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Denne sangen skrev jeg i oktober 
2018. Jeg hadde året før fått en 
kreftdiagnose, noe som gjorde meg 
utrolig redd og maktesløs. Redselen 
for å dø fra datteren min, som da var 
11 år gammel, var ikke til å holde ut.

En dag mens jeg sto på sykehus-
apoteket og skulle få beroligende 
medisiner, skjedde det et mirakel. 
Jeg var sint og frustrert fordi det var 
tomt for medisinen jeg skulle ha, og 
jeg nærmest kjeftet på damen bak 
skranken. Plutselig ble jeg rammet 
av en utrolig stor ro, og jeg kjente 
Guds omsorg og tilstedeværelse. Jeg 
reiste hjem uten medisin, men med et 
hjerte som var blitt fylt av en fred som 
overgår all forstand. Julen kom, og 
det gikk opp for meg at «En stall en 
krybbe og et kors har gitt Julefred til 
hele livet mitt».

Lytt gjerne til sangen på Spotify eller 
andre strømmetjenester. Velsignet jul!

Tekst: Gunn Waage Austad
Foto: Sigrun Jørdre

Julefred
Tekst/melodi: Gunn Waage Austad

Himlen var disig
det var dunkelt og grått
Skyene tunge og føret var trått
Men så kom stjernen og viste meg vei 
Til Betlehem, stallen, til krybben til deg

Du kom så stille, ei med høylytt horn
Uten en kirke med spir og med tårn
Du kom med kjærlighet og håp og tro
Og du gav hjerte mitt lys og ro

Julefred i både stall og slott
Kongebarn som ingen seng har fått
En gammel krybbe og litt høy og strå
Gir meg mer enn nok å leve på

Du julestjerne som ledet meg hjem
Og lyste i mørket slik at jeg fant frem
La ditt lys få skinne igjennom hver sky 
Og lede oss atter til Betlehem by

Julefred i både stall og slott
Kongebarn som tornekrans har fått
Julens glede kom en stille natt
Og gav ro til meg som stormfull satt

Kom juleglede, kom Jesus, kom nå
Kom til de syke, de fattige små
Kom til de store og kom du til meg
Kom julekonge med fred i fra deg
Kom julekonge med fred i fra deg 

Julefred i både stall og slott
Kongebarn som hjertet mitt har fått
En stall en krybbe og et kors har gitt
Julefred til hele livet mitt

Julefred

Når dette skrives, har 
Bergen kommune 
akkurat innført 
nye og strengere 
smitteverntiltak. Det 
betyr blant annet 
at kirkene vil være 

stengt tre søndager i november. Vi 
er altså tilbake til situasjonen i vår.

Dette er en vanskelig situasjon for 
mange. Jeg vet at mange savner den 
ukentlige gudstjenesten i menigheten 
når den ikke kan la seg gjennomføre. 
Vi håper at tiltakene ikke trenger 
å forlenges, slik at vi kan møtes til 
gudstjeneste igjen når adventstiden 
kommer.

Midt oppi dette prøver menighetsrådet 
å bidra til å drive menigheten, i 
godt samarbeid med staben og 
de andre frivillige medarbeiderne. 
Etter bispevisitasen i fjor fikk vi en 
utfordring knyttet til diakoniarbeidet 

i menigheten. Vi er nå i gang med å 
utarbeide en diakoniplan, og ser også 
på om det er mulig å øke innsatsen på 
dette feltet.

Vi skal også i gang med å revidere 
trosopplæringsplanen slik at 
den samsvarer med situasjonen i 
menigheten per i dag. Dette arbeidet 
dekker aldersgruppene fra 0 til 18 år 
og er en viktig del av menighetens 
arbeid. Det utføres i dag mye bra 
trosopplæringsarbeid i menigheten, 
men en gjennomgang av planene vil 
kunne være med på å se hvordan vi 
innen de ressursene vi har kan få til 
arbeid som treffer enda flere.

Til slutt vil jeg ønske alle en god 
adventstid, og når den tid kommer 
også en god juletid. Vi håper på åpne 
kirker og god tid til å ta inn over oss 
julebudskapet.

Tekst: Kjell-Eivind Frøysa

Fra MR-formannen

Menighetsbladet du 
holder i hånden er 
blitt til i en krevende 
og usikker tid. Vi 
har pandemien og 
alle restriksjonene 
som må innføres. 
I tillegg venter vi på at kirken 
vår skal gjenåpnes. Dette preger 
menighetsbladet. Informasjonen i 
bladet må derfor leses med forbehold 
om at mye kan skje.

Vi håper at pandemien slipper taket. 
Vi håper at resten av rehabiliteringen 
går etter planen og at vi er tilbake i 
eget hus i god tid før påske.

Følg med på menighetens hjemme-
sider, kirken.no/fyllingsdalen der det 
alltid skal være oppdaterte meldinger.

Tekst: Bjarne B. L. Andersen

Leder
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Unntakstilstand
Det er utfordrende å være kirke i en 
koronatid og mye er uvant også for 
de ansatte i kirken. Liv Skoglund er 
kantor i Fyllingsdalen og befinner seg 
gjerne på orgelkrakken i Fyllingsdalen 
kirke: Menighetsbladet har tatt en 
prat med henne på hjemmekontoret 
på Osterøy:

– Hvordan har det vært å være kantor 
det siste halve året, Liv?

– Det har vært ganske rart. Vi har 
på en måte to unntakstilstander 
oppå hverandre: Vi er uten vår egen 
kirkebygning og vi må drive smittevern. 
Men det er greit å ha base i Sælen 
kirke, staben har fått bra kontorer og 
vi er blitt veldig fint mottatt. Så her 
sitter jeg på heimekontoret på Osterøy 
og tenker på at vi fikk så kjekke 
kontornaboer i Sælen…

– Har det blitt mer arbeid i denne 
perioden? 

