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  3/19 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet

www.kirken.no/sandviken 
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Korfest i Estland
Høstens  program
Det nye menighetsrådet



Sitatet er hentet fra Luthers «For-
tale til alle gode sangbøker.» Så
sant, så sant, tenker jeg. Jeg kan

også kjenne meg igjen Per Sivles ord:
Den fyrste song eg høyra fekk var mor
sin song ved vogga.Så lenge jeg kan
huske har sang og musikk vært en viktig
del av mitt liv. Hva kan vel gi glede som
musikken? Og ingen ting kan vel som
musikk formidle følelser, kjærlighet og
trøst som musikken? La meg nevne tre
store, ferske  sangopplevelser:

Sandviken barnegospel feiret 30-års-
jubileum 8. september, og vi i menighe-
tens voksenkor fikk være med og synge
med barna. Den smittende sanggleden
fra barna, og fellesskapsopplevelsen da
Rune Larsen ledet kor og forsamling i
vekselsang sitter i meg ennå. Det var
stort å være en del av dette syngende
fellesskapet av små og store. Og veldig
meningsfullt å synge til Guds ære, han
som har gitt oss så uendelig mye! 
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Sang, musikk 
og glede!

n «Av alle gleder på jord er til, du nevne hvilken som helst du vil, er ingen
skjønnere skapt enn sang, og den jeg giver ved harpens klang».

I juli deltok jeg med Sandviken kantori på
sangfestivalen i Tallinn, som feiret 150-års-
jubileum. Anslagsvis var det 25.000 sangere i
koret, og 70.000 i publikum! 

Lille Estland, omgitt av mektige nasjoner, 
har opplevd en rekke okkupasjoner. Ikke
minst under Sovjet-tiden var det store re-
striksjoner på bruken av estisk språk. Men
folk samlet seg og sang om fedrelandet. Det 
er blitt sagt at esterne sang seg til frihet. Vi
utenlandske gjester kunne ikke unngå å bli
grepet av kraften i dette enorme koret.  Og
jeg så på sangerne i tenorrekken. Her var det
jo fullt av unge menn!

I Norge er det kanskje bare på Brann stadion,
når Brann scorer mål, at du kan oppleve en
slik kraftfull mannssang. Men jeg vil nok
hevde at det lød noe renere på sangfestivalen i
Tallinn... Musikkinteresserte med internett
kan gå på Youtube og søke på Mu isamaa on
minu arm - Laulupidu 2019. (Selv står jeg litt
oppe til høyre for han unge mørke.)
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n Vi fortsetter i høst med ukentlige bønnesamlinger på med bønn for Sandviken, for menigheten, for lokalmiljøet 
og for medmennesker. Kirken er åpen for en halvtimes tidebønn hver tirsdag kl. 18.30, med mulighet for å bli igjen et
kvarter ekstra for bønn og stillhet. Sogneprest Sverre Langeland har ansvaret for samlingene. Velkommen til bønn! l

n Mandag 14. oktober kl 18 i Sandvikskirken blir det inspirasjonsmøte om bønn ved Jo Hedberg, Ingjerd Breian 
Hedberg og Randi Anne Skårdal fra Bønn for Den norske kirke. Alle er velkommen!l Se også side 7

Bønnesamlinger og inspirasjonsmøte

Stort var det også å komme til-
bake fra sommerferie til min
venninne på Ladegården syke-
hjem, og synge noen herlige
åndelige sanger sammen.
Tonen og sanggleden har hun
fortsatt, selv om hun for lengst
har passert de hundre!

Sangen har stolte tradisjoner i
Sandvikskirken. Her styrte
Lars Søraas d.e. på orgelkrak-
ken i over tretti år når han ikke
svingte taktstokken for det
kjente Søraas-koret. Han utga
også skolesangbok og kompo-
nerte melodier, f.eks. til det
nevnte Sivle-diktet. 

