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Å være kirke 
under en pandemi
Det siste året vil bli husket som et helt 
spesielt år i verdenshistorien. 

TEKST: SVERRE LANGELAND

Norge troner på velferdstoppen blant
verdens land. Vi har vent oss til et for-

utsigbart samfunn, men nå har også vi som
fellesskap fått en erfaring av sårbarheten.
Alle er rammet, noen tøffere enn andre.
Noen har blitt syke, noen har mistet livet,
andre har mistet jobben, og alle har vi mis-
tet noe. Ensomheten er tung for mange. 

Hvordan er det å være kirke under en pan-
demi? Den største utfordringen har vært de
periodene der vi ikke kunne samles. Ukent-
lige gudstjenester med lange kirkekaffe-
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samtaler har blitt erstattet av en sta-
dig usikkerhet. Får vi samles? Hvor
mange? Og når gudstjenesten er
slutt, bes vi forlate kirken med en
meters avstand. 

Sorgen over å ikke kunne samles har
også vært avløst av gleder når vi har
kunnet møtes. Folk strømmer til ba-
bysang - når vi får lov. Den første me-
nighetskafeen etter en lang pause var
en særdeles trivelig samling. 

Kanskje vi setter desto større pris på
fellesskapet når det har vært tatt fra
oss? Men hva så med de som ikke
kommer seg av sted til noen møte-

punkter, av helsemessige eller
andre årsaker? Der har mange

også sett et ekstra stort
behov for å ta en telefon,
eller møtes på sosiale
medier, vise at vi ser
og bryr oss om hver-
andre. Det er alltid
behov for varme
hjerter, og særlig i
krisetider.

I Sandviken menig-
het var vi på hugget

helt fra den første ned-
stengningen før påske i

fjor for å inkludere så
mange som mulig i et guds-

tjenestefellesskap digitalt. Det
kan ikke erstatte det fysiske møtet,

Velkommen til gudstjeneste!
Gudstjenestelistenpå siden 16 ble skrevet tidlig i mars, 
med utgangspunkt i gjeldende smittevernregler.  Dette inne-
bærer at listen kan bli endret dersom nasjonale eller lokale 
anbefalinger og pålegg skulle bli endret. Når menighetsbladet
går i trykken er det videre tillatt med inntil 100 personer i 
kirken og det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding. 
Men alle besøkende må registreres med navn og telefon-

nummer ved inngangen. Også disse reglene kan naturligvis 
bli endret på relativt kort varsel

Dåp: Vi gir mulighet for dåp alle søndager dette framgår av listen
på side 16. Fram til sommerferien vil dåp skje etter hovedgudstje-
nesten, vanligvis kl 13. 

Vi håper gudstjenestelivet normaliseres  fra august, men
inntil dette eventuelt skjer oppfordrer vi alle til å følge
med på menighetens hjemmesider for oppdatert informa-
sjon. Det vil også bli informert på Facebook, via nyhets-
mail og i oppslag ved kirken. l
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men vi kan nå flere på denne måten.
Derfor vil vi fortsette å sende fra kir-
ken, også etter pandemien.

Helt fra starten av pandemien var
menigheten opptatt av å gjøre det
kirken alltid har gjort: Vende oss til
Gud med vårt rop om hjelp. Bønnen
om hjelp i korona-tider har blitt
bedt. Den vil fortsatt henge på pla-
kat utenfor kirken, og invitere flere
til å være med i bønnefellesskapet.
Forhåpentligvis kan den snart er-
stattes av en takkebønn. Tidebøn-
nen har samlet en trofast liten flokk,
hver eneste tirsdag vi har fått lov til å
samles. Også der har vi bedt for folk i
Sandviken, for kirken og verden, om
hjelp i vår nød. Som sårbare men-
neskebarn gir det styrke å samles i
bønn til den store Gud.

I skrivende stund er det fastetid. Bil-
dene av Jesus på vei til Golgata med
korset henger i kirken, og minner
oss om at Gud ikke er langt borte fra
oss i vår nød. Han bærer korset sitt
gjennom verden, og vil holde oss
fast i troen, håpet og kjærligheten.

I påsken feirer vi livets seier. De før-
ste optimistiske signalene om at pan-
demien er på vikende front har nådd
oss. Kanskje vi kan bli ekstra mange
til kirke i påsken? Hva med å varme
opp stemmen allerede... Deg være
ære, Herre over dødens makt! l

FORSIDEN: Oppstandelseskirken, eller Den hellige gravs kirke i  
Jerusalem.  FOTO: CRISTINA-GOTTARDI/UNSPLASH
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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 

Det er dyrt å annonsere i aviser!
Og i vår tid kommer mye av 
informasjonen digitalt.

Da er det viktig å ha tilgang til andre 
meldingskanaler.  Vi   har derfor en  nett-
side og vi er på Facebook:

•  kirken.no/sandviken  
•  facebook.com/sandvikenmenighet

I tillegg kommer menighetsbladet ut  3 - 4
ganger i året og er en viktig kanal ut til alle i
soknet.  Men av og til dukker det opp nye
ting som arrangeres på kort varsel eller 

avlysninger som vi gjerne vil varsle. Hvis du
vil ha oppdatert informasjon så del din e-
postadresse og/eller telefonnummer til
SMS. Er du interessert, så send en e-post
til oss: 

•  sandviken.menighet.bergen@kirken.no

For stor 
for dåps-
kjolen?
Å få et barn er en stor og
viktig livshendelse. Vi får ta
imot et nytt menneske, et
under fra skaperens hånd. 

TEKST: SVERRE LANGELAND

Mange ønsker at barnet skal døpes,
og vil gjerne feire med slekt og

venner. Også i det merkelige korona-
året vi har bak oss har mange barn kom-
met til. Noen foreldre valgte å utsette
dåpen på grunn av alle begrensingene
pandemien har ført med seg. Nå når
samfunnet åpner seg opp, og vi igjen
kan samles, hva gjør vi da med dåpen?

Vi i kirken vil vi gjerne være på «til-
budssiden». For oss er dåpen et stort
JA. Om den som døpes er for stor for
den tradisjonelle dåpskjolen, er et
ingen hindring for å bli døpt. Dåpskjo-
len er kun et ytre tegn, og lar seg er-
statte av en hvit bluse/skjorte/genser
etc. Innholdet i dåpen er det samme,
om den døpte er 3 måneder, 2 eller 90 år
gammel. La oss derfor fortsatt sammen
si JA til dåpen!