–Å jada! Først med flytting, og så med 
nomadetilværelsen mellom Sælen, 
Metodistkirken og Lynghaug skole, 
ja også heimekontoret da. Og så 
måtte vi jo for eksempel holde åtte 
konfirmasjonsgudstjenester i stedet 
for fem.

– Hva er mest annerledes nå?

– I perioder har det vel handla lite 
om kirkemusikk og mer om rydding 
og flytting eller smittevernveiledere, 
zalo og handsprit! Og så har vi gått 
løs på en del oppgaver i beste Pippi-
Långstrump-ånd: «Det har jeg aldri 
gjort før, så det får jeg sikkert til». 
Videoproduksjon av andakter, for 
eksempel. Læringskurven i april var 
ganske bratt!

– Hvordan oppleves det å 
arbeide i Fyllingsdalen menighet 
under pandemien? Får du noen 
tilbakemeldinger?

– Jeg opplever at dette er noe vi 
er sammen om: Hele Fyllingsdalen 
menighet, frivillige og stab. Alle står 
på for å få ting til å fungere. Og så er 
vi heldige som har Bjarne som adm. 
leder: Han gjør en stor innsats for å 
hjelpe menighet og stab gjennom vår 
doble unntakstilstand. 

– Har du noe mer å si oss til slutt?

– Den som både har jobb og som trives 
i jobben, og ellers har det bra, den kan 
tåle både en og to unntakstilstander! 
Jeg føler meg heldig og har mye å 
være takknemlig for!

Tekst og foto: Bjarne. B. L. Andersen

Takk til våre gode venner i 
Metodistkirken med pastor Tom G 
Johnsen i spissen som åpnet opp 
og har latt oss feire gudstjenester 
og ikke minst konfirmasjoner i 
kirken deres i Vestlundveien.

Og takk til de flotte konfirmantene 
som fikk en noe annen konfirmasjon 
en de hadde sett for seg da 
konfirmantåret begynte høsten 
2019.

På grunn av restriksjonene valgte 
vi å øke antall konfirmasjoner slik 
at flest mulig gjester kunne få være 
med og følge sine konfirmanter til 
tross for at det kun var plass til 50 
deltagere på hver gudstjeneste. 
I alt ble det gjennomført åtte fine 
konfirmasjonsgudstjenester.

Takk for all forståelse og velvilje 
fra dere i konfirmantfamiliene. Vi 
håper og tror at det ble fine dager 
for dere også. 

Konfirmasjon i 
Metodistkirken
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Ja, det blir juletrefest også dette året! 
Selv om kirken vår fortsatt er stengt 
og selv om vi må være forsiktige på 
grunn av pandemien så skal vi få det 
til! Sett av lørdag 9. januar kl. 16.00 
og meld dere på.

Juletrefesten i 2021 vil finne sted 
utenfor Fyllingsdalen kirke, så her må 
finstasen vike for varme vinterklær, 
eventuelt regntøy. Gode fyllingsdøler 
lar seg ikke stanse av været.

Det blir grilling av pølser. Selvsagt 
blir det julebrus, pepperkaker og 
morsomme leker for store og små, alt 
som hører en skikkelig juletrefest til.

Vi skal synge julesanger - med 
utestemme! En liten andakt hører med 
og kanskje kommer selveste julenissen. 

Så vil vi selvfølgelig alle forholde oss 
til gjeldende smittevern også denne 
dagen.

Pris: kr. 50 pr. person eller maks kr. 150 
pr. familie. 

Påmelding til Silje på 957 22 119 innen 
08.01.21.

Julaften på Lynghaug skole
– et minne for livet
Da Fyllingsdalen kirke er stengt, 
blir årets gudstjenester julaften på 
Lynghaug skole Kl. 12, 14 og 16, med 
påmelding.

Det å arrangere gudstjeneste i 
en gymsal, er alt annet enn nytt i 
kirkens historie. For den godt modne 
avdelingen av «fyllingsdøler», vil det 
kanskje bringe minner tilbake til tiden 
før vi hadde kirke, enten vi nå har 
vokst opp i Fyllingsdalen, eller andre 

lokalsamfunn som i sin tid ikke hadde 
fått sitt kirkebygg enda. 

Det minner oss om at det som skaper 
gudstjeneste ikke er kirkebygget, men 
menneskene som deltar.  

Så er det slik at på grunn av pandemien 
vil det være begrenset med plasser. 
Vi har derfor utvidet fra to til tre 
gudstjenester og legger også opp til 
påmelding til gudstjenesten. Vi legger 

opp til i hovedsak digital påmelding 
der man kan melde på seg selv, samt 
andre i samme husstand i samme 
skjema. Informasjon om dette finner 
du i rubrikken under.

Påmelding til 
julegudstjeneste

Skann QR-koden for direktelenke til 
digitalt påmeldingsskjema
eller gå inn på kirken.no/
julaftenlynghaug.

For de som ikke er komfortable med 
digitale løsninger, er det mulig å 
ringe menighetskontoret på tlf. 55 
59 71 40

Påmelding starter 8. desember kl. 12, 
og er åpen så lenge det er plasser, 
og senest 22. desember.

Dersom man på et senere tidspunkt 
etter påmelding finner ut man ikke 
har anledning, setter vi pris på om 
dette kan varsles, slik at plassen(e) 
kan frigjøres til evt. andre. Avmelding 
kan også gjøres på kirken.no/
julaftenlynghaug.

