har samarbeidet 
tett gjennom hele prosjektet. Patrícia 
Šichmanová tegnet utkastet og laget 
form til nederste del av dåpsmuggen 
som ble blåst av Sigrid Rostad.

Patricia er opprinnelig fra Slovakia, men 
kom til Norge som utvekslingsstudent. 
Siden vi ikke har høyere utdannelse 
innen glasskunst i Norge dro hun hjem 
for å fullføre utdannelsen i Bratislava, 
men kom tilbake hit for fire år siden. 

Ny glasskunst til Fyllingsdalen kirke
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Hun har en egen evne til å forme i 
glass og lager skulpturell kunst av 
en sjelden kvalitet. Patricia våger å 
arbeide eksperimentelt med glass, 
former og struktur, men lager også 
vakre, spennende smykker i glass.

Mens Patrícia holder til i et atelier på 
Nordnes holder Sigrid til i et nyinnredet 
verksted ned mot Nordåsvannet. Hun 
har fagbrev som glasshåndverker og 
har blåst glass i tolv år, det siste året 
altså i eget verksted i Straumeveien. 
Her finner vi henne i arbeid med en 
spesialbygget ovn der tysk blyfritt 
krystall varmes opp til 1060o C. Det 
anbefales på det varmeste å legge 
turen innom verkstedet og se på 
hvordan Sigrid sikkert blåser og former 
glassklumpene til vaser og glass med 
et rent og vakker, men særegent 
utrykk.

Tekst og foto: Bjarne B. L. Andersen

Ny glasskunst til Fyllingsdalen kirke
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««MMiissjjoonnæærreenn  lluurrttee  mmeegg»»
Det sier presten i Immanuel kirke mens han smiler bredt. Chanda har vært prest i Immanuel kirke i 
16 år og kan ikke tenke seg en bedre menighet å være prest i. Sånn har det ikke alltid vært. Tidligere 
misjonær Dag Johannessen var prest i Immanuel kirke på det tidspunktet Chanda var student ved 
LST, ELCT sitt presteseminar. (ELCT er NMS sin partnerkirke i Thailand). Dag hadde lagt merke til 
denne livlige studenten og spurte han om han ville jobbe i Immanuel i sin praksisperiode. Dag 
fortalte han om den flotte kirken, om alle de fine menneskene og hvor kjekt det var å jobbe der. 
Chanda husker godt sitt første møte med kirken og menigheten. Immanuel kirke ligger i et fattig 
område, og Chanda likte ikke det han så; folk var dårlig kledd, de snakket et stygt språk, og det var 
ikke noe system, syntes han. Men siden det var misjonæren som hadde spurt så turte han ikke å si 
nei til oppgaven. Gradvis begynte han å trives i menigheten, og ble etterhvert veldig glad i 
menneskene der. I dag takker han Gud for at Han forandret hjertet hans, og misjonær Dag for at han 
«lurte» ham.

Immanuel menighet er den nest eldste i den Evangeliske Lutherske kirken i Thailand. I starten lå 
NMS sitt kontor der. NMS-misjonærer har helt fram til nylig vært engasjert i menigheten. Dag og 
Solveig Johannessen tilhørte menigheten i mange år, og Chanda gir dem mye av takken for at 
menigheten i dag er levende og selvstendig. Immanuel musikkskole er en viktig del av 
menighetsarbeidet, og da Immanuel daghjem flyttet til Lovsangshjemmet i fjor, fikk kirken mulighet 
til å utvide skolen. Nå har Immanuel musikkskole en hel etasje i kirkebygget, og har gode 
øvingsforhold. Immanuel musikkorkester, som Solveig startet i sin tid, har utviklet seg til å bli et 
anerkjent orkester, som stadig er å se på TV. Mange lar seg berøre av den flotte musikken og 
historien bak. Alle barna som spiller i orkesteret kommer fra et av de fattigste områdene i Bangkok, 
fra området hvor Immanuel kirke ligger.

Chanda kom for vel et år siden tilbake til Thailand etter å ha tatt masterstudier I Hong Kong. Han 
kom tilbake med ny kunnskap og mange ideer. Han brenner for kristen utdannelse og ønsker at 
ELCT skal samarbeide med andre kristne utdanningssteder, slik at kommende prester får en solid 
utdanning. Han ønsker å styrke ungdommen, la de unge få mer ansvar i kirken. Chanda er også 
veldig opptatt av menighetsdiakoni. At menigheten skal se at diakoni har en naturlig plass i kirken. 
Immanuel kirke skal samarbeide med diakoniavdelingen når det gjelder prosjektet «Sterke og trygge 
familier».