Gud sier ja! Når barnet blir tegnet
med korset, løftes ned og får dåpsvan-
net over seg, og presten legger hånden
på hodet og velsigner formidles Guds ja
både i ord og hellig handling. Når bar-
net vokser inn i troens liv dannes et
grunnlag for et selvstendig ja til dåpen,
til tilhørigheten i kirken og til kristen
tro.

Kirken sier ja! Når barnet blir døpt,
blir det medlem i Den norske kirke og
en del av fellesskapet i menigheten der
barnet bor.  Kirken sier ja til å inkludere
barnet deres i trygge og gode aktiviteter
der de blir kjent med Gud, seg selv og
andre.

Foreldrene sier ja! Foreldrene sier
ja til at barnet skal høre til i kirken, 

Guds verdensvide familie. De kommer
til kirken med den lille. Jesus velsignet
barna. Det gjør han fremdeles. Forel-
drene sier også ja til at barnet skal få
lære om den kristne troen og det den
betyr for livet. Dette er et ansvar de
deler med fadderne og med hele kirken.

I gudstjenesten synger vi også salmer
med ord som åpner for å ta imot dåpens
gave. Med dikteren Svein Ellingsens
ord synger vi:

Større rikdom enn hva 
ord kan romme,

har du gitt oss gjennom dåpens gave.
Herre, la vår tro bli fylt av glede! 

Ingen er for stor eller for liten til å
ta imot dåpen. Velkommen til dåp!

Deler du din e-postadresse med oss?

FOTO.: KIRKEN.NO
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Sang og musikk er en viktig
del av menighetens virksom-
het og det er ikke lett å få ta i
dyktige kantorvikarer.

TEKST: SVERRE LANGELAND

Derfor er det med takknemlighet vi
nå kan se tilbake på en fin tid med

to dyktige musikere i vikariatet mens

l.Pet.l, 3: Lovet være Gud, vår
Herre Jesu Kristi Far; han
som i sin rike miskunn
har født oss på ny og gitt
oss et levende håp ved
Jesu Kristi oppstandelse
fra de døde! 

ANDAKT: TERJE HANSEN

T eksten lyder hver gang det er dåp i
kirkene våre. Gjenfødt ble vi i

dåpen. Det å få del i Jesu frelsesverk og
det evige liv er en så sterk hendelse at vi
kan kalle det å bli født på ny. Guds ord
gjorde dåpen til et hellig bad, til et gjen-
fødelsens bad, vi ble gjenfødt til et le-
vende håp. Jesu oppstandelse er
grunnlaget for vårt håp, håpet om en
dag å fullt ut få del i det evige liv i den
nye verden som Gud en dag vil skape. 

Hva så? Er alle døpte, Guds barn? 

Realitetene lærer oss at det går an å
komme bort fra dåpens nåde. Hvordan
kan vi finne veien tilbake ? Vi finner til-
bake til dåpens nåde ved å lytte til Guds
ord og ta imot det. Det er en sammen-
heng mellom dåpen , troen og Guds

ord. Evangeliet tenner troen i oss når vi
tar imot det og troen setter oss i forbin-
delse med dåpens nåde. Vi får se oss
selv som Guds barn, rettferdiggjort ved
nåden i Kristus. 

Men så er det slik at troen og håpet blir
angrepet i denne verden. Prøvelser av
forskjellig slag kan anfekte vår tro og
vårt håp. Peter er realistisk i sin vurde-
ring. Han vet at de kristne lever i en ver-
den som er fiendtlig innstilt til Guds
rike. Prøvelser vil komme. Men Peter
fokuserer på den gleden vi kan ha til
tross for lidelse og motgang. Vi har
nemlig en uovervinnelig venn i Jesus,
han som overvant døden og forgjenge-
ligheten. Livets prøvelser kan tjene oss
til det gode. Vi kan komme ut av dem
styrket i vår tro på vår usynlige venn. 

Selv døden tjener dem til gode som 
elsker Gud. Den uforgjengelige arven i
den nye verden ligger nemlig ferdig for
oss . Vi er blitt arvinger til det evige liv
ved dåpen og i troen på Jesus. En dag vil
arven fullt ut være vår. 

I den antikke verden hvor Peter ope-
rerte innebar vitnesbyrdet om Jesu
oppstandelse og håpet om evig liv noe
helt nytt for tilhørerne. Filosofien til

grekerne kunne ikke gi menneskene
noe håp hverken for tid eller evighet, i
beste fall bare noen visdomsord
sprunget ut av erfaringen. Heller ikke
de mange religioner som florerte i den
hellenistiske verden kunne gi mennes-
ker et tilsvarende håp som den kristne
tro kunne gi. 

Vår tid begynner å ligne mer og mer på
apostlenes samtid. Forskjellige livssyn,
filosofiske retninger og religioner gjør
seg gjeldende i det som før var regnet
for å være kristne nasjoner. 

Det moderne menneske er på søken
etter noe. Spådomstelefonene ringes
ned. Materialismen gav dem ikke noe
svar på de mange spørsmål. Noen forta-
per seg i sekter og nyreligiøse retninger.
Noen reiser til og med til India eller til
Sør Amerikas jungel for å søke svar på
sine eksistensielle spørsmål. 

Men behøver vi å reise så langt. I vår
egen soknekirke finner vi svaret. Svaret
er nemlig en person, Jesus Kristus, han
som kaller seg for veien, sannheten og
livet. Vi møter ham i kirken og ellers i
det kristne fellesskap. Han er midt i
blant oss når vi er samlet i hans navn.
Døpefonten minner oss på vår dåp og