Gudstjenestene finner sted på 
Lynghaug skole, adresse Dag 
Hammarskjolds vei 7, 5144 
Fyllingsdalen

Juletrefest 9. januar
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Gruer seg til iskald vinter

For å holde på varmen, bor 
småbarnsfamilien i et lite rom i teltet. 
Det var ikke fremtiden de så for seg 
da de flyktet fra Syria for åtte år 
siden.  
 
Weedad Ahmad Al-Khalaf sitter 
utenfor teltet til familien i den lille 
landsbyen Mekseh i Bekaadalen i 
Libanon. Rett bak rager fjellene til 
hjemlandet Syria, en daglig påminnelse 
om livet som var. Landet hun måtte 
flykte fra for åtte år siden. 
  
– Livet er veldig vanskelig for oss og vi 
bekymrer oss mye for barna våre, sier 
hun stille.  

Tre fødsler i flyktningleiren   
Før de flyktet til værutsatte Bekaa, 
med iskalde vintre med mye snø, 
bodde hun i Um El Jurayn ikke langt 
fra Aleppo i Syria. Krigen gjorde det 
farlig å bo der, så farlig at hun til slutt 
måtte flykte sammen med ektemannen 
Mohammed Hassan Ibrahim og 
svigermoren Serie i 2012. Nå deler de 
skjebne med 70.000 andre syriske 
flyktninger i dalen.   
 
Familien på tre har blitt til seks. 
Tre barn er født i flyktningleiren. 
Eldstemann Yousef ble født for fem år 
siden, deretter kom lillebror Aus, som 

er tre år, og til slutt veslejenta Talia på 
ett år.  
 
Alle barna våre har vokst opp her, 
forteller Mohammed. Noe som fyller 
både han og Weedad med stor sorg.  

– Dagene deres går med til lek, fotball 
og spill. Bortsett fra det så er det ikke 
så mye for dem å gjøre her. Ikke har de 
skole her heller, jeg er redd barna våre 
må vokse opp som analfabeter.  

Vinteren er lang og kald i dalen.  
– Kulda og store snømasser skaper 
problemer for oss. Vi har ikke råd 
til å dekke til teltet med isolerende 
beskyttelse, for det er så dyrt. Derfor 
blir det veldig kaldt for oss, forteller 
Mohammed.  
 
For å holde seg varme, bor de på ett 
rom.  
 
– Der varmer vi opp, men i år er brensel 
en mangelvare her i dalen. Prisene på 
brensel øker, så det er vanskelig å fyre, 
forklarer han.  
 
Fra Kirkens Nødhjelp har de fått 
tilgang til rent vann og hygienepakker.  
 
– Vi har rent vann her i teltet i tillegg til 
at vi får hygienepakker. Vi har også fått 

mye informasjon om hvordan vi kan ta 
vare på oss selv for å unngå sykdom, 
sier Weedad. 
 
De hadde fått både vann og 
hygieneartikler før covid-19, noe hun 
er veldig glad for.  

– Det har vært så viktig for oss at vi 
har hatt tilgang til vann og såpe. Det 
bruker vi jo hele tiden, sier hun.  

Behovene er store for rent vann og 
hygieneartikler, samtidig som mange 
trenger varme tepper som Kirkens 
Nødhjelp deler ut i Libanon. 

Du kan være med å hjelpe familier 
i nød og gi dem trygghet til jul. I 
Libanon kjemper folk mot covid-19 
i tillegg til sult, kulde og fattigdom. 
Eksplosjonen i Beirut har gjort flere 
tusen hjemløse og ødelagt mange liv. 
Sammen kan vi gjøre en forskjell. Vi 
sørger for rent vann og hygienepakker 
til mennesker på flukt, og hjelper dem 
som er rammet av eksplosjonen med 
varm mat og husly.  Samtidig jobber vi 
på spreng for å forhindre spredning av 
covid-19.

Tekst: Anette Torjusen 
Foto: João Sousa  

Mamma Weedad Ahmad Al-Khalaf  er bekymret for fremtiden til datteren Talia på ett år. Det er ingenting for dem å gjøre i flyktningleiren 
i Bekaadalen, og de har hele livet på vent.
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Lovsangshjemmet ble Tons andre hjem

Nytt fra menighetens misjonsprosjekt: 
Immanuel kirke er blant de eldste 
menighetene i Den evangelisk-
lutherske kirke i Thailand (ELCT). Den 
ligger i Klong Toey – et av de fattigste 
områdene i Bangkok.

For 20 år siden bestemte Immanuel 
kirke seg for å utvide der diakonale 
arbeidet. Presten, sammen med 
daværende NMS-misjonær Dag 
Johannessen, utfordret menigheten 
til å leite etter et passende sted i 
nærmiljøet hvor kirken kunne starte 
nytt arbeid. Under en motorvei, i et 
område som heter Nong Mai, fant de 
en gammel nedlagt politistasjon til 
salgs. En velstående engelskmann 
kjøpte bygningen som gave til kirken, 
og medlemmer i menigheten pusset 
opp på dugnad. Senteret fikk navnet 
Lovsangshjemmet, og etter ønske fra 
folk i nabolaget ble det startet opp en 
fritidsklubb og en småbarnsbarnehage.

NMS-misjonær og førskolelærer Anne 
Storstein Haug fikk i oppgave å starte 
opp barnehagen. I dag går 35 barn i 
alderen seks måneder til fire år der. 
Lovsangshjemmet er en oase og et 
fristed for barna. Barna bor sammen 
med familiene sine i små skur eller 
små rom, og mange kommer fra 
familier med store sosiale utfordringer. 
På Lovsangshjemmet er det god 
plass til fysisk aktivitet. De har en 
kjekk lekeplass med både sandkasse, 

rutsjebane og en liten sykkelvei. 
Klasserommene har alderstilpasset 
leker og formingsaktiviteter. Her er 
det rom for masse god rollelek. I 
barnehagen får de melk hver dag, et 
sunt måltid, frukt, en dusj og hvile. Og 
kanskje det aller viktigste, her møter 
de voksne som omslutter de med 
kjærlighet og omsorg. I dag støtter 
NMS driften, men barnehagen drives 
helt av lokale medarbeidere. Anne er 
fortsatt med som veileder.

