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Prosten i vertshuset
Orgelet fyller 100 år
Innsamling ga nytt piano 
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Kirke i 
korona-tider
I skrivende stund er samfunnet i ferd med å åpnes opp etter tider med strenge
smittevernregler. Mange har en krevende vår bak seg. 

Tekst: Sokneprest Sverre Langeland

Også i vår by har vi hatt døds- 
fall og alvorlig sykdom.
Andre har blitt ensomme

og isolert, skoler og fritidsakti-
viteter har måttet stenge, noen
har mistet arbeid og inntekt.
Men hvordan har det vært å være
kirke i denne tiden?

Smittevernreglene gjorde at vi ble på-
lagt å kutte ut gudstjenester og de
fleste andre samlinger for barn, unge,
voksne og eldre. Det har vært et savn å
ikke kunne møtes. Konfirmasjonen
måtte utsettes til over sommeren,
både med tanke på gudstjenesten i 
kirken og konfirmasjonsfeiring med
familiene. Mange dåpsfamilier og 
enkelte brudepar kom i en klemme:
Skulle de gjennomføre dåp og bryllup
med et begrenset antall, eller utsette?

Helt fra starten av har menigheten vår
prioritert noe av det kirken er kalt til: 
Å be til Gud for folk, skoler, næringsliv
og fritidsliv i Sandviken, og særlig for
de som har det vanskelig. Den eneste
faste fellessamlingen som har pågått
kontinuerlig gjennom hele korona-
tiden er de ukentlige bønnesamling-
ene tirsdag kveld. Det har vært en liten
gruppe, og derfor har det vært forsvar-
lig i forhold til avstandsregler.

Det er pinsetid når jeg skriver dette.
Kirken feirer at Gud kan være nær oss
ved Den Hellige Ånd alle steder, både
når vi er alene og når vi er sammen.
Bønnen kan praktiseres av den enkelte

over alt, og Bibelen er tilgjengelig for
de aller fleste, i papir eller nettutgave.
Samtidig er fellesskapet en helt nød-
vendig side av troen: Gjennom med-
menneskelig kontakt blir vi døpt,
konfirmert og viet med håndspåleg-
gelse, vi tar imot nattverden, hører
Guds Ord forkynt, og synger sammen
til Guds ære. 

Ansatte og frivillige i menigheten satte
seg ned i starten av korona-tiden og
spurte oss selv: Hvordan kan vi nå
hverandre nå? Hvordan kan fellesska-
pet leves når vi ikke kan møtes? Noen
av oss fant hverandre i en satsing på å
nå ut gjennom digitale medier. Fra
Sandvikskirken har det derfor vært et
kontinuerlig gudstjenestetilbud via
vår Facebook-side, hjemmeside og
Youtube-kanalen. Det har vært en brå
læringskurve, men vi er også stolt over
mye av det vi har fått til, ikke minst i
påsken. I starten måtte vi klare oss
med lånt filmutstyr, men vi innså raskt

at det var behov for eget utstyr i
kirken. Dette er nå på plass, og guds-
tjenester strømmes nå direkte fra
Sandvikskirken. Vi tror dette kan være
til glede for mange som er forhindret
fra å være fysisk til stede i kirken. 

Mye tyder på at vi må belage oss på av-
standsregler og andre smitteverntiltak
i lengre tid. Men nå kan vi altså samles
igjen! Normalt er det plass til 500 i
Sandvikskirken. Om vi fortsatt en tid
må ha 1 meters avstand har vi plass til
120. Bak i menighetsbladet finner du
oversikten over gudstjenestene. l

Vi håper også at smittevernsituasjo-
nen bedrer seg slik at vi kan starte
opp alle de faste samlingspunktene i
kirken og menighetshuset over som-
meren. Vi ser fram til å møtes igjen!

Hilsen Sverre prest

Velkommen!

Givertjeneste i Sandviken menighet
Sandviken menighet vil gjerne få takke alle dere som gir gaver til menigheten, både i form av tid og frivillighet og
penger. Gavene blir brukt til diverse tiltak i menigheten som babysang, småbarnstrall, barnekor, samlinger som
gjestebud, menighetsmiddager og aktiviteter for store og små. På nettsiden til menigheten vil det nå være mulig å
registrere seg som giver digitalt, med mulighet for skattefradrag.: www.kirken.no/sandvikenl
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Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 møtes 
foreldre med barn i alderen 
0-1 år til en koselig stund med
sanger, rim og regler og sosialt
fellesskap. 

Etter sangstunden er det
felles lunsj (35 kr). Dette
skjer i Sandviken 
menighetshus, Sand-
viksveien 41. Det er
bare å møte opp. 

For mer informasjon,
kontakt 
Birgit Paulsen -
bp569@kirken.no

Sandviken 
barnegospel 
Barn som har fylt 5 år, kan begynne i
koret. Øvingene er torsdager kl. 18.00-
19.00 i menighetshuset. Koret deltar 
på gudstjenester, forskjellige arrange-
menter og turer.

Kontakt: Birgit Paulsen – 
bp569@kirken.no

Småbarnstrall og 
familiemiddag
Dette er et tilbud for barn over baby-
sang-alder og oppover – og deres fami-
lier. Vi møtes vanligvis første onsdag i
måneden og  starter med middag kl.
16.30. Sangstund fra ca. kl. 17.15.

Det sendes invitasjon til døpte barn
som er bosatt i Sandviken sokn. Ellers
er det påmelding til middagen seinest
mandagen før. 

Fredagsklubben
Treffsted for barn fra 4.-7. trinn i Sand-
viken menighetshus. Det serveres litt
god mat, vi spiller bordtennis og andre
spill, prater og har forskjellige aktivite-
ter. Tilbudet er gratis og det vil bli sendt
ut invitasjoner til barn i aldersgruppen
høsten 2020.

For oppdatert informasjon, følg med
på kirken.no/sandviken og Face-
book: «Sandviken menighet» 

Om kirkens trosopplæring: 
Kirkens trosopplæring skjer på 
mandat fra foreldre/foresatte og 
faddere som har ønsket dåp. Sandvi-
ken menighet har sin egen lokale tros-
opplæringsplan. Planen har som
formål å bidra til en systematisk og
sammenhengende opplæring.

Barn og unge
i Sandviken
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Konfirmasjon
27. september 
Innspurten av konfirma-
sjonstiden ble preget av 
koronasituasjonen. 

Samtidig håper vi at også årets
konfirmanter vil få med seg

verdifull kunnskap og gode opp-
levelser og se tilbake på konfir-
masjonstiden med takknemlig-
het og glede.

I år er det fire konfirmanter i
Sandviken menighet:

• Lukas Borsholm
• Philip Andre Mikalsen
• Arild Seim
• Ole Solberg

Konfirmasjonsbilde kommer 
i neste «Helg og hverdag» l

Velkommen, nye
konfirmanter!
Grunnet usikkerhet rundt
smittesituasjonen er vi noe
forsinket med invitasjon til
neste års konfirmanter. 