Nå er menigheten i full gang med påskeforberedelser. Chanda har i år tatt initiativ til en YouTube-
kampanje i fastetiden. Han kaller den «40 Dager, 40 Ord og 40 Bønner». Han ønsker at flere i 
Thailand skal bli kjent med påskebudskapet, og han ønsker at flere skal bli kjent med den 
Evangeliske Lutherske Kirke. I påsken er det mange markeringer i kirken. De avsluttes med en 
oppstandelsesgudstjeneste på påskedag. Da er kirken pyntet til fest, det er thaidans og skuespill, 
festmåltid og den tradisjonelle påskeeggjakten. Masser av kokte egg er gjemt rundt omkring i 
gudstjenesterommet, og etter at gudstjenesten er ferdig starter en ellevill jakt etter alle eggene.

Av: Anne Storstein Haug

THAILAND
Nyhetsbrev 1/21Matutlevering ved Immanuel kirke
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Finn fem feilFinn fem feilFargelegg!Fargelegg!

Jesus fortalte en lignelse om en sau som hadde gått seg bort. 
Gjeteren lette helt til han fant sauen.(Tegning: Trevor Keen)

Da gjeteren fant sauen, ble 
han så glad at han holdt fest! 

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på 
bildet under? (Tegning: Trevor Keen)

– Jeg tror jeg snart 
skal få en bror! 

– Hvorfor tror du det? 
– For hver gang mamma har 
vært på sykehuset, har jeg 

fått en søster.
– Ja, og så?

– Jo, nå er pappa på syke-
huset...

VitserVitser

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 22 08 71 0071 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 – Skal jeg dele 

pizzaen i fire eller 
åtte stykker? spurte 

servitøren.
– Bare fire, takk. Jeg 
tror ikke jeg orker 

åtte.
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Dåp:
Mila Norderud Johansen 
Matilde Madsen 
Madeleine Sanden Simmenes 
Tuva Wentzeck Bakke 
Charlotte Søgnen Ekeberg 
Odin Valestrand Bjørnsson 
Noah Akselberg 
Hedda Storheim Borge 
Sander Skotnes Olsson

Gravferd:
Eirik Johannessen 
Reidun Pauline Låkøen 
Aud Karin Rolland 
Bjørn Lønning 
Haldis Elsa Steffensen 
Marit Børhaug 
Eva Bjørg Larsen 
Elsa Johanne Skaaland
Sverre Godtfred Thorsø
Gudmund Holsen Eliassen
Oddvar Johannes Johansen 
Gunnar Eide 
Terje Andersen 
Atle Widar Johannessen 
Håkon Olav Olsen 
Åse Marie Nordahl 
Bjørg Johanne Storeng 
Gerd Otelie Røsok Helming

Meir himmel på fjord

Sommaren 2021 satsar kyrkjelydane 
langs kystpilegrimsleia på arrang-
ement i friluft. Då blir det plass til 
mange. I ei samla satsing frå pinse 
til september, som perler på ei snor, 
vil dei tilby møteplassar for folk 
langs leia i Bjørgvin bispedøme og 
Vestland fylke.

Mellom arrangementa er frilufts-
gudstenester, pilegrimsvandringar og 
«sjø-vegs-kyrkjereis». Arrangementa vil 
vere tilpassa trygt og godt smittevern. 
Dei lokale kyrkjelydane samarbeider 

med lokale lag og organisasjonar. Sjå 
gjerne heimesida www.kystkultur.no 
for å finne alle arrangementa under 
vignetten «Meir himmel på fjord». Det 
vil vere arrangement på dei fleste av 
nøkkelstadane langs kystpilegrimsleia 
i vårt fylke: Selja, Kinn, Svanøy, 
Gulatinget, Kvernsteinsparken i 
Hyllestad, Lygra, Seim, Bergen, 
Lysekloster, Halsnøy og Moster. 

Kinn
Det vert open kyrkje ved frivillig 
vertskap ved Kinn kyrkje i sommar. 