Fritidsklubben ble raskt populær for 
barna i nærområdet. Her kunne de 
delta på ulike aktiviteter som musikk, 
kunst, sport og engelskundervisning.

Ton var en av de første som begynte 
på fritidsklubben. Han var åtte 
år da den startet opp. Han elsket 
Lovsangshjemmet og deltok på alle 
aktiviteter. Lovsangshjemmet var 
hans andre hjem. Da NMS-misjonær 
Solveig Johannessen startet opp 
med fiolinundervisning på senteret, 
begynte han å spille fiolin. Ton var 
flink å spille, og Solveig så snart at han 
hadde lett for å lære. I begynnelsen 
var han litt fram og tilbake når det 
gjaldt å komme på øvelsene, han 
synes det var kjedelig å øve. Dette 
forandret seg etterhvert, og han ble 
mer og mer seriøs. Etter han ble ferdig 
på videregående skole fikk han plass 
på et anerkjent musikkuniversitet og 
fullførte utdanningen sin der. Vel ferdig 

fikk han assistentjobb i Thailands beste 
symfoniorkester. Musikkskolen som 
Solveig hadde startet opp i Immanuel 
kirke vokste seg stadig større, og Ton 
fikk stadig forespørsel om å hjelpe til. 

Han skjønte etterhvert at de to tingene 
ikke lot seg kombinere, og istedenfor 
å satse på en karriere som fiolinist, så 
valgte han å jobbe fulltid som lærer 
på musikkskolen. Han ønsket å bidra 
i sitt eget lokalmiljø, la barna der få 
kjennskap til, og oppleve gleden med 
musikk. Ha noe meningsfullt å holde 
på med på fritiden, noe som kunne 
holde de vekke fra narkotika, alkohol 
og lim.

I fjor gikk en av Ton sine 
drømmer i oppfyllelse. De lokale 
havnemyndighetene hadde lagt merke 
til det flotte arbeidet som Ton og 
musikkskolen drev, og bestemte seg 
for å støtte de, slik at de kunne starte 
opp Musikkhuset (Music House) i 
nabolaget til Ton og Lovsangshjemmet.

For 20 år siden hadde få mennesker i 
Nong Mai hørt om Jesus. Enda færre 
hadde hørt om Immanuel kirke. I dag 
er det helt annerledes. Nesten alle 
kjenner til Jesus, og gjennom arbeidet 
Immanuel kirke og Lovsangshjemmet 
driver, så får de oppleve Guds godhet 
og kjærlighet.

Tekst: Anne Storstein Haug
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For noen er avstand det naturlige

Åpen barnehage, for tiden i Bønes kirke.
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I Åpen barnehage har de denne 
høsten oppdaget et nytt begrep; 
«koronabarn». For disse barna er 
det å holde avstand noe av det mest 
naturlige i deres liv.

For nordmenn flest har pandemien 
bydd på en omstilling av helt 
hverdagslige ting, som det å holde 
avstand og vaske hendene. Det er vel 
ikke rent få av oss som før pandemien, 
sjelden reflekterte særlig over hva 
hendene plukket opp fra de ulike 
berøringspunkt de kom i kontakt med. 
Det sies at de minste barna utforsker 
og lærer med alle sansene sine. Så 
hvordan er det da å jobbe med denne 
aldersgruppen i denne tiden? Vi spurte 
styrer i Åpen barnehage, Mariann Tveit. 

-  Denne høsten har ikke vært helt 
slik vi så for oss. Hvem hadde trodd 
for ett år siden at smittevern og 
smittevernsrutiner skulle prege 
barnehagen vår? På samme tid i fjor 
satt barn og voksne tett i tett på gulvet 
i Fyllingsdalen kirke og lekte sammen. 
Om noen hadde litt snørr og hoste var 
det ikke noen som reagerte noe videre 
på det. Nå er det annerledes, sier Tveit.

I likhet med andre aktører holdt Åpen 
barnehage stengt store deler av 
vårsemesteret. Når samfunnet stenger 
ned på en slik måte, representerer det 
noe nytt og annerledes for de fleste av 
oss. For dem som nettopp har startet 
livet derimot, er alternativet ukjent. 
For de minste blant oss er avstand det 
naturlige.
-  I barnehagen vår har vi oppdaget et 
nytt begrep som heter «koronabarn». 
Etter flere måneder med restriksjoner 
og isolasjon har denne type barn blitt 
utviklet. Koronabarn er ikke vant til å 
krype sammen tett i tett på gulvet. De 
er ikke vant til at andre barn vil gi dem 
en klem eller vil dele en leke. Å holde 
avstand og bruke håndsprit er like 
naturlig for dem som å pusse tennene, 
sier Tveit.
Viktig funksjon for barnets utvikling
- I barnehagen vår kan koronabarn 
møte andre koronabarn. Det kan være 
litt skummelt når de andre barna 
kommer for nærme. Da er det godt 
å ha en mamma eller pappa å krype 
tett inntil. Etterhvert ser de at de små 
kroppene som ligner litt på dem selv 
ikke er så skumle likevel. Små barn er 
taktile og sanser med hele kroppen. 