For en tid siden ble det kjent at
sangen var tatt ut av norskfa-
get i forslaget til ny læreplan i
barneskolen. Måtte det ikke
skje! Jeg vil oppfordre alle for-
eldre til å gi barna sangen inn
med morsmelken. Hjemmet er
jo den viktigste sang-arenaen
for barna. En ting er i alle fall
sikkert: I Sandviken menighet
skal vi fortsette å synge og
spille av hjertens lyst, både i
kirke og i menighetshus. Baby-
sang, småbarnstrall, barnego-
spelkor, kantori, ved konserter,
gudstjenester, vigsler og begra-
velser, vi skal synge og spille
for Gud og mennesker, fra
vugge til grav, til glede, håp og
trøst. Halleluja! Amen.

Hilsen Sverre prestl
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Babysang i Sandviken 
menighetshus
Tirsdager 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
(30 kr). Dette skjer i Sandviken menig-
hetshus, Sandviksveien 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 familie-
middag fortsetter i høst
Dette er et tilbud for barn over baby-
sang-alder og oppover – og deres fami-
lier – én gang i måneden. Vi starter med

middag kl. 16.30. Sangstund fra ca. kl.
17.15. I høst er det følgende onsdager: 
2. oktober, 30. oktober og 4. desember.

Påmelding til middagen seinest 
mandagen før: 
• sandviken.menighet.bergen@kirken.no 

Perlene
I kirken har vi et barne-
alter, der det står et skrin
med perler. Disse kan
brukes som hjelp til å be.
Vi ønsker å få til en sam-
ling der barn kan bli mer kjent med
disse «bønneperlene» og lage sine egne
perler. Dette vil være et tiltak for 5-6-
åringer sammen med barnekoret en
torsdag ettermiddag i løpet av høsten. 
Invitasjon vil bli sendt til døpte 5-6-
åringer bosatt i Sandviken sokn. Andre
i aldersgruppen (eller litt eldre) er selv-
sagt også velkomne; det er bare å ta
kontakt.

Familiegudstjeneste med 
utdeling av 2-, 3- og 4-årsbok
Søndag 17. november kl. 11.00 i Sand-
vikskirken. Vi vil gjerne vite på forhånd
hvor mange 2-, 3- og 4-åringer som

kommer, slik at vi kan ha klar en bok
med navn inni til hver enkelt. Send e-
post til bp569@kirken.no. 

Juleverksted i Sandviken 
menighetshus
Torsdag 28. november blir det juleverk-
sted i menighetshuset kl. 17. Det blir
servering av grøt. Påmelding til
bp569@kirken.no

Nærmere opplysninger får du på 
menighetskontoret: 
• sandviken.menighet.bergen@kirken.no 

Er det noen i målgruppene som ikke
har fått invitasjon innen rimelig tid, så
ta kontakt! For oppdatert informasjon:

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

Om kirkens trosopplæring: 

Kirkens trosopplæring skjer på 
mandat fra foreldre/foresatte 
og faddere som har ønsket dåp. 
Sandviken menighet har sin egen 
lokale trosopplæringsplan. 
Planen har som formål å bidra til 
en systematisk og sammenhengende
opplæring.

Barn og 
unge i
Sandviken
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Vi du bidra til 
nytt piano i 
menighetshuset?
n Sandviken menighet ønsker 
blant annet å være en musikalsk 
menighet, og da mener vi at gode 
instrumenter er en viktig faktor.

I2010 flyttet vi inn i lokalene i Sandviksveien 41. Den gang fikk vi et eldre 
piano som har vært i flittig bruk. Barnekoret bruker pianoet hver uke, det

samme gjør babysang, onsdagskafé, småbarnstrall, middager, korøvelser og
mange andre samlinger og aktiviteter. Men pianoet har nå sett sine beste
dager og er i dårlig stand. Vi ønsker å anskaffe et nytt til glede for veldig man-
ge og har startet en innsamlingsaksjon der det er kommet inn en del penger. 