Også i år vert det eigne turistruter 
klokka 1000 frå Florø til Kinn – alle 
dagar utanom onsdag og søndag. Ved 
kyrkja er det ope for besøk og daglege 
tidebøner klokka 13.30 og 19.00. Det 
går ein fin rundtur omkring øya og 
i tillegg er det fleire fine fjellturar ein 
kan gå. Flora turlag driv turlagshytte 
på Kinn. Kinn kyrkje er ein av 
nøkkelstadane på kystpilegrimsleia og 
ein vil kunne stemple pilegrimspasset 
her.

Tekst:
Foto:



Din annonse 
her?

Se side 2 for 
kontaktinfo

Hjelp oss å satse på arbeid for ungdom
Vi ønsker å være en nærkirke som er 
tydelig til stede i unge menneskers liv.
Vi ønsker å satse ekstra på denne 
aldersgruppen. Til dette trenger vi 
støttespillere som bidrar økonomisk.
Du kan opprette en avtale om å bli 
fast giver. Dersom bare fem personer 
gir 250,- kr pr. måned, vil dette utgjøre 
15.000 kroner i året. Dersom flere 
bidrar litt, blir resultatet stort!

Vil du bli fast giver, så bruk QR-koden.
Du kan få skattefradrag på dine gaver, 
og du kan endre avtalen når du selv vil.

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.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 Fyllingsdalen kirke i 
partallsuker fra høsten av.

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 Fyllingsdalen kirke 
torsdager i
oddetallsuker kl. 19.00–21.00 fra 
høsten av.

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!

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

Våre åpningstider i Bønes er normalt mandag, 
tirsdag og torsdag. Etter sommeren starter vi 
opp igjen i Fyllingsdalen kirke når skolen starter.

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

I løpet av sommeren er vi tilbake i 
Fyllingsdalen kirke.

Rehabiliteringen som var planlagt 
fullført tidlig på året har møtt en del 
uforutsette hindringer.

I slutten av juni vil det imidlertid 
være mulig å flytte inn i kontorene 
og ta kirken i bruk til gudstjenester 

og andre seremonier. Første 
gudstjeneste blir etter planen feiret 
11. juli.

Stillaset rundt kirken plukkes ned 
utover sommeren og en del mindre, 
avsluttende arbeid fullføres ute og 
inne.

Innflytting i kirken

Som en følge av trangere økonomi 
i Bergen Kirkelige Fellesråd gjøres 
det nedbemanninger og endringer i 
de alle menighetene i Bergen.

I Fyllingsdalen menighet 
betyr dette at stillingen som 
frivillighetskoordinator forsvinner. 
Øyvind Bjørge går derfor over i 

annet arbeid i andre menigheter. 

I tillegg går administrasjonsleder, 
Bjarne B. L. Andersen av med 
pensjon. Det er ennå ikke klart hvem 
som overtar denne stillingen og 
hvor stor stillingsprosent det blir i.

Nedbemanning
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Semesterplan 
Konfirmanter

Uke 24: Tirsdag 15. Begge 
gruppene. Sommeravslutning kl. 
16.30 – 17.30. Vi er ute så kle dere 
etter været. Grilling og kos.

August
Uke 34: Tirsdag 24. Begge 
gruppene. Vi er ute så kle dere 
etter været. Det blir mat og en 
hyggelig samling. 

Uke 31. Tirsdag 31. De som skal 
konfirmeres 4. og 5. september 
skal øve på det som skal skje på 
konfirmasjonsgudstjenestene. Dere 
skal møte sammen med de dere 
skal konfirmeres sammen med.

Mer info kommer når det nærmer 
seg og når vi vet hvor mange 
gudstjenester vi må ha pga 
smittevern osv. 

September
Uke 38: Tirsdag 20. De som skal 
konfirmeres 25. september skal 
øve på det som skal skje på 
konfirmasjonsgudstjenestene. Dere 
skal møte sammen med de dere 
skal konfirmeres sammen med.

Mer info kommer når det nærmer 
seg og når vi vet hvor mange 
gudstjenester vi må ha pga 
smittevern osv.

Fyllingsdalen Barnegospel
Fyllingsdalen barnegospel starter igjen 
etter sommeren torsdag 26. august. 
Da kan vi være i Fyllingsdalen kirke 
igjen, og vi håper det ikke lenger blir 
bruk for inngripende smitteverntiltak!

Øvingene er hver torsdag, og 
klokkesletta blir slik:

Barn 5-9 år øver kl 17-18, og de som er 
10-13 (tweens!) får nå sin egen gruppe, 
kl 18.15-19.15.