De trenger å få stimulert sansene sine 
for å utvikle seg. Da er det godt å ha 
en barnehage å være i. Selv om de 
voksne må fortsette å øve på å holde 
avstand (ikke alle er født koronabarn), 
så er det så godt å ha ett sted hvor 
man kan være sammen, fastholder 
Tveit.
På grunn av smittesituasjonen har 
den generelle kapasiteten hos Åpne 
barnehager denne høsten i Bergen 
lagt på 10 barn med følge av én 

voksen hver. Man har fulgt liknende 
prinsipper som ordinære barnehager 
med kohorter, og at disse ikke skal 
blandes, eller at det skal gå en viss tid 
fra et barn tar del i én kohort før de blir 
med i annen. For å få til dette har man 
innført krav om påmelding, som gjøres 
via barnehagens facebook-sider (se 
under).

Tekst:
Foto: Mariann Tveit

For noen er avstand det naturlige

Åpen barnehage
• Alle barn fra 0-6 år er velkommen til å komme til åpen barnehage.

• Åpen barnehage er et gratis pedagogisk tilbud hvor man kan møte andre. 

• Frem til Fyllingsdalen kirke åpner igjen holder barnehagen til i Bønes kirke, 

nærmere bestemt underetasjen.

• Av hensyn til smittevern, må man melde seg på før man 

kommer. Dette gjøres på Facebook-siden vår: facebook.com/

Litenogstoropenbarnehagefyllingsdalen, eller på tlf 415 28 807.

• Åpen Barnehage har normalt åpningstider mandag, tirsdag og torsdag kl. 

09:00-14:30

I Åpen barnehage har de ulike og nye aktiviter for barna hver dag som tar utgangspunkt i 
samme rammeplan som for ordinære barnehager.
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Fyllingsdalen kirke er listeført!
I løpet av rehabiliteringen er det 
kommet fram en gammel nyhet som få 
i dalen har fått med seg: Fyllingsdalen 
kirke er listeført! Vedtaket ble gjort i 
2001, altså for nesten 20 år siden.

At en kirke er listeført, innebærer 
at den er definert som verneverdig 
og har nasjonal verdi. Det betyr 
at de skal behandles med like stor 
respekt som fredete kirker. Dette 
fører med seg en del utfordringer for 
rehabiliteringen og hva vi kan endre 
på i kirken.

Riksantikvaren skriver blant annet:

Om Fyllingsdalen kirke og statusen 
som listeført
Fyllingsdalen kirke, reist i 1976 
etter tegninger av arkitekt Helge 
Hjertholm, er den yngste av alle 
landets listeførte kirker. At kirken 
er ført på Riksantikvarens liste 
over særlig verneverdige kirker, er 
en stadfestelse av at bygningen 
har nasjonal kulturminneverdi. 
Da listeføringsarbeidet pågikk på 
1990-tallet, var det høy terskel for 
å sette nyere kirker på listen. Dette 
tilsier at Fyllingsdalen kirke tidlig har 
vært betraktet som særdeles viktig 
kirkearkitektur i norsk sammenheng 
og viktig å verne for ettertiden. 

Vurdering av Fyllingsdalen kirkes 
kulturminneverdi
Det knytter seg mange 
kulturminneverdier til Fyllingsdalen 
kirke. Med sin ikoniske form og 
uttrykksfullhet både i eksteriør og 
interiør har den høy arkitektonisk verdi. 
Den er et landemerke i sine omgivelser, 
og en viktig identitetsmarkør for 
Fyllingsdalen som område. Da den ble 
reist, markerte den kompletteringen 
av det nybygde bomiljøet her og viser 
kirkebyggenes rolle i etterkrigstidens 
modernistiske stedsutvikling. Den 
nyskapende 
bygningsformen, 
organiseringen 
av bygningens 
ulike deler og 
funksjoner, 
kirkerommets 
utførelse og 
lysvirkninger 
og bruken av 
limtre som 
viktig del av tak-
konstruksjonen 

var dristig og banebrytende i sin 
tid, og gir denne bygningen høy 
arkitekturhistorisk verdi. Som 
representant for 1970-årenes 
arbeidskirker har den også viktige 
historiefortellende kvaliteter. At den i 
stor grad har sine originale løsninger, 
strukturer og overflater i behold, 
gir kirkebygningen en sjeldent høy 
autentisitet, og i sum er dette et 
kulturminne som uten tvil kunne vært 
fredet og som må forvaltes deretter.

Tekst og foto: Bjarne B. L. Andersen

Rehabiliteringen – en løypemelding
Når åpner kirken vår igjen? Det er 
mange som spør om dette i disse 
dager. Det er ikke lett å svare 
eksakt, men det nærmer seg. Det er 
hektisk aktivitet, det arbeides med 
ventilasjon og tak og mange andre 
småting og det meste går etter 
planen.

En utfordring er at en av dragerne 
som holder taket oppe er råtten og må 
skiftes. Det har ikke vært lett å finne en 
produsent, men nå ser det ut til at vi 
har funnet et firma i Finland som kan 
hjelpe oss.

Så kommer mye an på når drageren 

kan leveres og monteres. Januar går 
nok med til arbeidene og kanskje litt 
mer tid. Det meste taler for at vi kan 
begynne å feire gudstjeneste i vår 
egen kirke, i løpet av mars, altså før 
påske – men sikkert er det altså ikke! 

Tekst: Bjarne B. L. Andersen
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Å delta på en gudstjeneste i 
Fyllingsdalen menighet kan, for tiden, 
lede tankene våre inn på salme 618 i 
Norsk Salmebok; «Vi er et folk på 
vandring». Denne høsten har vi feiret 
gudstjenester både i Sælen kirke og 
i Metodistkirken i Vestlundveien. Det 
har gitt oss mange gode opplevelser, 
og vi er så takknemlige for hvordan 
vi har blitt mottatt av våre to 
nabomenigheter i Dalen.