Et levende håp ved 
Jesu oppstandelse

Hilde Kayser Rohde Ivar Mæland Brita Maripuu

Takk til  Hilde Kayser        
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Faste aktiviteter
n Babysang
Sangstund og lunsj hver tirs. kl. 12.00 -
13.30 (utenom skoleferier), for tiden i
kirken. Sandviken babysang har en egen
gruppe på facebook. Der vil det bli lagt ut
jevnlig informasjon. Kontakt: Birgit
Paulsen – bp569@kirken.no 

n Familiemiddag/småbarnstrall
Samlinger for foreldre med barn fra ett år
og oppover, en onsdag i måneden 
kl. 16.30-18.00.Påmelding: 
sandviken.menighet.bergen@kirken.no

n Fredagsklubben
Samlinger for barn fra 4 -7 trinn, en fre-
dag i måneden kl 17.30 – 19.00

n Sandviken barnegospel
Oppstart er ikke bestemt i skrivende
stund.  Kontakt: Birgit Paulsen – 
bp569@kirken.no 

n Sandviken kantori: 
Øver hver torsdag (utenom skoleferier)
kl. 19.30-21.30 i Sandvikskirken 
Kontakt: Hilde Kayser Rohde -
hr635@kirken.no 

n Menighetskafé
Hver onsdag kl. 12.00 -14.00 i menighets-
huset.  Velkommen innom til sosialt
samvær, kaffe og vafler.

n Tidebønn 
Hver tirsdag (utenom skoleferier) 
kl. 18.30-19.00 i kirken. Mulighet for å bli
igjen et kvarter ekstra for bønn og still-
het. Vi ber for menigheten, lokalmiljøet
og for medmennesker. 

n Bibelgrupper
Der er flere bibelgrupper i menigheten,
også en ren mannsgruppe. Interesserte
kan ta kontakt med sokneprest Sverre
Langeland.

n Sandvikens prestegårds-
forening for NMS 

En mandag i måneden  kl. 12 i Heien 26.
19.4, 10.5 og. 7.6. Nye medlemmer er vel-
komne! Kontakt Ingrid Klovning, 
932 81 608 

n Åpen kirke
Hver fredag kl. 08.00 -11.00 unntatt ved
arrangementer.  Grunnet koronasitua-
sjonen kan det komme endringer. Følg
med på kirken.no/sandviken eller på me-
nighetens facebookside.

hva vi fikk i den. I nattverden få vi
oppleve Jesu nærvær på en spesiell
måte. Vi møter ham som vår forso-
ner. Gjennom Guds ord og forkyn-
nelsen av det blir vårt kjennskap til
Jesus utdypet og fornyet. 

Svaret på livets store spørsmål ligger
oss altså så nært, så nært. Likevel er
det så mange som går forbi, søker
andre steder. Det blir som å gå over
bekken i søken etter vann. Når det er
salg eller opphørssalg i en forretning
pleier folk å strømme til. Billige

varer lokker. Det er umaken verdt og
legge i vei tenker de fleste. Den
kristne kirke har et fantastisk bra til-
bud å komme med, vennskap med
den treenige Gud og et levende håp
om evig liv. Men de fleste går bare
forbi eller kjører forbi kunne vi kan-
skje ha sagt. 

Men ennå er det nådens tid. Det
er det så lenge evangeliet lyder i
denne verden. Lykkelig er den
som i tro griper den arv vi fikk del
av i dåpen. Amen l

kantor Brita Maripuu har vært i om-
sorgspermisjon. Og tross et særde-
les vanskelig år  preget av pandemi,
har vi fått mange gode musikkopple-
velser, både i kirken og på Facebook.
Ivar har strødd raust ut av sin musi-
kalitet med orgelspill av impone-
rende bredde og kvalitet, og endog
levert nyskrevet musikk fra orgelgal-
leriet.  Hilde har gledet oss med mu-
sisering på cello, orgel, piano, og

som sanger og kordirigent. Hun har
også deltatt i trosopplæringen. Ivar,
som for lengst kunne nytt tilvæ-
relsen som pensjonist, gikk direkte
inn i nytt vikariat på Osterøy ved
nyttår.
Hilde avslutter vikariatet til påske,

og har tenkt å bli pensjonist på alvor,
og vie seg til familieliv og hundekjø-
ring(!) Vi ønsker begge lykke til vi-
dere og takk for godt samarbeid! l

       Rohde og Ivar Mæland  
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TEKST: TARALD  UELAND

Salmedikter Svein Ellingsen glemte
aldri disse ordene. De fulgte han

hele livet og de fulgte han inn i salme-
tekstene. Derfor ble tekstene i salmene
hans så nære og slitesterke. Ordet
smerte er brukt over hundre ganger i
salmene hans.
Han er den salmedikteren som har

flest salmer med i dagens salmebok.
Flere av dem er oversatt til andre språk,
og synges i flere land.
Presten Halvor Dolva kjenner jeg

mindre til, men jeg vet at han i sine
unge år var norgesmester i kulestøt.
Han åpnet peisestuen i prestegården til
ungdommene i det kristne skolelaget.
Svein Ellingsen leste i Landstad revi-

derte salmebok før han begynte på sko-
len, og ble tidlig glad i salmene. Da han
som konfirmant leste salmeboken sam-
tidig med bibelen, ble det som en «vår-

løsning» for Svein. Han fant  
ord og uttrykk fra bibelen vevd  inn 
i salmetekstene.

Salmeboken er ikke bare en sang-
bok, den er også en god lesebok.

I boken En bønn er gjemt i hjertes-
lagets rytme (2009) skriver Svein 
Ellingsen slik om salmenes oppgave:

En god salme kan også sies å være et
vitnesbyrd om livstolkning, ikke minst
om menneskets møte med lidelsen. Og i
dag som i går er det den gode salmes
oppgave å formidle kallet til enhver av
oss: gjennom livets forskjellige faser og
tilskikkelser å åpne seg for gleden og gi
rom for håpet. Det er salmens oppgave
å hjelpe menneskene til å bære hele
menneskelivet inn i kirkens gudstje-
neste. Men salmen skal ikke bare være
en del av gudstjenesten i  kirkerommet,

salmen skal også være med å skape
gudstjeneste i og omkring den enkelte,
hvor og i  hvilken situasjon han eller
hun er. l

Billedkunstner og salmedikter Svein Ørnulf 
Ellingsen  (1929 - 2020). Foto: PRIVAT

Salmeboken -
den erfarte
bibelen
«Salmeboken den erfarte bibelen». Dette var 
konfirmantpresten Halvor Dolvas visdomsord 
til konfirmantene i Kongsberg kirke i 1944.

1 Vi rekker våre hender frem
som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv
fra kilder utenfor oss selv.

2 Alt godt, til vårt og andres vel,
er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk,
vår bare kvist skal skyte knopp!

3 Vi løfter våre hender opp
i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern
mot kalde hjerters is og sne!

4 La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår!

5 Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst
med frukt vi ikke selv kan se.