K onfirmasjonsdagen er plan-
lagt søndag 9. mai 2021 kl 11.

Også dette året vil vi samarbeide
med Biskopshavn menighet om
konfirmasjonstiden. Første sam-
ling blir torsdag 27. august. 
Det ligger informasjon og 

mulighet for påmelding til kon-
firmasjonstiden 2020/2021 på
www.kirken.no/sandviken og på
våre Facebook-sider og vi har
sendt ut informasjon i posten til
alle menighetens medlemmer i
konfirmasjonsalder. Vi har for-
ståelse for ønsket om å konfir-
mere seg sammen med venner.
Derfor tar vi også imot også 
konfirmanter som er bosatt i
andre av byens menigheter. 
Velkommen til oss. l

Sandviken menighet er på Facebook 
Søk oss opp og bli en «liker». Skriv «Sandviken menighet»
i søkefeltet og få fersk informasjon fra din menighet!
www.facebook.com/SandvikenMenighet 
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Tekst og  foto: Joar Grindheim

V i møter Knudsen en kald og våt 
februardag. Verten byr på kaffe og

kaker når vi setter oss ned i den lune
stuen som vanligvis har en fantastisk ut-
sikt over hele byen, fjorden og Askøy.
Men denne dagen er det stort sett grått.
Det 150 år gamle huset er barndoms-

hjemmet til Knudsen. Hans far kjøpte
det i 1928. Da hadde det vært slutt på
vertshusdriften i rundt 50 år. Navnet
«Den siste skilling» kommer ifølge lo-
kalhistoriker Jo Gjerstad av at det var
her Åsane-bøndene brukte sin siste skil-
ling på vei hjem. Her kunne de få et mål-
tid mat med en flaske øl til.
I dag er det lite som minner om den

tiden. Navnet er overtatt av filmselska-
pet yngstedatteren driver. Knudsen
overtok huset fra sin mor i 1995, og flyt-
tet hit i 2008.
Kortveggen i stuen rommer en stor og

fyldig bokhylle. I nabostuen har konen
Esther Marie Irgens god plass til et sy-
bord. Hun er prestedatter, utdannet er-
goterapeut og har jobbet på videre-
gående skole, men er på treningsstudio
når vi er på besøk. 
Pensjonistene har et aktivt liv, og

Knut har inntil nylig fortsatt trådt til

om det var behov for vikarprest, det
være seg i Bodø, der eldstesønnen er
prest, eller i Trøndelag der han hadde
sin første prestejobb etter endt tjeneste
som marineprest på Haakons   vern.

På rattkjelke i Munkebotn
Knut ble født i desember 1940, og fei-
rer 80-årsdag senere i år. Han var fire
og et halvt år da andre verdenskrig var
over, men husker ikke så mye fra den
tiden.
– Jeg husker foreldrene mine hadde

tatt inn en mann, som bodde alene, slik
at han kunne bo på et av rommene våre
oppe. Så husker jeg også at faren min
hadde noen kjenninger som han reiste
til for å hente melk og litt matvarer. Så
mye mer enn det husker jeg ikke fra den
tiden, forteller han.
Men barndommen husker han godt.
–Det var jo den lykkelige tiden. Mun-

kebotn var akebakke. Vi brukte ratt-
kjelke ned til Fjellveien. Noen hadde
krøbbe. Jeg var også med i speideren, i
Ynglingeforeningen i 2. Bergen.
På sommeren var det fotball på Stem-

men mot gutter fra andre gater i byen,
men, orientering ble hans idrett.
–Fotball var nok ikke noe for meg. 

På stuebordet ligger siste utgave 
av Fjell og vidde,Turistforeningens
medlemsblad. Friluftslivet har vært
viktig for familien uansett hvor de har
bodd. 
Knut var ferdig utdannet fra teologisk

fakultet ved Universitetet i Oslo i 1967,
og gikk blant annet på kull sammen 
med Rosemarie Köhn. Hun ble i 1993
den første kvinnelige biskop i Norden,
og den andre kvinnelige biskop i den
lutherske kirke på verdensbasis. 
Prestekallet fikk han da han gikk på

videregående på Tanks.

Prosten 
i verts-
huset
Han er født og oppvokst i det som tidligere var verts-
huset «Den siste skilling» i Munkebotn. Men prost
Knut August Knudsen har aldri hatt prestetjeneste i
Bergen, selv om han har tjent både langt nord og  sør i
verden.
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–Der ble spiren sådd. Jeg var med i
Skoleforbundet i Bergen, der vi disku-
terte masse. Jeg hadde en faglig inter-
esse for kultur og teologiske spørsmål.
En dag var biskop Ragnvald Indrebø og
snakket til oss og kastet ut hvor mange
her som skulle bli prester. Vi var senere
fire-fem fra det miljøet som reiste til
Oslo for å studere teologi.

For mye tid på uenigheter
Slik endte han opp med 50 års tjeneste
som prest. Først i Trøndelag, så Finn-

mark og i rundt 20 år fra slutten av 80-
tallet, som prost i Hardanger.
–Hva er best med å være prest?
- Å få være ansatt for å gjøre folk kjent

med Jesus, og å få ha det som levebrød.
– Det verste da?
–Det verste er jo å ødelegge livet til

folk med å komme hjem til dem midt på
natten med et dødsbudskap, om en båt
for eksempel har gått ned. Men om du
tenker indrekirkelig, så er det jo ille at vi
bruker mye tid og krefter på å være ue-
nige fremfor å akseptere hverandres
ulikheter og å bruke tid på det som er

oppbyggelig. Tenk på hvor mye krefter
homofilisaken kostet. Det er jo opplagt
at en del har vært ulykkelige på grunn av
behandlingen. Det har tatt lang tid å
komme frem til et kompromiss der hvor
de kan leve og bli ivaretatt.
–Hvordan stiller du deg selv i

homofilispørsmålet?
–Jeg må si at jeg synes det er vanskelig

å vie homofile. Vi fikk jo partnerskapslo-
ven, og den er jo grei. Men nå er det så
mye mer med ulike rettigheter. Så jeg
synes det er et vanskelig spørsmål.

>> fortsettelse side 6

Fakta: 

Navn: Knut August Knudsen Alder: 79 år
Familie: Gift, tre barn, syv barnebarn og to

bonusbarnebarn



6 HELG OG HVERDAG • 1-20

Kvinnelige prester har han derimot
aldri vært imot. 
– Jeg gikk jo på kull med Rosemarie

Köhn, så jeg har aldri vært imot kvinne-
lige prester. Det gikk ikke an når en var
på kull med henne, sier han og ler.
Som prost har han også hatt i oppgave

å forene motsetninger.
–Det var jo spenninger, ikke minst i

Hardanger. Det var jo den tiden homofi-
lispørsmålet var på det sterkeste. På
oppdrag for biskop Hagesæther hadde
jeg en rolle som kontaktprest mot Åpen
kirkegruppe, som var de homofiles or-
ganisasjon, og hadde blant annet guds-
tjenester for dem.