I vårsemesteret vil vi, frem mot påske, 
fortsette å ha denne ordningen der 
vi to søndager i måneden er i Sælen 
kirke og to søndager i Metodistkirken 
(du finner en oversikt bakerst i 
menighetsbladet og menighetens 
hjemmeside holdes oppdatert). 

De som er aktive i menighetens andre 
virkegrener som Åpen barnehage, 
babysang, familiemiddag, Barnegospel, 
trosopplæringen, konfirmantarbeidet, 
fellesskap for kvinner og menn og alt 
det andre som drives i Fyllingsdalen 
menighet kjenner nok på det samme. 
Vi er veldig godt mottatt i Bønes kirke 
(der vi har barnehage, babysang og 
familiemiddag) på Lynghaug og Løvås 
(der vi har koraktiviteter) og, som 
nevnt ovenfor, i Sælen kirke, (der de 
mellomstore fellesskapene samles). 
Men vi ser frem til å komme tilbake til 
kirken vår, som vi er så glad i.

Vi er et folk på vandring. Eller for å si 
det med salmens ord:

Tekst: Eystein Wiig

Vi er et folk på vandring.
Når veien blir slitsom og lang,
vi søker en eng og en kilde,
et fristed for bønn og sang,
et fristed for bønn og sang.

(NOS 618, første vers)

Vi er et folk på vandring

KID (fylles ut av

  
  Velkommen som fast giver!
                       AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig betalingsmåte 

Enkelt: Med AvtaleGiro ordner banken din faste gave til oss for deg. Det er enkelt å inngå avtalen, du      
kan enkelt kontrollere at rett beløp er overført til rett tid på kontoen din, og den er enkel å avslutte.

Sikkert: AvtaleGiro er trygt og sikkert. Banken administrerer de faste betalingene under strenge krav.

Tidsbeparende: AvtaleGiro er tidsbesparende både for deg som giver og oss som mottaker. Du
  fyller bare ut slippen under og din del av jobben er gjort. AvtaleGiro sparer også oss for mye
  ekstraarbeid, slik at vår tid kan brukes på viktigere ting enn administrasjon. 

Greit å vite: AvtaleGiro er ikke det samme som ”Faste oppdrag over nettbank”. Gavebeløp over 
    nettbank må nemlig registreres manuelt av oss for at giveren skal få skattefradrag. Vi er derfor 

             takknemlig om du vil benytte AvtaleGiro.  

Kom i gang: Fyll ut svarkupongen, signér og levér den til oss. Av sikkerhetshensyn ber banken om at            
du oppgir en maksimal beløpsgrense pr. trekk, men du vil selvfølgelig bare bli trukket for beløpet du har            
oppgitt. -  Ditt fødselsnummer må med hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag.

            Maksimalt skattefritt gavebeløp i kalenderåret er kr.50.000,- (4166,-/mnd), minimum kr. 500,-pr år.  
                                   
                                                   Tusen takk for din gave!

                                 Med vennlig hilsen Fyllingsdalen menighet                                                           
200429

Vi vil oppbevare informasjon om at du er/har vært giver, og du kan i fremtiden komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke
utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, jfr. Personopplysningsloven.

JEG VIL GI FAST MÅNEDLIG GAVE TIL FYLLINGSDALEN MENIGHET

Jeg ønsker skattefradrag. Mitt fødselsnummer er:

(Firma/bedrifter skriver organisasjonsnummer 9 siffer)

  SVARKUPONG

Mottaker 
Mottakers konto

Fyllingsdalen menighet
1506.40.36006

Månedlig gave/trekk:   Kr. _______________

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer Beløpsgrense pr. trekk  Kr.______________
(Bør være høyere enn gavebeløp i tilfelle du vil øke
gavebeløpet senere)

Navn 
__________________________________________
Blokkbokstaver

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________

E-post_________________________________________

Tlf ________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
       (Menigheten sparer bankgebyr)
                          
Sted _________________________ Dato ______________

Underskrift _______________________________________

KID (fylles ut av menigheten) Avtalen leveres/sendes i lukket konvolutt til

Fyllingsdalen menighet
Nebbeveien 20       5144 Fyllingsdalen

Jeg ønsker skattefradrag. Mitt fødselsnummer er:

(Firma/bedrifter skriver organisasjonsnummer 9 siffer

  SVARKUPONG
Mottaker 
Mottakers konto

Fyllingsdalen menighet
1506.40.36006

Månedlig gave/trekk:   Kr. _______________

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer Beløpsgrense pr. trekk  Kr.______________
(Bør være høyere enn gavebeløp i tilfelle du vil øke
gavebeløpet senere)

Navn 
__________________________________________
Blokkbokstaver

Adresse _______________________________________

Postnr/sted ____________________________________

E-post_________________________________________

Tlf ________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
       (Menigheten sparer bankgebyr)
                          
Sted _________________________ Dato ______________

_______________________________________Underskrift

JEG VIL GI FAST MÅNEDLIG GAVE TIL FYLLINGSDALEN MENIGHET

Fyllingsdalen menighet
Nebbeveien 20, 5144 Fyllingsdalen

KID (fylles ut av menigheten) Avtalen leveres/sendes i lukket konvolutt til:

Velkommen som fast giver!
Vi i Fyllingsdalen menighet ønsker å tilby gode fellesskap for alle våre medlemmer, for barn, unge 
og voksne, for enkeltpersoner og familier.

Til dette trenger vi støttespillere som bidrar økonomisk.vtalegiro er en enkel, sikker og rimelig 
betalingsmåte. Banken administrerer de faste betalingene under strenge krav. 