6 Din nådes skaperverk skal skje
i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: 
Kom, ta bolig i vår fattigdom!

Vi rekker våre hender frem
NoS 678. Tekst:  Svein Ellingsen. Melodi: Trond Kverno

Tarald Ueland er pensjonert bokhandler.  Noen
av opplysningene er hentet  fra Eivind Skeies bok
«Svein  Ellingsen en livsfortelling»  (2009)
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For å drive menighetsarbeid er vi av-
hengig av støtte. I skrivende stund

vet vi at vi får mindre midler enn før, i år
og i årene som kommer. Vi får nå færre
midler til frivillighetsarbeid, noe som vil
ramme trosopplæring/ barne- og ung-
domsarbeid og arbeid rettet mot eldre.
Derfor starter vi en kampanje for å få
flere faste giver i menigheten.

Barne- og ungdomsarbeid og 
diakoni blant eldre

I  menigheten driver vi med babysang,
småbarnstrall, fredagsklubb for barn fra
4. til 7. klasse, barnekor, konfirmasjons-
arbeid. I tillegg har vi kafé om onsda-
gene, hvor flere eldre i menigheten
samles. Vi har i tillegg begynt med å
nettstreame gudstjenester, andakter,
konserter og bibelfortellinger for barn.
Dette er heller ikke gratis. Filmutstyr og
lys har vi kjøpt inn, og selve filmingen
gjøres av frivillige.

Menighetsbladet
Tidligere ble menighetsbladet utgitt of-
tere.  Bladet ble distribuert av frivillige
som  hadde med bøsser og samlet inn
penger til å dekke kostnadene.  I dag 
begrenser trykk- og distribusjonskost-
nader antall utgivelser ettersom hvert
nummer koster  20 – 25 000 kroner. Et
bidrag vil glede oss og være til inspira-
sjon til å  fortsette utgivelsene.   

Vil du bli fast giver?
Vi ønsker deg hjertelig velkommen i 
givertjenesten. Ved å være med i splei-
selaget, vil du bidra til at vi kan opprett-
holde vårt diakonale arbeid og engasje-
ment i nærmiljøet for barn og unge.
Hvis vi kan utfordre deg til å bli fast
giver, kan du gå inn på nettsiden vår: 

www.kirken.no/sandviken

Her finner du skjema for å bli fast giver,
og du kan lese mer om det diakonale 
arbeidet. Eller du kan enkelt og greit
scanne QR-koden over til høyre med
mobilkameraet, så kommer direkte inn
på vår giverside der du kan bli fast giver
og opprett avtalegiro samtidig. Et annet 

alternativ er å fylle ut skjemaet under.
Det er også mulig å gi via VIPPS. Søk da
opp Sandviken menighet 10188.  

Skattefradrag på alle  gaver
Du velger selv hvor mye du ønsker å 
gi. Du kan også ønske å bli giver til et
spesifikt satsingsområde. Alle gaver til
Den norske kirke gir rett til skattefra-
drag. Hvis du legger inn ditt person-
nummer ved registrering, ordner vi
dette. For å gi skattefradrag må gaven
være minst kr 500 per år.
Har du spørsmål, eller trenger hjelp 

til registrering, kontakt Birgit på 
menighetskontoret så finner vi den 
løsningen som passer deg best:
55 59 71 30  - bp569@kirken.no

Tusen takk til alle som 
vil være med å bidra! 

 

 
 

 

Fast givertjeneste i Sandviken menighet 
Månedlig gavebeløp:  kr …………………… 

Belast mitt konto nr. (11-siffer) :     __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   

 

Mitt navn (MED BLOKKBOKSTAVER) : ……………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………. 

Gateadresse: ………………………………………………………………………………………………. 

Postnr. …………………….     Poststed: ……………………………………………………………… 
 

Dato: ……………………….     Signatur: ……………………………………………………………… 

 

Fødselsnummer (11-siffer) :      
(Dersom du ønsker skattefradrag)      __    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __   
 

 

 

 

 

 

 JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro  

Beløpsgrense og månedlig varsling: Velg beløpsgrense pr. trekkmåned.  
Vanligvis dobbelt av ditt gavebeløp.  (Vi trekker uansett kun ditt valgte gavebeløp.)  

Beløpsgrense pr. måned: kr.  ……………………………….. 

           Jeg ønsker ikke månedlig varsle for betaling 

Mottaker: Sandviken menighet     Kontonummer: 15064035999 

KID: (Fylles ut av Sandviken menighet): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Fyll ut skjemaet og send det til: Sandviken menighet, Sandviksveien 41, 5036 Bergen 

Bli med på den faste givertjenesten
Sandviken menighet ønsker å tilby gode fellesskap for barn, unge, familier og eldre. 
Vi ønsker å være en kirke nær dem som bor i vår menighet, i livets forskjellige faser.
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TEKST: HELGE UNNELAND

E n fersk undersøkelse dokumen-
terer at folkekirken ikke i nevnever-

dig grad har maktet å integrere våre nye
landsmenn, hverken på kirkebenkene
eller som tilsatte. Derfor er vi spesielt
glad for å kunne løfte fram vår kirketje-
ner i Sandvikskirken (og som vi deler
med menigheten i Eidsvåg)! Han er den
som sørger for at alt er på stell når kirke-
klokkene ringer til gudstjenester, kon-
serter og kirkelige handlinger.

Reiste fra borgerkrig
Kalaregy eller Regy som han kaller seg,
kom til Norge fra Sri Lanka under bor-
gerkrigen  i 1986. Eneste mulighet for å
komme unna krigshandlingene på var å
søke utreise som student. Han søkte
studieplass tre ulike steder i Norge og
valgte Kongshaug musikkgymnas i Os,
etter å ha studert hvilket av de tre ste-
dene i Norge som hadde høyest gjen-
nomsnittstemperatur. Det var Bergen! -
Han glemte å sjekke nedbørtabellen!
På Kongshaug ble han og en kamerat

tatt vel imot og fikk et innholdsrikt år på
internatskolen med fjellturer, kanopad-
ling og mye sang og musikk. Selv spilte
han trommer og fløyte. Høydepunktet
var en stor forestilling i Grieghallen.
Seinere - på språklinjen ved Langhau-

gen skole traff han sin første ektefelle og
sammen fikk de to jenter som nå er
voksne. Ja, for ikke lenge siden ble han
bestefar. 