Ti år i Trøndelag
Han ble aldri prest i egen by, uten at han
egentlig har tenkt så mye på det. Det vil
si, de første to årene etter endt utdan-
nelse var han marineprest ved Haakons-
vern.
–Det var spennende og morsomt å få

reise på havet. Jeg husker vi blant annet
var en tur til England.
Etter tjenesten  søkte han stilling i 

Bergen. Uten hell.  I 1969 fikk han i ste-

det jobb som sogneprest i Kolvereid i
Ytre Namdal, nord i Trøndelag.
–Daværende biskop Tord Godal i Ni-

daros hadde vært sensor på universite-
tet. Han tok kontakt med meg og noen
flere om den ledige stillingen i Kolve-
reid, og slik ble det til at vi reiste dit.
Det var han, konen og deres første

barn, og familien økte fra tre til fem i
denne perioden. De skulle bli der i ti år.
–Det var spennende. En annerledes

tid. Det var misjonsforeninger i alle byg-
der, og presten reiste rundt med emis-
særer og misjonærer. Jeg dekket fire
kirker, diverse bedehus og skoler som
skulle ha gudstjenester. Det var gjerne
to gudstjenester ulike steder om sønda-
gene. Folk var jo på fiske resten av uken,
så om en ville treffe folk måtte en bruke
søndagene, forteller han.

Måtte fly til gudstjeneste
I 1979 gikk ferden til Hammerfest, der
han var både sogneprest og prost samti-
dig. Dermed fikk han også ansvar for
den samiske menigheten i Karasjok.
– Jeg kan ikke mye samisk, men jeg

kan dele ut nattverd, slike enkle ting.

Når vi hadde preken hadde vi tolk.
I Finnmark ble avstandene større. Bil

ble til tider byttet ut med Widerøe for å
rekke gudstjenestene eller andre arran-
gementer. Og sluttet en prest, tok det
ofte et år før ny kom på plass. Da måte
gjerne prestene i Hammerfest dekke
opp siden de hadde flyplass og lettere
kunne komme seg rundt i prostiet.
Været kunne også skape utfordringer.

En jul var det ikke prest i Kjøllefjord.
Knudsen måtte reise ut fra Hammerfest
for å holde gudstjenester juledagene.
–Da tok jeg først drosje i seks timer til

Lebesby og hadde gudstjeneste der 2.
juledag. Så tok jeg fergen til Kjøllefjord
og holdt gudstjeneste der 3. juledag. Det
var kun meg og en bulgarsk musiker på
hotellet der den julen. Da jeg satt i Me-
hamn og ventet på flyet hjem så kom det
aldri. Det var snødd ned, så de måtte ta
det inn i hangaren og tine det opp igjen.
Finnmark i et nøtteskall!

Kald krig
Tiden i Hammerfest var også spesiell.
Da de kom dit var det kald krig, men
glasnost og perestrojka sørget for at

Knut August Knudsen flyttet tilbake til barndomshjemmet i Munkebotn etter 50 år. Huset ble oppført da den nye veien fra Sandviken over Munkebotn og
Eidsvågsfjellet stod ferdig og var på slutten av 1800-tallet kjent som vertshuset «Den Siste Skilling». 



verden var helt annerledes da de flyttet
sørover igjen på slutten av 80-tallet.
–Det var en spennende tid, det var jo

hull i jernteppet. Og de største hullene
var nok Finnmark. Det var stadig dele-
gasjoner på utveksling fra Hammerfest
til Murmansk og omvendt. 
Den kalde krigen merket de også ved

at det stadig lå russiske trålere i arrest.
Men de fikk ikke komme på besøk om-
bord, og fiskerne fikk ikke komme i land.
Og det var en tid der det var atomprø-

vesprengninger på Novaja Semlja, og
Sovjetunionen var regnet som den stør-
ste militære trusselen mot Norge.
–En av mine sterkeste presteopple-

velser hadde jeg her. Det var protestak-
sjoner mot atomvåpen på Nordkalot-
ten, og en dag kom lederen av Samorg
og spurte om ikke kirken også kunne
være med i en markering mot atomvå-
pen. Jeg spurte hva han tenkte vi kunne
bidra med. «Dere har jo bønnen», sa han
og ønsker at vi skulle holde gudstjeneste
i aksjonsperioden og be for fred. 
Spørsmålet kom fra et uventet hold,

for arbeiderbevegelsen var veldig poli-
tisk og lite religiøs.

Lokalpolitisk aktiv 
Selv har han også vært politisk aktiv for
Senterpartiet i mange år, og har vært
kommunestyrerepresentant både i
Nærøy og Voss der han ble sogneprest
og prost første søndag i advent i 1988
etter at tiden i Hammerfest var over.
–Som politiker kommer du på innsi-

den. Det er en fordel. Men jeg har ikke
hatt sentrale posisjoner i de ulike komi-
teene. En av mine forgjengere var leder
for skolestyret, og hadde vært med å
legge ned noen skoler. Det skapte litt
kanter. Så jeg var bevisst på å holde meg
unna lederposisjoner. Men på Voss fikk
jeg verv som styreformann både for
Voss Folkehøgskule og for rehabilite-
ringssenteret Hagahaugen, sier han.
Helsefag er også noe han har i fami-

lien. Esther Marie er ergoterapeut og
deres eldste datter er sykepleier på Dia-
konhjemmet i Oslo og høyskolelærer.

Religionssosiologiske ulikheter
Hele 20 år ble de på Voss.
– Jeg måtte bruke nynorsk, og de

hadde litt underholdning på prestekon-
toret når jeg for eksempel skulle skrive
til biskopen. Per Lønning sa at han
hadde mest lyst til sende brevene til-
bake med rødblyant. Men det kom seg!
Familien bodde på prestegården midt

i sentrum - og Vangskyrkja betyr mye
for de fleste vossinger. Blant annet bru-
ker vossingen Linda Eide et bilde av den
som kulisse for sitt språksjov.
–Alle vossingene skal jo hjem for å

gifte seg og å døpe barna. Dåpstallene
kunne gjerne være høyere enn fødsels-
tallene. Vangskyrkja har generelt et vel-
dig aktivt kristenliv.
Prostiet Hardanger, som han ledet,

har store religionssosiologiske forskjel-
ler, der bedehusene står sterkt i noen
bygder, mens det Grundtvigske er ster-
kere andre steder.
–Og det kunne være store forskjeller

mellom nabobygdene, forteller han.
Som prost hadde han lederansvar for

17 prester i ni kommuner og rundt 30
kirker med egne menighetsråd.
–Det kunne være mange skiftende

meninger å måtte forholde seg til. Som
prost får du være med på alt som er høy-
tidelig, og slite med alt som er vanskelig.