Du kan bli fast giver til Fyllingsdalen menighet og opprette AvtaleGiro ved å fylle ut skjema digi-
talt, eller ved å fylle ut svarkupongen under.

Digitalt skjema finner du på lenken kirken.no/fyllingsdalen/givertjeneste , eller du kan scanne 
QR-koden under på din mobil.

Tusen takk for din gave!

QR-koden til høyre fører direkte til digitalt skjema  

Velkommen som fast giver!
AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig 

betalingsmåte.

Tusen takk for din gave!

Med vennlig hilsen Fyllingsdalen menighet.

Enkelt: Med AvtaleGiro ordner 
banken din faste gave til oss for deg. 
Det er enkelt å inngå avtalen, du        
 kan enkelt kontrollere at rett beløp 
er overført til rett tid på kontoen din, 
og den er enkel å avslutte.

Sikkert: AvtaleGiro er trygt og 
sikkert. Banken administrerer de 
faste betalingene under strenge krav.

Tidsbesparende: AvtaleGiro er 
tidsbesparende både for deg som 
giver og oss som mottaker. Du  fyller 
bare ut slippen under og din del av 
jobben er gjort. AvtaleGiro sparer 
også oss for mye ekstraarbeid, slik at 
vår tid kan brukes på viktigere ting 
enn administrasjon. 

Greit å vite: AvtaleGiro er ikke det 
samme som ”Faste oppdrag over 
nettbank”. Gavebeløp over nettbank 
må nemlig registreres manuelt av oss 
for at giveren skal få skattefradrag. 
Vi er derfor takknemlig om du vil 
benytte AvtaleGiro.  

Kom i gang: Fyll ut svarkupongen, 
signér og levér den til oss.  Av 
sikkerhetshensyn ber banken om at 
du oppgir en maksimal beløpsgrense 
pr. trekk, men du vil selvfølgelig 
bare bli trukket for beløpet du har 
oppgitt. Ditt fødselsnummer må 
med hvis du ønsker skattefradrag. 
Firmaer kan også få skattefradrag. 
Maksimalt skattefritt gavebeløp i 
kalenderåret er kr. 50.000 (kr. 4.166/
mnd.), minimum kr. 500 pr år.  

Vi vil oppbevare informasjon om at du er/har vært giver, og du kan i fremtiden komme 
til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med 
unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, jfr. Personopplysningsloven.



12

iDalen

Dåp:
Selma Vaage Meland
Cordelia Chonthicha Aksnes
Eléah Trygstad Gjørsvik
Andreas Eikås Doan
Adelaide Aanuoluwapo Maria 
Ogunmiloro
Sebastian Wulf Sørland
Lilly Anne Lund
Emilie Elise Nordbø Hatlestad
Thea Tverdal Drange
Ada Marie Pena
Juno Ravndal
Ludvik Holm Tveito
Ella Sofie Anfinsen Seljeflot
Astrid Bjørkhaug Tveit

Gravferd:
Margit Johannesen
Marna Minde
Olga Marie Schaefer
Anna Adele Sælemyr
Ågoth Margrethe Lilleheil
Elsa Margethe Nilsen
Ingeborg Marie Høgseth Moe
Rolf Arvid Nordnes
Helge Haugland
Liv Handegård Soelberg
Bjørn Ove Nilsen
John Alf Kvamme
Jorunn Myrmel
Solveig Vindenes
Carlo Arne Hansen
Roy Owe Håheim
Einar Larsen
Normann Georg Pedersen
Astrid Johannessen
Asbjørn Vare

 
Aud Oddbjørg Bigset
Frode Gangsøy
Anne Margrethe Pedersen
Magne Bjarne Oliversen
Eilif Harold Larsen
Jorunn Michelsen

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 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, 11143.

Takk skal du ha!

Vi fortsetter med familiemiddager utendørs. 

Så lenge kirken vår er stengt blir middagene 
første torsdag i måneden i februar og mars, kl. 
16.00 utenfor Bønes kirke.

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

Familiemiddag utendørs

Frem til Fyllingsdalen kirke åpner igjen (planlagt 
mars 21) holder vi til i Bønes kirke, i underetasjen.

Våre åpningstider i Bønes er normalt mandag, 
tirsdag og torsdag kl. 09.00–14.30.

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.
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 
våren 2021
Konfirmanter
Januar
Uke 3: Tirsdag 19. Gr.1 
Uke 4: Tirsdag 26. Gr.2

Februar
Uke 5: «Bohjemmeleir» Fredag 5. 
– søndag 7. Vi skal være i Sælen 
kirke, men alle skal sove hjemme. 
Mer info kommer.

Søndag 7. Gudstjeneste kl. 11.00 
i Sælen kirke. Konfirmanter + 
foreldre, mer info kommer senere. 

Uke 6: Tirsdag 9. Gr. 1
Uke 7: Tirsdag 16. Gr.2 
Uke 8: Tirsdag 23. Begge gruppene 
Filmkveld fra kl. 15.30 – 18.00 i 
Sælen kirke

Mars
Uke 9: Tirsdag 2.  Vinterferie FRi
Uke 10: Tirsdag 9. Begge gruppene 

Søndag 14. kl. 11.00 Gudstjeneste 
i Metodistkirken Konfirmanter + 
foreldre, mer info kommer

Uke 11: Tirsdag 16. Gr. 1 
Uke 12: Tirsdag 23. Gr. 2
Uke 13: Tirsdag 30. Påskeferie 😊

April
Uke 14: Tirsdag 6. Gr. 1
Uke 15: Tirsdag 13. Gr. 2 
Uke 16: Tirsdag 20. 
- Kl. 16.30: Begge gruppene   (Øver 
til konfirmasjonsgudstjenestene, 
konfirmantene blir inndelt i grupper 
etter hvilken dag og klokkeslett de 
skal konfirmeres).
- Kl. 17.30: Middag for konfirmantene
- Kl. 18.00: Vi øver gjennom det vi 
skal gjøre på «Kick off».
- Kl. 19.00 «Kick off» Neste 
års konfirmantkull er invitert 
(Konfirmantene er ferdig ca kl. 
19.30 denne kvelden)

Lørdag 24. april: Konfirmasjons-
gudstjenester, klokkeslett kommer 
senere.