Flerreligiøs bakrunn
Det var under dåpsforberedelsene til sin
førstefødte at Regy selv ønsket å ta imot
dåpen.

– Jeg ble ikke døpt som barn på Sri
Lanka. Min far var hindu og min mor ka-
tolikk. Jeg gikk på katolsk skole og fikk
med meg impulser fra opplæringen der.
Møtet med Kongshaug gav meg et puff i
samme retning. Men det var møtet med
presten Olav Seim i Biskopshavn som
utfordret meg. Jeg ønsket å oppdra mitt
barn som en kristen, hva med meg selv?
Kunne jeg være fadder for mitt eget
barn? Jeg ble døpt i en egen gudstjeneste
uken før min datter og dåpen er den
største gave jeg har fått i mitt liv!
– Reiser du ofte tilbake?
– Etter mer en tretti år med krig ble

det en våpenhvile i 2002, framforhand-
let med norsk deltagelse. Siden da har
jeg reist flere ganger, men den nær-
meste familien bor nå i England. Vi er
tamilier, som er en minoritet på ca 18%
av befolkningen. Det store flertall er
singalesere (75%) av totalt 23 millioner.
Under borgerkrigen rekrutterte «tamil-
tigrene» - frigjøringshæren - unge til mi-
litærtjeneste. Da vi yngste dro
utenlands, måtte foreldrene våre betale
desto mer til bevegelsen. Det endte med
at alle dro. 
– Hva utløste konflikten?
– Det handler som så ofte om majo-

ritetens behandling av en minoritet.
Engelskmennene prøvde å skape en
form for balanse ved å gi studieplass til
høyere utdanning for tamiliene som da
fikk stillinger i byråkratiet. Etter uav-
hengigheten i 1948 økte spenningene
gradvis. Samtidig har Sri Lanka en stra-
tegisk beliggenhet og stormaktene har
interesse av å støtte den ene eller andre
parten. «Tigrene» var trent og støttet
fra India.
– Så det er ikke en religions-

konflikt?
– Nei. Der jeg vokste opp var det både

buddhister, hinduer, kristne og musli-
mer. Alle de fire religionene er repre-
sentert i begge folkegrupper, men
buddhismen står sterkest med 80 
prosent. I min oppvekst var det nesten
slik at vi feiret alle religiøse høytider
med våre naboer, selv om vi hadde 
vår egen tilhørighet. 
Regy stanset ikke med språklinjen på

videregående. Han har to år med tek-
nisk tegning, to år på teknisk fagskole
for bygg og anlegg, han er utdannet
kokk og har studert sosiologi på 
Universitetet i Bergen! Han er over-
kvalifisert for jobben han gjør! Som
kirketjener kom han fra en jobb som
miljøarbeider i Kirkens Bymisjon.
– Jeg liker å møte mennesker! Diako-

nien står mitt hjerte nært. Jeg har all-
tid likt Frelsesarmeens motto: Suppe,
såpe, frelse. De grunnleggende be-
hov først. Det er jo slik misjonærene

Som ansatt i Den norske kirke med en annen bakgrunn enn etnisk norsk – 
er Kalaregy Drange en «sjelden fugl». 

Han gjør Sand-    
viken varmere 
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arbeider der de tilbyr opplæring i jord-
bruk, helsestell og skolegang – i kombi-
nasjon med forkynnelsen av Guds ord.
En forkynner ikke til folk «på tom
mage». Og hva kan «suppe» være i vårt
samfunn? Jeg tror det er å bli sett og
tilby fellesskap! Det kommer søkende
mennesker også til Sandvikskirken. De
setter seg oftest på bakerste benk – for å
høre Guds ord, men også for å finne fel-
lesskap. Derfor er kirkekaffen så viktig.

At en blir sett og inkludert. Det er ikke
bare innvandrere som er nye i landet.
Folk flytter mye. Man kommer som ny
til Sandviken, kanskje som student. Det
er godt å bli sett og ønsket velkommen
og kanskje finne nye fellesskap i et kor
eller i en bibelgruppe eller blir invitert
hjem til noen. Slik har jeg selv opplevd
det som ny og fremmed i byen. Takk til
alle som ser utover sin faste krets og sir-
kel! Møtet med mennesker gjør jobben
min meningsfull. Det hender jeg har
gode samtaler med folk som kommer til
«åpen kirke» eller tilfeldigvis dukker
opp. I vår menighet har vi fått til noe di-
akonalt, -menighetsmiddagen vår og
høst og eldremiddag. Alle har behov for
et nettverk og vi kan lære av frimenighe-
tene som er flinke til å inkludere. Flere
av dem tilbyr engelsk tolketjeneste. Min
nåværende kone er singaleser og ennå
ikke så god i norsk. Hun går oftest i Ma-
riakirken hos anglikanerne eller i Cen-
tralkirken som har engelsk oversettelse
av preken. 

Er ikke «kakepynt»
Regy Drange valgte sin første kones
slektsnavn, slik at barna ikke skulle
skille seg ut i oppveksten med et frem-
medartet tamilsk navn. Regy Drange må
være det vi kaller en godt integrert inn-
vandrer. Etter sju år ble han norsk stats-
borger. Og det stanset ikke der: Han er
medlem av Bergens 17. mai-komité!
Foreslått og oppnevnt til det attraktive
vervet av innvandrerrådet i Hordaland.
I år 2000 fikk han den nasjonale frivil-
lighetsprisen for sitt forebyggende ar-
beid blant barn med bakgrunn fra to
kulturer som var utsatt for mobbing og
diskriminering .
– Men jeg er veldig klar på at jeg ikke

vil være med som «kakepynt» i sam-
funnslivet. Jeg vil være med som «sma-
ken i kaken». Jeg er med fordi jeg har
noe å bidra med, har kompetanse. Det
har jeg fra hjemlandet der jeg var med
både i speider og korps og fra Bergen 
der jeg også har vært aktiv i frivillig 
arbeid i Røde Kors. I KIA (Kristent
interkulturelt arbeid) var jeg leder 
av valgkomiteen for landsstyret. 

Og apropos kake og krydder. Regy gav
meg litt «fun-fact»: Sri Lanka betyr
«den opphøyde øya». Før selvstendig-
heten het øya Ceylon, et navn som ble
gitt etter at Vasco da Gama fant sjø-
veien til India i 1497. Ceylon er en om-
skriving av det engelske ordet for
kanel og betyr «krydderskogen».  l

–Dåpen er den største gave jeg har fått,  sier Regy. Her tenner han dåpslyset i Sandvikskirken. 
Øvrige bilder viser speideren Regy fra hjemlandet Sri Lanka og fra Norge.