Sjømannsprest
Han sluttet som prost på Voss for å bli
pensjonist og skulle flytte hjem til

Sandviken og barndomshjemmet i
2008. Slik gikk det ikke.
–Etter  Voss fikk jeg spørsmål om å

jobbe i Årdal der de manglet prest. Der
ble jeg i 15 måneder. Så pensjonist ble
jeg ikke før i 2009. Da var jeg 70 år. Som
pensjonist har jeg også vært vinterprest
tre måneder i Sjømannskirken i Pattaya
i Thailand i tre år på rad, samt tre måne-
der på Kypros. En sommer jobbet jeg
også i Sjømannskirken i Berlin.
I tillegg har han også hjulpet til når

det har manglet prest noen uker i
Fauske, Gildeskål eller Bodø. Til sam-
men har han trolig brukt tre og et halvt
år av pensjonisttiden som prest.
– Skikkelig pensjonist ble jeg vel

egentlig først i høst, ler han.
Da hadde han også spørsmål om å

jobbe noen uker i Kolvereid, men måtte
takke nei siden Esther Marie skulle ha
en operasjon akkurat da.
- Da fant jeg vel egentlig ut at det kan-

skje var nok nå, sier han og smiler.
Ringen ble sluttet, og i dag er han og

Esther Marie tilbake til barndoms-
hjemmet og det tidligere vertshuset.
Men ny vertshusdrift bli det neppe! l

Skikkelig pensjonist ble Knut August Knudsen først i høst. Da hadde han egentlig planer om å vikariere i
Kolvereid, men måtte takke nei.
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Tekst: Kirkens Nødhjelp 

Felles for de frivillige i Kirkens SOS
er at de har et oppriktig ønske om
å være til hjelp. De blir inspirert av

å bruke fritiden sin til å være et fortrolig
medmenneske. Mange opplever at det
er både nyttig og fascinerende å erfare
hvordan det å være en god samtalepart-
ner kan bidra til å gi håp. 
I ytterste konsekvens kan en samtale

redde liv. 

Kirkens SOS er en anonym tjeneste,
de frivillige vet ikke hvem de prater
med og vet ingen ting om innringer
eller innskrivers bakgrunn, kun det
som blir fortalt der og da.

De frivillige er like ulike som
dem som tar kontakt!
I denne artikkelen møter vi tre menn:
Odd, tidligere rektor og lastebilsjåfør,
Jan-Egil, performance kunstner og Per
Arne, media og IT-mann. Alle tre er fri-

villige i Kirkens SOS - og de viser også
bredden i frivilligkorpset. For de frivil-
lige i Kirkens SOS er fra mange ulike
steder i landet og har svært ulik bak-
grunn og interesser. Noen har så vidt
passert 20 år og andre nærmer seg 80.
Noen er studenter og ønsker å lære mer
om å møte mennesker i krise, noen er i
full jobb og gir likevel av sin knappe fri-
tid til folk som sliter og andre er res-
surssterke pensjonister som ønsker å
dele av sin livserfaring med andre. 

-I natt redda 
du livet mitt!

–Direkte tilbakemeldinger fra innringerne er kanskje den sterkeste motivasjonen,
som for eksempel: I natt har du redda livet mitt. Men også når innringer sier at nå
kjennes det lettere. Det er et paradoks at det ofte skal så lite til for å lette et med-
menneske sin smerte, bare være til stede som en lytter og samtalepartner. 
Odd, 66 år, langtransportsjåfør og frivillig i Kirkens SOS.
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Jan-Egil 37
Kan du fortelle
litt om deg selv?
–Jeg er perfor-
mance-kunstner 
og lærer. Nå er jeg
60 prosent lærer og

føler meg rik etter å ha jobbet bare 20 prosent
mens jeg studerte kunst! I tillegg jobber jeg fri-
villig som kurslærer i meditasjon. 

Hva er det som gjør at du fortsetter å
være frivillig i Kirkens SOS? 
–Å jobbe frivillig definerer meg som person 
annerledes når jeg ikke tjener penger på det,
jeg gjør det fordi jeg vil, ikke fordi jeg må. 
Nå har jeg halv vaktturnus, det har jeg tid til, 
klarer ikke gi slipp, det er viktig for meg. 

Hva har du lært som frivillig? 
–Det å lytte på flere nivåer samtidig. Det er 
ikke alltid ordene som blir sagt, som er det
eneste budskapet. Følelser uttrykker seg
gjennom stemmen og der er det mulig å 
fange opp mer enn det som blir sagt direkte.
Dette føler jeg at jeg er blitt flinkere til. n
FOTO: PETTER LØNNINGEN

Odd 66
Kan du fortelle
litt om deg selv?
–Jeg har jobbet 34 år
i skolen, de 20 siste
som rektor. Og så har
jeg kjørt lastebil og

vogntog på si. Det startet i militæret og jeg var
innom ulike jobber, blant annet trailersjåfør, i
noen år før jeg begynte på utdanning. 

Hva er det som gjør at du fortsetter å
være frivillig i Kirkens SOS? 
–Kan jeg bruke bitte litt av tida mi til at et men-
neske ikke tar livet sitt, så er det sannelig verdt
det. Samtalene gir mye innsyn i hvordan livet kan
være. Enda om det kan være tungt, så er det like-
vel meningsfullt å være der.

Hva har du lært som frivillig? 
–Jeg er blitt minnet på hvor viktig det er å lytte
mer enn jeg snakker. Lytte aktivt, prøve å finne
gode spørsmål og evt. gode innspill. Har også
lært noe om kvaliteten i det å være frivillig, det er
en verdi i seg selv, vi får stor tillit fra mange inn-
ringere. De vet at vi gjør dette ulønna og at vi er
der fordi vi ønsker å snakke med dem.n
FOTO: MARGARETA N. ØYGARDEN

Per Arne 52
Kan du fortelle
litt om deg selv?
–Jeg har ingen 
formell utdanning
utover ungdoms-
skolen. Jeg har job-

bet i klassiske røverbransje, i media- og data-
bransjen . Dette var steder som ikke var så opp-
tatt av formalkompetanse, de så etter folk 
som brant for det de holdt på med. Det har jeg
alltid gjort.

Hva er det som gjør at du fortsetter å
være frivillig i Kirkens SOS? 
–Jeg trenger noe i livet mitt som er viktig og
større enn meg selv. Kommer jeg fra vakt og 
har hatt en god samtale, så gir det mening til 
mitt liv. 

Hva har du lært som frivillig? 
–Å forholde seg til hverandre som likeverdige
mennesker. I det proffe hjelpeapparatet må en
kanskje ha skjoldet opp for å klare det, men på
SOS er det mulig å ta den garden ned og møtes
som jevnbyrdige med de følelser vi har på 
begge sider. n
FOTO: ANNE BIRGITTE LARSEN

- Jeg trenger noe i livet mitt
som er viktig og større enn meg
selv. Kommer jeg fra vakt og
har hatt en god samtale, så gir
det mening til mitt liv. 
Per Arne, 52 år og frivillig i Kirkens SOS.