Søndag 25. april: Konfirmasjons-
gudstjenester, klokkeslett kommer 
senere.

Organisten inviterer:
Prosjektkor våren 2021

• Ca. hver fjerde søndag, første gang 31.1
• Gratis og uforpliktende
• Påmelding til hver  av søndagene
• 1-2 øvelser i forkant

Mer informasjon om datoer og påmelding på
kirken.no/fyllingsdalen/prosjektkor

Kontaktinfo: Liv Skoglund 
tlf. 92067252  ls839@kirken.no 

Hva gjør NMS i Thailand?
Sammen med Den evangeliske-lutherske kirken i Thailand er NMS med på å gi 
barn og unge fra fattige kår en bedre start på livet, og mulighet til å gå på skole. 
I tillegg bidrar de med økonomisk støtte til opplæring og kursing for kirken 
medarbeidere og medlemmer. NMS er også engasjert i klimasmart jordbruk og 
landsbyutvikling i avsidesliggende landsbyer nord i Thailand.

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.

- Vipps et valgfritt beløp til 2426.
- Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 
kroner.
- Gavekonto: 1594.22.87248
 
Kirkens Nødhjelp er norske 
menigheters egen humanitære 
organisasjon, og har jobbet i Libanon 
siden 2013. Der jobber vi med vann, 
sanitær, hygiene og kjønnsbasert 
vold. På grunn av krig i nabolandet 
Syria har Libanon siden 2011 opplevd 
en massetilstrømming av flyktninger. 
Størrelsen på flyktningpopulasjonen 

har ført til en økning av landets 
befolkning på 25 prosent og et enormt 
press på infrastruktur som vann, fast 
avfall og elektrisitet samt tilgjengelige 
offentlige tjenester, særlig i helse- og 
utdanningssektorene. Ifølge Lebanon 
Crisis Response Plan (LCRP) 2019 
mangler 3 208 800 tilgang på trygt 
vann. Dette kan føre til alvorlige 
helserisikoer og eksponering for 
sykdom, særlig under overbefolkede 
leveforhold som enkle teltbosettinger 
og husrom av dårlig kvalitet. 

Slik gir du årets viktigste julegave



Gudstjenesteoversikt Fyllingsdalen menighet

29.11. 1. søndag i advent
11.00: Familiegudstjeneste i Sælen 
kirke. Dåp.
 
6.12. 2. søndag i advent
18.00: Gudstjeneste i 
Metodistkirken. Vi synger julen inn.

13.12. 3. søndag i advent 
11.00: Familiegudstjeneste i 
Metodistkirken. Dåp.

24.12. Julaften OBS Påmelding!
12.00: Familiegudstjeneste på 
Lynghaug skole.

24.12. Julaften OBS Påmelding!
14.00: Familiegudstjeneste på 
Lynghaug skole.

24.12. Julaften OBS Påmelding!
16.00: Familiegudstjeneste på 
Lynghaug skole.

25.12. Juledag OBS Påmelding!
12.00: Gudstjeneste i Sælen kirke. 
Dåp.

3.01. Kristi åpenbaringsdag
11.00: Gudstjeneste i Sælen kirke. 
Dåp og nattverd.

10.01. 2. søndag i 
åpenbaringstiden
11.00: Gudstjeneste i Sælen kirke. 
Dåp og nattverd.

17.01. 3. søndag i 
åpenbaringstiden
11.00: Gudstjeneste i 
Metodistkirken. Dåp og nattverd.

24.01. 4. søndag i 
åpenbaringstiden
11.00: Gudstjeneste i Sælen kirke. 
Dåp og nattverd.

31.01. Såmannsøndag
11.00: Gudstjeneste i 
Metodistkirken. Dåp og nattverd.

7.02. Kristi Forklarelsesdag
11.00: Gudstjeneste i Sælen kirke. 
Nattverd.

14.02. Fastelavn
11.00: Gudstjeneste i 
Metodistkirken. Dåp og nattverd.

21.02. 1. søndag i faste
11.00: Gudstjeneste i Sælen kirke. 
Dåp og nattverd.

28.02. 2. søndag i faste
11.00: Gudstjeneste i 
Metodistkirken. Dåp og nattverd.
 
7.03. 3. søndag i faste
11.00: Gudstjeneste i Sælen kirke. 
Dåp og nattverd.

14.03. 4. søndag i faste
11.00: Gudstjeneste i 
Metodistkirken. Dåp og nattverd.

21.03. Maria Budskapsdag
11.00: Gudstjeneste i Sælen kirke. 
Dåp og nattverd.

28.03. Palmesøndag
11.00: Gudstjeneste i 
Metodistkirken. Dåp og 
nattverd. 

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.

Forhåpentligvis vil Fyllingsdalen kirke åpne igjen før påske og vi vil da feire gudstjeneste i vår egen kirke igjen. Siden 
vi ikke vet nøyaktig når har vi satt opp alle gudstjenestene hos våre venner i Sælen kirke og Metodistkirken. Følg 
derfor godt med på kunngjøringer på nett og i aviser! Menighetens nettadresse er kirken.no/fyllingsdalen.

METODISTKIRKEN
Vestlundveien 27

SÆLEN KIRKE
Vardeveien 9