Det er mulig å gi en gave på VIPPS 10188 (Sandviken menighet) og velge
«Innsamlingsaksjon piano». Gaver er skattefrie (minimum 500 kr – 
maksimum 40 000 kr pr år) og man kan registrere seg for skattefritak i
VIPPS-appen. Man kan også benytte vår konto 1644.27.46803 og merke
gaven «piano». l
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«Ingen stund er så som denna»
n Søndag 20. oktober kl 20.00 blir det en lavmælt 
konsert i Sandvikskirken.

Det er duoen Ole Amund Gjersvik, kontrabass, og Tore Hegdahl,
piano, som spiller. Denne duoen spiller bare fine melodier, helt
sakte og forsiktig. På repertoaret står stort sett jazz-ballader og
salmer. Melodiene får klinge i all sin enkelhet, men det er også
rom for improvisasjon. Alt er veldig ettertenksomt. Briljering er
strengt forbudt.

Ole Amund Gjersvik er en erfaren og allsidig musiker som har satt
sitt preg på Bergensområdets musikkliv i flere tiår. Han er først og
fremst jazz-utøver, men virker like komfortabel uansett sjanger. 

Tore Hegdahl er organist i Årstad kirke i Bergen og også en allsi-
dig musiker. De to har hatt et mangeårig samarbeid, men det er
først det siste året at duoprosjektet har sett dagens lys. 

De som vil ha en forsmak på hva de kan vente seg på konserten,
kan høre albumet «Goodbye» på de fleste digitale plattformer. 
Billetter i døren, kr. 150. l

n Onsdag 16. oktober kl 19.00:

Enda en gang har vi mulighet til å
høre Gunnars fine sangstemme og
synge med!

Gunnar Ajer kommer fra Lunde i Telemark,
hvor vår kantor Brita har jobbet tidligere.
Han har gjort flere plateinnspillinger.

Det blir en god del fellessang denne kvelden.
I tillegg vil Ajer presentere ulike sjangre som
religiøse folketoner, salmer, bedehussanger
og negro spirituals. Mulighet til å kjøpe
CD/DVD. l FOTO: KABB

Å R E T S  J U L E K O N S E R T

DEILIG ER JORDEN
6. des kl. 18.00 – Sandvikskirken

Billetter: ticketmaster.no, tlf 815 33 133

REIN ALEXANDER
ANITA SKORGAN

CHRISTINE GULDBRANDSEN
MARIE KL ÅPBAKKEN

ARE HEMBRE
MUSIKERE: PETTER ANTHON NÆSS (tangenter), TORBJØRN ØKLAND (strenger)

og SANDER NYSTAD WEUM (perkusjon)

Sang-
kveld 
med 

Gunnar
Ajer 

TAIZÉ-KVELDER
n Onsdagene  23. oktober
og 20. november kl. 19.00

Det har blitt en liten tradisjon
å samles ca. en gang i måne-
den til en rolig og meditativ
kveld i Sandvikskirken, hvor
vi synger vakre sanger fra
Taizé (økumenisk kloster-
fellesskap i Frankrike), ber
bønner og leser bibeltekster.
Velkommen! l

Høstprogrammet  
i Sandvikskirken
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Konsert med Nikolsky Male ensemble
og Sandviken kantori
n Onsdag 6.november kl 19.00

I fjor fikk vi for første gang besøk av
russiske Nikolsky Male ensemble og
det ble en suksess. Så de kommer igjen. 

Ensemblet ble startet i 2015  som en
del av et større mannskor i Saratov 
St. Nicholas kloster. De er profesjo-
nelle sangere og synger russisk-ortodoks kirkemusikk og russiske folke-
melodier.  Det lille ensemblet vil vise spennvidden i lyden av et mannskor,
fra den dype bass til de lyse tenorer. De synger a capella på russisk. Selv
om publikum kanskje ikke forstår språket, hjelper vakre melodier til å 
forstå musikken. Sangene spenner over et vidt register av stemninger,
rytmer og melodier, som alt karakteriserer «den russiske sjel». 