Tekst: Helge Unneland

B ildet er et litografi utført av maleren
og grafikeren Håkon Stenstadvold

(1912-1977). Det ble solgt til inntekt for
Kronprinsesse Märthas kirke i Stock-
holm i 1976. Samtidig er motivet blitt
vevet i stort format som utsmykking i
Helgerud kirke i Bærum.

Motivet «leses» til venstre til
høyre og nedenfra og oppover i
fire spalter, – 1-4.

1a) Først er det julens høytid der vi 
nederst ser engelens møte med Maria
(Luk 1, 26-33) (Maria budskapsdag):

Men da Elisabet var i sjette måned, ble
engelen Gabriel sendt fra Gud til en 
by i Galilea som het Nasaret, til en jom-
fru som var lovet bort til Josef, en mann
av Davids ætt. Jomfruens navn var
Maria. Engelen kom inn til henne og sa:
«Vær hilset, du som har fått nåde! Her-
ren er med deg!» Hun ble forskrekket
over engelens ord og undret seg over
hva denne hilsenen skulle bety. Men
engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria!
For du har funnet nåde hos Gud. Hør!
Du skal bli med barn og føde en sønn, 
og du skal gi ham navnet Jesus. Han
skal være stor og kalles Den høyestes
Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans
far Davids trone. Han skal være konge
over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke
være ende på hans kongedømme.»

1b) Ovenfor ser vi hyrdene på marken 
(Luk 2,8):

Det var noen gjetere der i nærheten
som var ute på marken og holdt natte-
vakt over flokken sin.

1c) Engelens budskap om Jesu fødsel 
(Luk 2,9-11): 

Med ett sto en Herrens engel foran dem,
og Herrens herlighet lyste om dem. De
ble overveldet av redsel. Men engelen sa
til dem: Frykt ikke! Se, jeg forkynner
dere en stor glede, en glede for hele fol-
ket:I dag er det født dere en frelser i Da-
vids by; han er Messias, Herren.

Andre og tredje spalte handler 
om påskens budskap, først lang-
fredag og så påskedag.

2a) Nederst i andre spalte kommer 
engelen med trøst til Jesus i Getsemane 
(Luk 22,41-42): 

Han slet seg fra dem så langt som et
steinkast, falt på kne og ba: «Far, om du
vil, så ta dette begeret fra meg! Men la
ikke min vilje skje, men din!» Da viste en
engel fra himmelen seg for ham og styr-
ket ham. Og han kom i dødsangst og ba
enda mer inntrengende, så svetten falt
som bloddråper ned på jorden.

2b) Ovenfor er Maria og Johannes
formet som et hjerte. Joh 19,25-27:

Ved Jesu kors sto hans mor, morens søs-
ter, Maria som var gift med Klopas, og
Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor
og ved siden av henne disippelen han el-
sket, sa han til sin mor: Kvinne, dette er
din sønn. Deretter sa han til disippelen:
Dette er din mor. 

2c) Korset er formet som et sverd med
spissen ned mot  Maria og Johannes,
som  oppfyllelsen av ordet (Luk 2,35)

– ja, også gjennom din egen sjel skal det
gå et sverd. Slik skal de tankene mange
bærer i hjertet, komme for dagen.

Ved korset står to menn – én med isop-
stilken og én med edikkvinen. Joh 19,28-30:

Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og
for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han:
«Jeg tørster.» Det sto et kar der med vi-
neddik. De fylte en svamp med den,
satte svampen på en isopstilk og holdt
den opp til munnen hans. Da Jesus
hadde fått vineddiken, sa han: «Det er
fullbrakt!» Så bøyde han hodet og ut-
åndet.

3a) I den tredje spalten ser vi nederst
den oppstandne Jesus, ennå svøpt i lin-
klærene, en engel i grønt – håpets farge
har fjernet den svarte steinen fra graven.
Sårmerkene på hender og føtter og i
siden er merket med roser. Matt 28, 2-3:

Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for
en Herrens engel steg ned fra himme-
len, gikk fram og rullet steinen til side og
satte seg på den. Han var som et lyn å
se til, og drakten var hvit som snø.

3b) Matt 28,4: Vaktene skalv av redsel da
de så ham og de ble liggende som døde

3c)Engelen ved graven sier: Matt 28,5-6:

Men engelen tok til orde og sa til kvin-
nene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter
etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke
her, han er stått opp, slik som han sa.
Kom og se stedet hvor han lå!

Fjerde del av bildet – spalten til
høyre handler om Kristi himmel-
fart og pinse.

4a) Engelen som sier til apostlene ved
himmelfarten: Apg 1,11:

«Galileere, hvorfor står dere og ser mot
himmelen? Denne Jesus som ble tatt
bort fra dere opp til himmelen, han skal
komme igjen på samme måte som dere
har sett ham fare opp til himmelen.»

Ett litografi, mange
høytidsbudskap
I sakristiet i Sandvikskirken henger et bilde som ikke så mange får sett. Derfor løfter vi det
fram her i menighetsbladet. Motivet er kirkens høytider: Jul, påske, himmelfart og pinse.
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4b) Ildtunger kommer ned over 
apostlene som er samlet pinsedagen.
Apg 2,1-4:

Da pinsedagen kom, var alle samlet på
ett sted. Plutselig lød det fra himmelen
som når en kraftig vind blåser, og lyden
fylte hele huset hvor de satt. Tunger
som av ild viste seg for dem, delte seg og
satte seg på hver enkelt av dem. Da ble
de alle fylt av Den hellige ånd, og de be-
gynte å tale på andre språk etter som
Ånden ga dem å forkynne.

Over apostlene er duen, symbolet på
Den hellige ånd, i tillegg til brødet og 
begeret som minner oss om Jesu nærvær
i nattverden. Matt 26, 26-28:  

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød,
takket og brøt det, ga disiplene og sa: Ta
imot og spis! Dette er min kropp. Og han
tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk
alle av det! For dette er mitt blod, pak-
tens blod, som blir utøst for mange så
syndene blir tilgitt. Jeg sier dere: Fra nå
av skal jeg ikke drikke av denne frukten

av vintreet før den dagen jeg drikker den
ny sammen med dere i min Fars rike. 