Landets største døgnåpne 
krisetjeneste
Hvert år besvarer Kirkens SOS nesten
200 000 henvendelser på telefon og
internett, men en av tre får ikke svar.
Flere frivillige trengs for å kunne 
fortsette det gode arbeidet og hjelpe
enda flere. Kirkens SOS ønsker fri-
villige av begge kjønn velkomne, og
håper stadig på at flere menn kunne
tenke seg å bidra. Det er langt flere
kvinner enn menn blant de frivillige
per dags dato.
Kirkens SOS er landets største døg-

nåpne krisetjeneste på telefon og inter-
nett. Det er nærmere 1000 engasjerte
frivillige rundt om i landet som til 
sammen besvarer alle henvendelser 
på dagtid, om natten, på hverdager og
fridager. Kirkens SOS sin visjon er å gi
håp til mennesker i krise og utøve Jesu

nestekjærlighet i praksis. Det handler
om å være et medmenneske som lytter
med respekt og er en god samtalepart-
ner når livet utfordrer. Selvmordstan-
ker er tema i omkring 10 prosent av
samtalene på telefon og hele 50 prosent
av samtalene på soschat.no.

- Jeg hadde en sterk barnetro
som varte til midten av tenå-
rene. Siden har jeg vært sø-
kende og kalte meg buddhist i
flere år, men nå anser jeg meg
mer som åpen til de store
spørsmålene og tror det finnes
et større bilde vi bare kan ane
eller ha følelsen av. Jeg liker
mangfoldet.
Jan-Egil, 37 år og frivillig i Kirkens SOS.

Llikeverd og respekt
Kirkens SOS stiller ingen spesielle krav
til bakgrunn, det er viktig med stort
mangfold – like stort som blant dem
som tar kontakt. Noen har en sterk
kristen tro og andre stiller seg mer un-
drende. 

Vi har også frivillige med andre livs-
syn enn det kristne. Det aller viktigste
er at våre frivillige deler våre felles ver-
dier om frivillighet, åpenhet, tilgjenge-
lighet og anonymitet. De frivillige må
også ha avstand til egne kriser og over-
skudd til å være en god samtalepartner
for andre. 
Og sist, men ikke minst, er det viktig

at alle i Kirkens SOS har respekt for alle
typer mennesker uansett sosial eller
kulturell bakgrunn, religiøs overbevis-
ning, kjønn eller seksuell legning.

Noe for deg?
Er du nysgjerrig eller ønsker å vite mer
om hvordan det er å være frivillig i Kir-
kens SOS? Ta gjerne kontakt med ditt
lokale SOS-senter. Vi er til stede i
Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal,
Rogaland, Agder, Vestfold, Østfold,
Telemark, Hedmark og Oppland, 
Hordaland og Oslo. 

Les mer om oss på våre nettsider- 
og ta gjerne kontakt!
www.kirkens-sos.no/
om-kirkens-sos/lokale-sentre n

Å være frivillig i Kirkens SOS

1-20• HELG OG HVERDAG 9



10 HELG OG HVERDAG • 1-20

Menigheten startet innsamlingen i
mars i fjor og i februar var målet

nådd. Vi gikk til innkjøp av et flunkende
nytt, flott piano. Dette falt sammen
med at det var 100 år siden Lars Søraas
arrangerte innvielseskonsert for det
nye orgelet i Sandvikskirken. I vinter
syntes vi at det ville passe veldig godt
med innvielseskonsert for det nye 

pianoet, gjerne 
på dagen 100 år
etter orgelinnvi-
elsen. Men slik
skulle det ikke gå, 
14. mars 2020 var 
alt stengt. Men vi skal selvfølgelig 
ha konsert – forhåpentligvis til 
høsten. 

Vi håper at pianoet vil bidra 
til mange gode musikalske opp-
levelser for store og små i Sand-
viken.l

 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

 

V i møtes i menighetshuset i Sand-
viksveien 41 til fredagsklubb ca. en

gang i måneden fra klokka 17.30 til
19.00. Her samles vi for å spille spill,
prate og gjøre ting sammen. Hver 

gang blir det litt god mat og en spen-
nende aktivitet! l

Tilbudet er helt gratis, og alle er
hjertelig velkommen! 

Treffsted for barn
Menigheten har et nytt tilbud om treffsted for barna i
bydelen, fra 4. til 7. trinn.

Nytt piano -
100 år etter
nytt orgel
Tusen takk til alle som har bidratt med
store og små beløp for å få på plass et
nytt piano i menighetshuset. 
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Faste aktiviteter 
for store og små
n Babysanghver tirsdag* kl. 12.00
- 13.30 i menighetshuset, Sandviks-
veien 41. Sangstund og lunsj. 
Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no 

nFamiliemiddag og småbarns-
trall: Samlinger for foreldre med
barn fra ett år og oppover, en onsdag
i måneden kl. 16.30-18.00.Påmel-
ding: sandviken.menighet.bergen@
kirken.no

n Fredagsklubben:Samlinger for
barn fra 4. til 7. trinn, fredager kl
17.30 – 19.00. Datoer for høsten
2020 kommer i august.

n Sandviken barnegospel:
for barn fra 5 år og oppover, hver
torsdag* kl. 18.00-19.00 i menighets-
huset Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no 

n Sandviken kantori: øver hver
torsdag* kl. 19.30-21.30 i Sandviks-
kirken Kontakt: Hilde Kayser
Rohde - hr635@kirken.no 

n Menighetskafé:Hver onsdag
kl. 12.00 -14.00 i menighetshuset.
Velkommen innom til sosialt sam-
vær, kaffe og vafler.

n Tidebønn hver tirsdag* kl. 18.30-
19.00 i kirken, med mulighet for å bli
igjen et kvarter ekstra for bønn og
stillhet. Vi ber for menigheten, lo-
kalmiljøet og for medmennesker. 

n Bibelgruppe:Der er flere bibel-
grupper i menigheten, også en ren
mannsgruppe. Det legges til rette for
deltakelse i bibelgruppe for alle som
vil være med. Kontakt sokneprest
Sverre Langeland.

n Sandvikens prestegårds-
forening for NMS mandager (1
gang pr måned) kl. 12 i Heien 26: 17.8,
14.9, 12.10, 9.11 og 7.12. Nye medlem-
mer er velkomne! Kontakt Ingrid
Klovning, 932 81 608 

n Åpen kirke
Hver fredag kl. 08.00 -11.00 unntatt
ved arrangementer. 