Konserten arrangeres sammen med Sandviken kantori og vi er i gang med
å lære noe av deres repertoar på russisk. Dette blir en spesiell konsert og
et spennende samarbeid på tvers av land og kulturer! l

Lina Sandell: Liv og sanger
n Mandag 18. november kl 19

Velkommen til  salmekveld i Sandvikskirken.  Harriet
Garlid vil fortelle om Lina Sandell (1832-1903) og hennes
sanger og salmer. Kantor Asbjørn Myksvoll vil spille til
felles avsyngning av noen Lina Sandell-salmer fra Norsk
Salmebok. Kvelden er et samarbeid mellom Foreningen
Bibel og Bekjennelse og soknepresten i Sandviken. l

Faste aktiviteter 
for store og små
n Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30 (uten-
om skoleferier) i menighetshuset,
Sandviksveien 41. Sangstund og
lunsj. Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no 

n Familiemiddag og 
småbarnstrall 

Samlinger for foreldre med barn
fra ett år og oppover: onsdag 2. ok-
tober, 30. oktober og 4. desember
kl. 16.30-18.00. Påmelding. Se
«Barn og unge i Sandviken», s. 3.

n Sandviken barnegospel
For barn fra 5 år og oppover, hver
torsdag kl. 18.00-19.00 i menig-
hetshuset (utenom skoleferier). 
Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no 

n Sandviken kantori 
Øver i kirken hver torsdag (uten-
om skoleferier) kl. 19.30-21.30.
Kontakt: Brita Maripuu -
bm884@kirken.no 

nMenighetskafé
Hver onsdag kl. 12 -14 i menighets-
huset.Velkommen innom til 
sosialt samvær, kaffe og vafler

n Tidebønn 
Hver tirsdag (utenom skoleferier)
kl. 18.30-19.00 i kirken, med mulig-
het for å bli igjen et kvarter ekstra
for bønn og stillhet. Vi ber for me-
nigheten, lokalmiljøet og for med-
mennesker.

n Bibelgruppe
Der er flere bibelgrupper i menig-
heten, blant dem er også en ren
mannsgruppe. Det legges til rette
for deltakelse i bibelgruppe for alle
som vil være med.  Interesserte
kan kontakte sokneprest Sverre
Langeland eller frivillighetskoor-
dinator Målfrid Revne Sandvik.

n Sandvikens preste-
gårdsforening for NMS 

Mandager (hver 3. uke) kl. 12 i
Heien 26: 30/9, 21/10, 11/11 og 2/12.
Nye medlemmer er velkomne!
Kontakt Ingrid Klovning, 932 81 608 

  «MITT FEDRELAND, MIN KJÆRLIGHET»
Minner fra en sangfestival i gigantformat

n Torsdag 24.oktober kl 19.30

I sommer var Sandviken kantori på en stor og kjent sangfestival i Tallinn,
Estland. Koret forberedte seg i løpet av året for å synge 12 sanger på estisk. 

På festivalen sang 
Kantoriet sammen med
25000 andre sangere og
fikk en mektig og opple-
velsesrikt minne til livet. 

Dette ønsker koret å dele
med flere. Derfor arran-
gerer vi en mimrekveld i
Sandvikskirken, hvor alle
kan høre på de fine sang-
ene og få en smakebit med video og bilder hvor stor denne opplevelsen
var. Se også Sverre Langelands kommentar. på side 2 l
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Begravelsesbyrået for byen og distriktet

DØGNVAKT · 55 55 16 16

 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

 

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

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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Her blir det et solid og godt måltid,
(det vet vi, for vi kjenner kokken)

underholdning og musikk. Sandviken
barnegospel synger.  Vi satser også på at
alle gjestene vil ta imot hverandre med
omtanke og godt humør. 
«Er det plass for meg i dette felles-

skapet», spør du kanskje? « Jeg tror ikke
på Jesus, i alle fall ikke mye, jeg er ikke
så sosial, jeg er ikke sånn helt A4, jeg har

ikke råd …»  Svaret er i alle tilfelle JA!
Det er plass for deg hvis du vil komme.
Er du rik eller fattig, jobber eller går på
trygd, går i dress eller dongeri med høl,
humanetiker eller muslim, du er vel-
kommen! 
Koster gjestebud noe? NEI, DET

KOSTER INGENTING, men vi vil
gjerne at du melder deg på innen 21. no-
vember til Birgit på bp569@kirken.no

eller 55 59 71 74 Om du vil støtte arran-
gementet skal du selvsagt få lov til det.
Konto og Vipps-nummer finnes på bak-
siden av bladet. 
Om du vil bidra med praktiske oppga-

ver kan du melde deg til Målfrid på
ms233@kirken.no/988 64 558 eller
Sverre på 404 74 373. l

Velkommen til gjestebud!