4c) Øverst Jesu himmelfart – han er
Seierherren! Luk 24, 50-53: 

Så førte han dem ut mot Betania, og han
løftet hendene og velsignet dem. Og
mens han velsignet dem, skiltes han fra
dem og ble tatt opp til himmelen. De falt
på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake
til  Jerusalem i stor glede. Siden var de
stadig i tempelet og lovpriste Gud. l
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I samråd med konfirmanter og foreldre
har vi blitt enige om å holde fast på plan-
lagt konfirmasjonsdag 9. mai.

Også dette året har vi hatt et samarbeid med Biskopshavn
menighet om konfirmantene. Dessverre har vi ikke fått
gjennomført alt som planlagt på grunn av pandemien. 
Vi håper konfirmanter får med seg verdifull kunnskap og
gode opplevelser og vil se tilbake på konfirmasjonstiden
med takknemlighet og glede.

I år er det to konfirmanter i Sandviken menighet:
Storm Askvik-Jørgensenog  Elias Lihaug Jordal
Konfirmasjonsbilde kommer i neste «Helg og hverdag»

Konfirmasjonsdagen 2022 er planlagt til
søndag 8. mai kl 11.00. Første samling blir i
slutten av august.

De siste årene har antall konfirmanter variert fra 2-12. Vi er
alltid spent på hvem som blir våre nye konfirmanter, og ser
fram til å bli kjent med dere! I april legges det ut informasjon
om samlinger og påmelding på våre hjemmesider og  Face-
book-sider. Vi sender også ut informasjon i posten til alle 
menighetens medlemmer i konfirmasjonsalder. 
Vi har forståelse for ønsket om å være sammen med 

venner i konfirmasjonstiden. Derfor tar vi også imot også
konfirmanter som er bosatt i andre av byens menigheter. 
Velkommen som Sandviken-konfirmant 2022!

Sandviken barnegospel
Barnekoret er satt på pause. Følg med
på menighetens hjemmeside og face-
bookside. Der vil vi legge ut informa-
sjon når vi starter opp igjen.
For mer informasjon,  kontakt  
Birgit Paulsen - bp569@kirken.no

Bibelfortellinger for barn
Noen lørdager i måneden legger vi 
ut korte digitale fortellinger for barn.
De kommer på menigheten sin face-
bookside kl. 17.00. Vi synger noen
sanger, forteller en bibelhistorie og
bruker vår flotte flanellograf til å vise
bibelhistoriene.

Fredagsklubben
Treffsted for barn fra 4. – 7. trinn i 
Sandviken menighetshus. Det serveres
litt god mat, vi spiller bordtennis og
andre spill, parter og har forskjellige 
aktiviteter. Følgende samlinger er 
planlagt denne våren: 19. mars, 
23. april og 28. mai. Tilbudet er gratis.

Småbarnstrall og 
familiemiddag
Vanligvis første onsdag i måneden.
Dette er et tilbud for barn over baby-
sangalder og oppover og deres familier.
På grunn av koronasituasjonen er det
usikkert når dette kan starte opp igjen.
Følge med på menighetens hjemme-
side og facebookside.

Barn og unge i Sandviken

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

Om kirkens trosopplæring: 
Kirkens trosopplæring skjer på man-
dat fra foreldre/foresatte og faddere
som har ønsket dåp. Sandviken har
lokal trosopplæringsplan. Planen har
som formål å bidra til en systematisk
og sammenhengende opplæring. 

Konfirmasjon 9. mai Er du konfirmant i 2022?

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. På grunn av korona-
situasjonen vil det ikke blir servert
lunsj, men ta med matpakke så lager 
vi kaffe og te.  Denne våren har vi 
babysangen i kirken. 
For mer informasjon, kontakt 
Birgit Paulsen - bp569@kirken.no
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SE hva som skjer i   

Her er litt av det du da vil få med deg
men aller først en melding om en tid-
ligere annonsert  konsert:

Vårjazz utsatt
«Vårjazz med Maria» med  Dag 
Arnesen  i samarbeid med Sand-
viken kantori skulle vært arrangert 
25. mars. Dessverre må konserten ut-
settes. Ny dato er ennå ikke fastsatt.

Palmesøndag   
Kl 11.00 står hovedpersonen frem
som konge og for folkets hyllest.
Han renser tempelet, provoserer
makten, og åpner helligdommen for
barna. På gudstjenesten palmesøn-
dag vil vi hylle frelserkongen med pal-
mesus og hosianna-rop.

Skjærtorsdag
Kl 19.30 samles vi til nattverdguds-
tjeneste for å minnes Jesu siste
kveldsmåltid med disiplene. Under
postludiet blir alteret avduket som 
et konkret minne om at Jesus ble 

avkledt og utlevert til smerte, kors og
død. 

Langfredag  kl 15.00
Kl 15.00,  den niende time etter
jødisk regnemåte, i Jesu dødstime
samles vi i kirken. Alteret er uten
blomster og lys, orgelet tier. Vi leser
historien om Jesu lidelse og minnes
hva han måtte gå igjennom for vår
skyld. Judas, Peter, Pilatus, Kaifas,
Maria og de andre bipersonene i for-
tellingen utfordrer oss til å velge hvor-
dan vi vil forholde oss til Jesus. Vil du
vende ham ryggen, eller vil du følge
ham på korsveien med din smerte og
dine nederlag, dine spørsmål, din tvil
og tro? En korgruppe synger Trond
Kvernos Improperia Salvatori nostri
fra den gamle langfredagsliturgien
mens menigheten ber ved korset.
Hver enkelt kan ta med rose som tegn
på at vi tar imot hans kjærlighetsoffer.

Påskenatt 
Kl 23.00 feires det dramatiske 
vendepunktet i påskefortellingen.

Menigheten ankommer en mørk
kirke. Alle får utdelt dåpslys. Så 
tennes påskelyset, et bilde på den
seierrike Kristus, som også var i ild-
støtten som ledet israelittene i ørke-
nen om natten. Mens exultet, den
gamle påskelovsangen synges, ten-
ner alle sine lys fra påskelyset. Sang,
lys, ord og toner forkynner Guds
seier over mørke og død gjennom
skapelsen og frelseshendelsene i den
gamle og den nye pakt. Menigheten
bekrefter sin pakt med Gud gjennom
fornyelse av dåpsløftet og nattver-
den, det nye paktsmåltidet. Til slutt
bærer vi dåpslysene våre ut i natten,
og roper ut på kirkebakken budska-
pet om Jesu oppstandelse fra de
døde. 