* Utenom i skoleferiene

Tekst: Preses Olav Fykse Tveit

Eg kjenner meg velkomen, og ser
fram til samarbeid med alle. Takk

for helsingar og forbøn. Eg håpar de
held fram med å be, og at vi kan stå
saman i dei flotte og utfordrande opp-
gåvene vi har å vere kyrkje i Noreg i
denne tida.
No er det pandemi og pinse. Det er

litt av en samanheng. Pandemien sprer
seg, og vi gjer det vi kan for å forhindre
det. Evangeliet skulle spreiast til alle
folk på alle språk. Det er for alle. No er

vi ramma av noko som er spreidd til så
godt som alle folk. Eit virus. Med det
kjem angst, sjukdom, einsemd, økono-
miske problem, og mykje meir.
Det vekkjer oss også til innsats og

kreativitet. Det vert fleire og litt andre
oppgåver for oss som kyrkje. Mange
ser til oss og spør kva vi har å gje. Det
er ikkje minst vårt nærvær, våre teikn
på omsorg og omtanke, våre kyrkje-
lege handlingar og gudstenester, våre
tekstar og våre sangar, og mykje meir
som gir menneske teikn på at vi trur på
vår visjon: «Meir himmel på jord!» l

FOTO: KIRKEBILDER/
WIKIMEDIA COMMONS

Helsing frå
preses Olav
Kjære medarbeidarar! Det er ei stor glede for meg igjen å
verte ein av dykk, og snakke om og til «mi kyrkje» innanfrå. 
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SE HVA 
SOM SKJER

Kirkemusikk i
koronatiden
For oss som arbeider i kirken har
det vært en spesiell tid, som på de
fleste arbeidsplasser.

Tekst: Ivar Mæland

Vi har vært heldige med å arbeide på en trygg 
offentlig arbeidsplass med stor frihet til å løse
arbeidsoppgaver med nye utfordringer.  Spesi-
elt har gravferder vært krevende; å møte de på-
rørende på en god måte i en kombinasjon med et
begrenset tall pårørende til stede, samtidig med
at mange måtte følge med på nett. 

Mange kirkemusikere har også brukt den ledige
tiden de måtte ha til å fornye seg, blant annet å
øve inn nytt repertoar. Resultatet av dette kan en
høre på mange nettvideoer. Det er påfallende
mange som har laget innspillinger av Bachs or-
gelverk. Det forteller vel at dette er en av de ting
som gir dem mest, en indre reise som gjør godt
for mange. En stor faglig utfordring, men kan-
skje også et hvilested fra å gå inn i de andre utfor-
dringene som det å være kirkemusiker er. 

Selv tenker jeg at den formen for formidling av
ord og musikk som egner seg for nettet i økende
grad lett setter fokus på enkeltinnslag og enkelt-
personer. Akkurat der er jo liturgien ved gudstje-
nestene slik at vi gjennom blant annet liturgi og
salmesang sammen inngår i en kontekst og et
fellesskap. Av samme årsak bør en tenke godt
igjennom balansen mellom kollagelignende sen-
dinger og formidling fra en liturgisk ramme.

Både i Austrheim/Fedje og Sandviken hvor jeg
arbeider dette året, har vi også mediekyndige
medarbeidere som på alle vis har turnert denne
nye situasjonen på en glimrende måte både mu-
sikalsk og teknisk, ja det dukker nærmest nye
nådegaver opp!

Når nå situasjonen langsomt er på vei til å nor-
maliseres, vil det utvilsomt være tid til å tenke
systematisk igjennom de utfordringene vi har
hatt og hvilke lærdommer vi kan dra. Her kunne

vel et lite
seminar
være på
sin plass,
men helst
ikke på
nettet! l

Sandviken kantori –
spennende høstprogram!
Høsten blir spennende og variert både for kantoriet og
for menigheten!  Vi skal blant annet delta under orgel-
jubileet (se neste side), sammen med Dag Arnesen blir
det jazzkonsert og i juletiden synger vi på menighetens
julekonsert. Og - går du med en korsangerdrøm, er du
hjertelig velkommen! l

Kontakt: Hilde Kayser Rohde 
hr635@kirken.no - 988 86 428

Countrykvelder
Pensjonert prest Terje Hansen vil også til høsten
invitere til countrykvelder i kirken. 

De fleste kveldene spiller Terje
country-gospelplater og forteller
om musikken og artistene. Av og til
har han besøk av  artister som spil-
ler live. l

3. juni spilte Gunnar Merkesvik country-go-
spel hentet fra repetoaret til musikk-
legenden Johnny Cash.

TAIZÉ-KVELDER: Til høsten vil vi samles en gang i 
måneden til rolige, meditative kvelder i Sandvikskirken,
hvor vi synger vakre sanger fra Taizé (økumenisk 
klosterfellesskap i Frankrike), ber bønner og leser
bibeltekster. Ulike musikalske krefter bidrar. Oppstart
15. september  kl 18.30. l Velkommen!
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Ved innvielsen medvirket kirkens or-
ganist Lars Søraas sammen med mu-
sikkløytnant Wilh. Gomnes og Lars
Søraas dy. Men ikke nok med det, her
var både dame- og herrekor samt cel-
losolist. Ifølge bladet Søndagshilsen
har orglet 25 stemmer (registre), ca
1700 piper til den nette pris av kr.
30.000, som ifølge opplysningene
var 10.000 under markedspris.

Til høsten planlegger vi to vikarie-
rende kirkemusikere, Hilde Kayser
Rohde og undertegnede Ivar Mæ-

land sammen med kirkens kantori,
godt hjulpet av kirkens tidligere kan-
tor Jostein Aarvik to konserter.

Datoene for konsertene er satt til 20.
september og 25. oktober. 

Ved gjennomgang av åpningspro-
grammet dukket den for oss ukjente
komponisten  Hermann Schellen-
berg opp. Han var organist i Leipzig
på Mendelssohns tid og det er lykkes
å finne fram til hans fantasi over Vår
Gud han er så fast en borg, som Sør-
aas spilte ved innvielsen. 

Samme år som Sandvikenorglet ble
innviet ble et lignende instrument
tatt i bruk i Gamlebyen kirke i Oslo.
Det eksisterer også fortsatt. Orga-
nist der var Signe Lindeman fra den
kjente musikerfamilie. Få år senere
skrev hun enPassacaglia, originalt
nok i 4/4 takt. Utfordringen med å
fremføre den får Jostein Aarvik. 

Ellers forsker vi litt i Lars Søraas’
korting, bl.a. en kantate til Aalesund
Ynglingeforenings 50-års jubileum
som ble uroppført 11. januar 1920
både for kor, orgel og cello. l

Til sist vil vi la Lars Søraas 
selv få ordet:

Orgelbyggeren har gjort sit. 
Han har lagt sin kunstnersjæl i 
det og git det maal til at tale med
som enhver kan forstaa. Nu gjen-
staar den vanskelige opgave at la
orglet faa komme til orde paa en
sådan maate, at det kan virke i
menigheten efter sin bestemmelse,
tale til hjerterne slik som Johan
Sebastian Bach mente det, da 
han kaldte orglet «den kjære
Herre Guds egen stemme». 
Gid det maa lykkes! 