Nye sangere er velkomne! Det er greitt 
å komme på de to første øvingene, og 
så bestemme om man vil være med 
videre.

Ledere er Ann Elisabeth Tveit og Liv 
Skoglund (ls839@kirken.no). Koret 
er med i Norges KFUK-KFUM og 

kontingent er kr 200/år.

Fyllingsdalen barnegospel har hatt et 
rart skoleår 2020-2021: Øvinger har 
tidvis foregått via zoom eller utendørs 
(bildet), og gudstjenester koret skulle 
ha sunget på måtte erstattes med 
videoer. Takk til Lynghaug skole som 
åpna musikkrommet for oss mens 
kirka var under rehabilitering.

Konfirmant 2022
Om du ønsker å være konfirmant 
hos oss skoleåret 2021/2022 så kan 
du melde deg på via vår nettside 
https://kirken.no/fyllingsdalen  Her 
vil du finne påmeldingsskjema.

Første samling er onsdag 22. 
september kl. 18.00. Da får vi besøk 
av «Farmenpresten» Thor Haavik som 
skal inspirere oss til å ta fatt på et 
nytt og spennende semester. Denne 
samlingen er for både konfirmanter og 
foreldre, så sett av datoen.

Deretter samles vi igjen onsdag 
20. oktober kl. 15.30-17.00.  Etter 
denne samlingen møtes hver gruppe 

annenhver onsdag. 
 
Konfirmasjonsdager:
lørdag 7. mai og søndag 8. mai 2022
Konfirmanttiden gir en mulighet til å 
oppleve kirken på en ny måte. Denne 
tiden kan oppleves både som fin og 
litt vrien. Det er nemlig ikke alltid 
like lett å vite hva du skal mene, hva 
du tror på, hvem Gud er og hva du 
skal gjøre med livet etter hvert som 
du blir voksen. Som konfirmant vil 
du bli utfordret til å arbeide med 
flere av disse store spørsmålene.                                                          
I den sammenheng vil vi kanskje ha 
ulike utgangspunkt, men FELLES 
for alle er at vi er ”UNDERVEIS” og 

at vi er mennesker med unik verdi. 
Du er velkommen til konfirmasjon i 
kirken uansett om du tror, tviler eller 
er bare nysgjerrig. Bli med på en 
spennende reise frem til den store 
konfirmasjonsdagen!

Det koster kr. 1750,- å være konfirmant 
i Fyllingsdalen kirke. (Ta kontakt om 
dere har behov for støtte, familiens 
økonomi skal ikke være til hinder for å 
være konfirmant. 

Lurer du på noe kan du sende en epost 
til: ga973@kirken.no

Håper vi ses! Velkommen skal du være!



Gudstjenesteoversikt Fyllingsdalen menighet

20.06. 11:00 Viggohytten
4. s. i treenighetstiden 
FRILUFTSGUDSTJENESTE  

27.06. 11:00 Sælen kirke
5. s. i treenighetstiden. D/N.

11.07. 11:00
7. s. i treenighetstiden. D/N.

25.07. 11:00
9. s. i treenighetstiden. D/N.

08.08. 11:00
11. s. i treenighetstiden. D/N.

22.08. 11:00
13. s. i treenighetstiden. D/N.

29.08. 11:00
Vingårdssøndagen. 
Familiegudstjeneste. D/N.

04.09. 11:00
Lørdag etter Vingårdssøndagen. 
Konfirmasjon.

04.09. 13:00
Lørdag etter Vingårdssøndagen. 
Konfirmasjon.

05.09. 11:00
15. s. i treenighetstiden. 
Konfirmasjon.

05.09. 13:00
15. s. i treenighetstiden. 
Konfirmasjon.

12.09. 11:00
16. s. i treenighetstiden. 
Festgudstjeneste. N.

19.09. 11:00
17. s. i treenighetstiden. D/N.

25.09. 11:00
Lørdag etter 17. s. i 
treenighetstiden. Konfirmasjon.

25.09. 13:00
Lørdag etter 17. s. i 
treenighetstiden. Konfirmasjon.

26.09. 11:00
18. s. i treenighetstiden. 
Familiegudstjeneste. D/N.

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.

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

Søndager det ikke er 
gudstjeneste i Fyllingsdalen 
er det gudstjeneste i Sælen 
kirke kl. 11.00

Se menighetens nettside 
kirken.no/fyllingsdalen