Snakk om sorgen: 

Temamøte
om sorg
nOnsdag 30 oktober kl 19
inviterer vi til temamøte i
menighetshuset om sorg.

T arald Ueland vil dele av sin
kunnskap og erfaring om emnet

under tittelen «Snakk om sorgen».
Det vil bli musikk, enkel servering 
og mulighet til samtale. 
Dette arrangementet er Sandvi-

kens bidrag til «Sorgmåneden 2019» 
i Bjørgvin bispedømme. 

Se Bjørgvin bispedømmes hjem-
mesider  eller facebookside for mer
informasjon om dette. l

Bønn for Den
Norske Kirke 
og biskopene

nMandag 14.oktober til torsdag 17. oktober kommer
Bønn for Den norske kirke (BNK) for å ha bønnesamling i
Sandvikskirken. 

BNK er et organisert bønnearbeid som drives av Jo og Ingjerd Breian Hed- 
berg, og har hatt bønnesamlinger i Sandvikskirken også tidligere. BNK

driver i dag nettsidene (www.kirken.be og www.ordet.be). Deres tjeneste er å
be for Den norske kirke, for kirkens ledere og deres møter.
14.-17. oktober er biskopene samlet til bispemøte, og hovedfokus vil være

bønn for møtet. Sandvikskirken vil være åpen mandag 14/10 kl. 14.00-18.00,
tirsdag 15/10 og onsdag 16/10 kl 08.30-18.00 og torsdag 17/10 kl 08.30- 14.00.
Tirsdag til torsdag er det liturgisk morgenbønn kl. 08.30. Alle som ønsker det
er velkommen inn for å tenne lys, be alene eller sammen med andre eller bare
være stille i Guds hus. l

Velkommen til gjestebud!

Tarald Ueland.

1 2 3

4 5 6

7 8. 9

Resultat fra
menighets-
rådvalget
n Valget på nytt menighets-
råd for perioden 2019-23 ga
følgende resultat:

Faste medlemmer:
1. Simon Bargård Otterå
2. Joar Grindheim
3. Jostein Aarvik
4. Tonje E. Bargård
5. Petra Anne Os
6.Grethe-Helen Severinsen

Varamedlemmer:
7. Tarald Ueland
8.Odvar Holsen
9.Kristin Hellwig

n 30. november kl. 15.00-17.30  slår vi dørene til menighetshuset vidåpne og inviterer på gjestebud. 



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 
Brita Maripuu 
 55 59 71 33 
 bm884@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

Frivillighetskoordinator
Målfrid Revne Sandvik
 55 30 81 85 - 988 64 558
 ms233@kirken.no
3 Onsdag og torsdag 

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 50

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

n6. oktober kl 11.00
17. søn. i treenighetstiden.
Fil 1,20-26 (Lengsel og håp)
Høymesse. Dåp. Abelsæth.
Offer: NLA Høyskolen.

n 13. oktober kl 11.00
18. søn. i treenighetstiden.
Mark 1,40-45 (Den spedal-
ske som ble renset). Høy-
messe. Dåp. Michelsen.
Offer: Kirkens bymisjon.

n 20. oktober kl 11.00
19. søn. i treenighetstiden.
Luk 9,57-62 (Følg meg!)
Familiemesse. Høsttakke-
fest. Sandviken barnego-
spel. Langeland. Offer:
Menighetens arbeid.