Se også side 10

Orgeljubileum!
I år er det 100 år siden  hovedorglet fra Olsen og 
Jørgensen i Oslo ble tatt i bruk.

Til venstre: Orgelet i Sandviks-
kirken er hundre år i år.
Det må markeres! 

Under: Lars Søraas d.e. (1862 -
1925) var lærer, sangpedagog,
dirigent, organist og komponist
fra Sørås i Fana. Han var orga-
nist i Sandviken i over 30 år,
men ble særlig kjent for sin
Skolesongbok, som kom ut før-
ste gang i 1907. Lars Søraas d.e.
satte også varige spor etter seg
som tonesetter av Per  Sivles
«Den fyrste song» og «Lerka».

FOTO: BERGEN OFF.  BIBLIOTEK

Jostein Aarvik er gjestemusiker under
under markeringen  av orgeljubileet.



Tekst: Simon Bargård Otterå

T hor Haavik, som går siste året på
teologistudiet  har fullført fem år og

mastergrad på NLA i Sandviken, og tar
nå siste halvdel av praktikum i Oslo.  Han
skrev nylig en mastergrad med tittelen
«Er det historisk troverdig at Jesus stod
opp igjen fra de døde?»
–Mange i dag vil kanskje si at vi

ikke kan stole på Bibelen fordi det
er en gammel bok. Hva tenker du
om dette?
–Jeg tenker at om man skal ta stilling

til om den kristne troen er sann, da er det
en sunn inngang å være kritisk til skrif-
tene slik at man ikke går inn i forsk-
ningen med en allerede bestemt
holdning. Historikere behandler skrif-
tene som er plassert i Det nye testamen-
tet som man behandler enhver annen
kilde fra antikken: Hverken som religiøst
søppel eller som guddommelig inspirert.
En slik ‘nøytral’ inngang er nødvendig
for objektiv god forskning. 
–Når det er sagt er nettopp disse skrif-

tene de viktigste kildene vi har til Jesu liv,
og jeg har personlig falt til ro med at
siden det historiske materiale for Jesu
oppstandelse er solid, så har jeg tillit til
at Gud også har hatt ‘sin hånd’ med i
overleveringen om Jesu liv og lære, slik
at vi kan lese om og kjenne dets kraft
også i dag. 
–Så jeg tror jeg ville sagt til den som er

skeptisk til Bibelen: La oss finne ut hva vi
kan hente historisk ut av den, og se om
det gir troverdighet til helheten av dens
budskap. 
–Hva skal til for at noe kalles 

historisk troverdig?
–At noe er historisk troverdig betyr at

det er godt grunnlag og sterke indikasjo-
ner på at en gitt hendelse har hendt. Når
forskere jobber med materiale fra antik-

ken vil disse aspektene gi grunn til å kalle
noe historisk (i avhandlingen min utdy-
per jeg hva som ligger i hver av dem): 

- Flere uavhengige vitnemål
- Tidlig vitnet om
- Berettet av ett eller flere øyenvitner.
- Hevdet av en ‘fiende’
- Selvskadende materiale
- Kontekstuell helhet
- Arkeologisk bekreftet

– Imøtekommer et utsagn eller en hev-
det hendelse to eller flere av disse aspek-
tene konkluderes det ofte med at den er
historisk. 
–Hvilke hendelser i tiden etter

Jesu korsfestelse kommer inn
under kategorien «historisk tro-
verdig»?
– I etterkant av Jesu korsfestelse er det

disse faktaene det store flertall av for-
skere er enige om (i avhandlingen be-
grunnes det hvorfor): 

1 Jesus var død.
2 Graven var tom – Jesu lik var borte.
3 Mange mennesker opplevde «møter»
med ham etter korsfestelsen, både in-
dividuelt og i gruppesettinger, som
de var overbevist om at var den le-
vende Jesus.

4 Forfølgeren Paulus ble kristen av et
slikt «møte» med Jesus.

5 Jakob, Jesu skeptiske lillebror, ble
kristen av et slikt «møte» med Jesus.

6 (1) Etterfølgernes liv ble sterkt for-
vandlet av disse «møtene» med
Jesus. De satte helse, yrke og liv på
spill for å formidle oppstandelsen, og
de møtte stor forfølgelse hvor flere av
dem til slutt ble drept for sin tro. 
(2) Dette selv om troen på oppstan-
delsen i utgangspunktet var en helt
fjern tanke for dem i deres jødiske

kultur. Etterfølgerne hadde ingen
forventning om at Jesus skulle stå
opp igjen. 

–Hvilke konklusjoner kan man
trekke ut av disse faktaene?
–Jeg forsøkte i masteren å begrunne

hvordan disse hendelsene kunne skje, og
det er svært vanskelig å gi dem en natur-
lig fornuftig forklaring. Det er faktisk slik
at de fleste forskere som ikke går for kon-
klusjonen at Jesus stod opp igjen, resig-
nerer på en slik måte at de hevder at det
ikke finnes noen forklaring – Det er et
mysterium, gravlagt i historien. Det i seg
selv er et sterkt vitnesbyrd på at den
beste forklaringen på faktaene er at Jesus
stod opp igjen fra de døde. Jeg konklude-
rer avhandlingen på følgende måte:  
«Enhver som fortsatt vil hevde at Jesus
ikke ble mirakuløst reist opp igjen, har
en tung jobb å gjøre for å vise at det ikke
var tilfellet. Man kan så klart påstå det,
men da går man i motsatt retning av
hva det historiske grunnlaget danner 
et tydelig bilde av».
–Hvorfor er det så viktig at Jesus

stod opp fra de døde?
–Det betyr at døden ikke har det siste

ordet, det er det Jesus som har. At mør-
ket ikke vinner til slutt, men at ved Jesu
oppstandelse så seiret lyset og livet over
døden og mørket. For at hver den som
tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha
evig liv. Det er altså en kilde til et ufatte-
lig håp!  Og la meg legge til: Det viser
også at Jesus var den han sa at han var, og
dermed at den kristne troen er sann. 
–Hvordan kom du til tro på

Jesus?
–Det har jeg lyst til å fortelle om, men

det får vi spare til en annen gang. Kort
sagt hadde jeg, uten å ha noen kirkelig til-
knytning, en sterk opplevelse av Guds
nærvær på mitt eget rom som 17-åring. l

Bibelen som 
historisk kilde
I hvor stor grad Bibelen kan benyttes som kildeskift til
begivenheter som skjedde for 2000 år siden er metodisk 
problem for både faghistorikere og teologer. 