Påskedag 
Kl 11.00, på høytidsgudstjenesten,
følger vi kvinnene til graven, og 
tar del i deres undring og glede 
ved den tomme graven. I lys av Jesu
oppstandelse kan vår angst og sorg
fylles av tro, håp og lovsang. Frelseren
lever! Han er her!
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Kirkens påskefeiring handler ikke bare om å gjenfortelle hva som skjedde
med Jesus en gang for lenge siden, men om hendelser som har betydning for
verden og for oss. I Sandvikskirken har vi et variert gudstjenesteliv som lever
tett på påskehendelsene. Kanskje du skulle satse på kirkepåske i år?



      påsken

2. påskedag 
Kl 19.00: Påskesanggudstjeneste: 
Vi samles for å reflektere over hva 
påskens  hendelser betyr for oss.
Vi synger kjente og kjære påskesalmer og
hører på vakker påskemusikk som er blitt
skrevet av klassikere. Gjennom lesninger,
sang og musikk går vi gjennom påsken
dag for dag, for å ende med jubel og lov-
prisning.Medvirkende:Sanger Arne Pa-
reli (bildet), forsangere fra Sandviken
Kantori, sokneprest Sverre Langeland og
kantor Brita Maripuu

Søndag etter påske 
Kl 11.00: Vi feirer Barnas påskefest.
Barnas påskefest er en vandring gjennom
høytidsdagene i påsken. Vi  får høre for-
tellingene fra påskedagene, spise og
synge kjente og kjære påskesanger. Barn
fra barnegospelkoret medvirker og alle
barn inviteres spesielt til å delta. 

Vel møtt til en levende 
påskefeiring i 
Sandvikskirken! 
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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



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

bergen@kirken.no

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

etter avtale

Kantor 
Brita Maripuu 
 55 59 71 33 
 bm884@kirken.no 

Administrasjonsleder 
Birgit Paulsen
 55 59 71 30 
 bp569@kirken.no

Kirketjener 
Kalaregy Drange
 kd722@kirken.no
3 Onsdag og fredag

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 30  
 bp569@kirken.no

Produksjon/trykk:
dragefjellet.no/Bodoni

Neste utgave:
Uke 35

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

Vi følger smittevernreglene.
Se side 3 for informasjon
om mulige endringer i guds-
tjenesteprogrammet og
tidspunkter for dåp. 

n 24. mars kl 19.30
Korsveiandakt.

Meditasjon i tekst, bilder og
musikk over Jesu vei med
korset. Sokneprest/kantor.

n 28. mars kl 11.00
Palmesøndag 

Høymesse. Dåp. Unneland.  

n 1. april kl 19.30 
Skjærtorsdag 

Høymesse.  Langeland.  

n 2. april kl 15.00
Langfredag 

Pasjonsgudstjeneste. 
Langeland. Korgruppe.

n 3. april kl 23.00
Påskenatt

Påskenattsmesse. Lange-
land.

n 4. april kl 11.00
Påskedag 

Høytidsgudstjeneste. Dåp.
Langeland.

n 5. april kl 19.00 
2. påskedag 

Påskesanggudstjeneste. 
Langeland. 

n 11. april kl 11.00
Barnas påskefest. Sand-
viken barnegospel. 
Langeland.

n 18. april kl 11.00
Høymesse. Dåp. Unneland.  

n 25. april kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland.

n 2. mai kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland.

n 9. mai kl 11.00
Konfirmasjon. Langeland.

n 13. mai kl 11.00
Kristi himmelfartsdag. 

Høymesse. Dåp. Langeland.

n 16. mai kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland.

n 17. mai kl 08.30
17.  maigudstjeneste. 
Langeland. Sandviken 
bataljon.

n 23. mai kl 11.00
Pinsedag

Høytidsgudstjeneste. Dåp. 
Langeland.

n 30. mai kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland.

n 6. juni kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland. 

n 13. juni kl 11.00
Høymesse. Langeland. 
Menighetens sommerfest.

n 20. juni kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland.  

n 27. juni kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland.  

n 4. juli kl 11.00
Høymesse. Dåp.  

n 11. juli kl 11.00
Høymesse. Dåp.  

n 8. august kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland.  

n 15. august kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland.  

n 22. august kl 11.00
Høymesse. Langeland.  

n 29. august kl 11.00
Høymesse. Langeland. 

n 5. september kl 11.00
Høymesse. Langeland.  

n 12. september kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland.   

n 19. september kl 11.00
Høymesse. Langeland.  

n 26. september kl 11.00
Høymesse. Dåp. Langeland. 

nVigde
Kristian Konglevoll og
Maria Øen

nDøpte
Karoline Lie Larsen
Vilma Naurstad Bronse

Henrik Oftedal-Brandt
Felix Rhode Jeno

nDøde
Lene Renate Espedahl 
Helge Stene
Ove Normann Karlsen

Målfrid Hilland
Bjørn Christensen
Kjersti Grindheim
Magne Næss
Reidun Elsås
Rønnaug Hagen
Sylvia Sæle 

Offer 9/11 - 28/2

Bibelselskapet: 8042
SAT7 2068
Misjonsalliansen: 2216
Nådehjemmet: 3501
Kirkens nødhjelp: 1477
Dreamsenter: 5201
Amathea 1185
Menighetspleien: 10886
Stefanusalliansen 886
Menighetens arbeid: 4284

Menighetspleiens jule-
innsamling til det diakonale
arbeidet i Sandviken fikk
inn  59 950 kroner. Av dette
beløpet ble hele 50 000 kro-
ner gitt av én enkeltperson! 

Pengene blir brukt til hjelp
rundt jul og påske samt 
annen diakonal hjelp

gjennom året. Tusen takk
for gavene. Alle disse peng-
ene kommer veldig godt
med til vårt diakonale ar-
beid i menigheten.

I tillegg fikk menigheten en
anonym gave på kr. 10 000
til bruk der det trenges
mest. Tusen takk. 

Velkommen til gudstjeneste!

Livets gang 

Offer og gaver 
Juleinnsamlingen og anonym gave