n 27. oktober kl 11.00
Bots- og bønnedag.Luk 15,11-
32 (Den fortapte som vendte
hjem). Høymesse. Lange-
land. Offer: Kirkens SOS.

n 3. november kl 11.00
Allehelgensdag. Jes 60,18-22

(Evighetens lys). Høy-
messe. Dåp. Langeland og
Karl Johan Halleråker.
Offer: Den norske israels-
misjon.

n 3. november kl 17.00
Minnesamling for sør-
gende. Langeland.

n 10. november kl 11.00
22. søn. i treenighetstiden
Luk 10,25-37 (Barm-
hjertighet). Søndag for 
de forfulgte. Høymesse.
Dåp. Langeland. Offer: Ste-
fanusalliansen.

n 17. november kl 11.00
23. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste med de 
minste. 2, 3 og 4-åringer 
får kirkebok. Høymesse.
Langeland. Offer: Menighe-
tens arbeid.

n 24. november kl 11.00
Kristi Kongedag. Joh 9,39-
41(Kur mot åndelig blind-

het). Høymesse. Dåp. Abel-
sæth. Offer: Nådehjemmet
i Thailand.

n 25. november kl 19.00
Kveldsgudstjeneste i regi
av Frimodig kirke, i samar-
beid med soknepresten.

n 1.desember kl 11.00
1. søndag i advent.Matt
21,1-11 (Kongen kommer!)
Høymesse. Dåp. Lange-
land. Offer: Menighetens
arbeid.

n 8. desember kl 18.00
2. søndag i advent. Lys-
messe. N. Speidere og kon-
firmantene. Langeland.
Offer: 4. Bergen-Sand-viken
speidergruppe.

n 15.desember kl 11.00
3. søndag i advent
Matt 11,2-11 (Blinde ser,
lamme går!) Høymesse.
Dåp. Abelsæth. Offer til 
menighetens arbeid.

nDøpte
Torian Rey Haaland-
Waman
Leander Løtveit
Greger Mikkelsen Sælemyr
Viktor Standal
Ludvig Sydnes-Herføl
Lucas Hanevik
Ravn Ludvik Karlsen 
Oddekalv
Emma Sivertsen Vassbotn

Erle Igland Kversøy
Ellie Reigstad Garmanns-
lund

nVigde
Nancy Spencer Tambo og
Tor Åsmund Hatlebakk
Elisabeth Tyssebotn og
Espen Bøe
Julie Meinseth og 
Robin Andre Vatne

Renate Bergstrøm og 
Eirik Faste Harsjøen

nDøde
Ole Glambæk
Per Nordø
Eli-Karin Kaarstad
Gerd Tungodden
Ella Eilertsen
Ingrid Sebjørnsen
Anne Marie Oen

Velkommen til gudstjeneste!

Livets gang

Offer og gaver fra og med 5. mai til og med 15. september 

Offer og gaver

n 5. mai: Kr 1175
Menighetens arbeid

n 12. mai: Kr 3388 
Menighetens arbeid

n 17. mai: Kr 1105
Redd Barna

n 19. mai: Kr 1682
Norsk Gideon

n 26. mai: Kr 2341
Kirkens sosialtjeneste 
Kalfarhuset

n 30. mai: Kr 3634
Menighetens arbeid

n 2. juni: Kr 1521
Kirkens bymisjon, Bg.

n 9. juni: kr 1086
SAT 7

n 16. juni: kr 2864
Menighetens arbeid

n 23. juni: kr 2511
Kirkens SOS

n 30. juni: kr 2101
Menighetens arbeid

n 7. juli: kr 748
Stefanusalliansen

n 14. juli: Kr 1143
Menighetens arbeid

n 11. august: kr 3171
Nådehjemmet i 
Thailand

n 18. august: kr 4261
Menighetens arbeid

n 25. august: kr 1768
Nappaene omsorgs-
senter

n 1. september: Kr 2844
SAT 7

n 8. september: Kr 2011
Menighetens arbeid

n 15. september: Kr 2068
Menighetens arbeid

Innkommet til piano i 
menighetshuset pr. 
19. september: kr 29 550