14 HELG OG HVERDAG • 1-20



1-20 • HELG OG HVERDAG 15

Begravelsesbyrået for byen og distriktet

DØGNVAKT · 55 55 16 16

Vi kan hjelpe til med rådgivning og  
tilrettelegging ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no • Håkonsgt. 13 • 5015 Bergen

Åpningstider: Man – fre 08-22
Lørdag 08-20
Søndag 10-20

Vareutkjøring: Telefon 55 32 44 79

Hvis du vil lese hele Thors masteroppgave er det
bare å google den eller å søke på denne lenken:
nla.brage.unit.no/nla-xmlui

Fremleggelsen av masteren finner du her: 
www.youtube.com/watch?v=7ngkqVFFemo 



Menighetskontoret
Sandviksveien 41, 
5036 Bergen
 55 59 71 30 
 sandviken.menighet.

bergen@kirken.no

Sokneprest 
Sverre Langeland
 55 59 71 32 - 404 74 373
 sl863@kirken.no
3 Ons. 10.00 - 11.30 og 

etter avtale

Kantor (vikar)
Ivar Mæland
 55 59 71 30 
 sandviken.menighet.

bergen@kirken.no

Administrasjonsleder 
Birgit Paulsen
 55 59 71 74 
 bp569@kirken.no

Kirketjener 
Kalaregy Drange
 55 59 71 34 
 kd722@kirken.no
3 Onsdag og fredag

Kirkemusiker og
trosopplærer (vikar)
Hilde Kayser Rohde
 988 86 428
 hr635@kirken.no

Henvendelser angående dåp:
www.kirken.no/sandviken (se DÅP)

Henvendelser angående vigsel 
og gravferd (Kirketorget):
 55 59 32 10
 kirketorget.bergen@kirken.no

Hjemmeside:
www.kirken.no/sandviken

Facebook:
facebook.com/SandvikenMenighet 

Bankkonti:
• Sandviken menighet: 
1644.27.46803

• Sandviken menighetspleie: 
3625.87.10988

Vipps:
• Sandviken menighet: 10188
• Sandviken menighetspleie: 75963

Kirkens SOS:
 815 33 300
 SOS-meldinger og SOS-chat: 

www.kirkens-sos.no 

Menighetsbladet: 
Midlertidig redaktør: Birgit Paulsen
 55 59 71 74 
 bp569@kirken.no

Produksjon/trykk:
dragefjellet.no/Bodoni

Neste utgave:
Uke 38

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

Vi følger helsedirektora-
tets smittevernregler.  
Fra 15. juni ser det nå ut til 
at vi kan samle 120 personer
på anviste plasser. Oppda-
tert informasjon om dette
finnes på hjemmesiden, Fa-
cebook og i oppslag ved kir-
ken.

n 21. juni kl 11.00
3. søn. i treenighetstiden.
Luk 14,15–24 (Det store gjes-
tebudet).Høymesse. Dåp.
Ved Michelsen. Offer: Nåde-
hjemmet i Thailand.

n 28. juni kl 11.00
4. søn.  i treenighetstiden.
Mark 10,17–27 (Jesus og den
rike mannen).Høymesse.
Dåp. Ved Abelsæth. Offer:
Menighetens arbeid.

n 5. juli kl 11.00
5. søn.  i treenighetstiden.
Matt 7,15–20 (Falske profe-
ter).Høymesse. Ved Abel-
sæth. Offer: Kirkens
bymisjon.

n 2. august kl 11.00
9. søn. i treenighetstiden.
Matt 11,28–30 (Jesus gir
hvile).Høymesse. Dåp. 
Ved Langeland. Offer: 
Menighetens arbeid.

n 9. august kl 11.00
10. søn. i treenighetstiden.
Luk 5,27–32 (Å kalle 
syndere til omvendelse).
Høymesse. Dåp. Ved 
Langeland. Offer: Dream
senter Bergen rusomsorg.

n 16. august kl 11.00 
11. søn. i treenighetstiden.
Matt 23,37–39 (Guds om-
sorg- folkets avvisning).
Hø messe. Dåp. Ved 
Langeland. Offer: Den 
norske israelsmisjonen.

n 23. august kl 11.00
12. søn. i treenighetstiden.
Matt 6,24–34 (Vær ikke 
bekymret!)Høymesse. 
Ved Langeland. Offer: 
Menighetens arbeid.

n 30. august kl 11.00
13. søn. i treenighetstiden.
Matt 25,14–30 (Å investere
sine talenter).Høymesse.
Dåp. Unneland. Offer: Nåde-
hjemmet i Thailand.

n 6. september kl 11.00
Vingårdssøndag. Matt 
20,1–16 (Arbeid til alle!).
Høymesse. Ved Langeland.
Offer: Menighetens arbeid.

n 13. september kl 11.00
15. søn. i treenighetstiden.
Matt 5,38–48 (Elsk deres 
fiender!). Høymesse. Kon-
firmantpres. Ved Langeland.
Offer: Menighetens arbeid.

n 20. september kl 11.00
16. søn. i treenighetstiden.
Mark 7,31–37 (Effata- lukk
deg opp!).Høymesse. Dåp.
Ved Unneland. Offer: Kir-
kens SOS.

n 27. september kl 11.00
Konfirmasjon. Ved Lange-
land. Offer: Menighetens 
arbeid.

nDøpte
Samson Gjelsvik Ramstad
Nelly Iversen-Sinsamala
Louisa Øvrebø
Lily Johannessen Elsalim
Frida Eide
Knut Olav Hamre
Lukas Bertelsen Aarbrekk
Tidemann Teigen Hesmyr
Maren Hesmyr Storebø
Erla Slåtten

Magnus Stray Engum
Even Kyvig
Aurora Isabelle Haugjord
Emill Høiesen

nVigde
Lapada Srikot og Ulf Dreyer

nDøde
Svein Åge Tvedt
Asbjørn Lie

Ove Steinar Henrichsen
Kari Handal
Audun Hovland
Kaare Berland
Elin Fond Vaage
Einar Herland
Hjørdis Dueland
Harald Gullaksen
Kirsten Øien

Velkommen til gudstjeneste!

Livets gang 

Ivåre dager er trykke- og distribusjonskostnader
en betydelig utgiftspost
som begrenser hvor ofte
vi kan gi ut bladet. Hvert
nummer koster 20 – 25
000 kroner. Vi håper at du
fortsatt setter pris på å få

bladet hjem ca. fire ganger
i året. Et ekstra økono-
misk bidrag til dekning av
utgiftene vil glede oss og
være til inspirasjon til å
fortsette med menighets-
bladet. Vårt kontonum-
mer er: 1644.27.46803.

Merk innbetaling med
Gave til menighetsbla-
det. Det er også mulig å gi
en gave via VIPPS.  Nå
kan en også registrere
navn og personnummer
og få skattefradrag for
gaver gitt via VIPPS. 

Gave til Helg og Hverdag
Tidligere ble menighetsbladet utgitt oftere enn i dag. Bladet ble

distribuert av frivillige som hadde med bøsser for å samle inn penger
til å dekke kostnadene. 


