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  2/18 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet
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• Konfirmantene
• Oppussingen nesten ferdig

• Kystpilegrimsleia 
• Sommerleir

• Besøk fra Estland

God sommer!



Jeg fikk nylig en veldig god forklaring
på pinsen: Kristen tro uten pinse er
som en iPhone uten strøm. En tilsy-

nelatende død og kjedelig sak, men når en
utladet telefon kobles til laderen, kan det
komme mye moro og nyttig ut av den.

Jesus forklarte pinsen med bilder fra na-
turen. En seilbåt uten vind er triste greier.
Men med vind kan det bli fart i sakene. 
Du ser ikke vinden, men du merker at det
blåser, og hører suset i trærne. Slik er det
med Den hellige Ånd. Som altså ble sendt
over disiplene, 50 dager etter påske, og
som vi feirer i pinsen.

Vårt hjara utan deg er daudt, som turre
landet audtt og snautt, synger Elias Blix
om pinsen. Men når Den hellige Ånd
kommer skjer det under, som han synger
om i en mer kjent pinsesalme: Så sende
Gud sin Ande som dogg på turre jord, 
då vakna liv i lande...då lauvast det i lier,
då livnar det i lund.

iPhone 
uten 
strøm ...?
Pinse - hva handler det om? Spør du et tilfeldig 
utvalg av nordmenn på gaten får du nok mer
flakkende blikk enn klare svar… 

FOTO: RAFAEL SUAREZ

I BT 8. april undrer Randi Førsund 
seg over at så få kommer til kirkene til
påske og pinse. Artikkelen utfordrer
oss i kirken til å ta pinsen på alvor. 

Jeg siterer: «Kyrkjene har gått tom for
straum. Den norske kyrkja har berre
batteri til ein kveld i året, julaftan. Så
dabbar det av før det døyr heilt til
pinse. Då sjølve mysteriet og poenget
med juleevangeliet og påskebodska-
pen vert stadfesta...

Kyrkja står tom som om ho var død,
når ho skal forkynne at Den heilage
ande kjem til oss og skapar tru og evig
liv blant kvar den som vil, uansett stå-
stad i livet eller kvar du vart fødd ...

Når eg har fått kunnskapen og for-
ståinga av Den heilage ande på plass,
har eg fått hand om ladaren til verdas
viktigaste iPhone. iPhonen låg der med
alle sine uunnverlege funksjonar til
inga nytte fordi batteriet var tommare
enn Johanneskyrkja langfredag ...

Sjølv har eg erfart at gjennom livets
verste stormar og orkanar kan ingen
hjelp måle seg med den hjelpa du får 
i møte med Jesus, sett at du har eit 
aktivt forhold til han. Det får du ikkje
ved å t.d. hengje på sosiale medier,
men med eigentid med skaparen i
form av bøn og bibel ...

Med tredje personlegdom i treeinig-
heita på plass, forstår eg kyrkja mi ...
Eg har tenkt at viss folk visste kor
mykje hjelp, kraft, gjennombrot og
gjenoppreising ein får av søkje Jesus 
i ei heilt vanleg kyrkje, hadde det vore
kamp om plassane.»

Kanskje det er flere enn meg som 
lengter etter åndelig opplading. Tråd-
løs oppladning i form av bønn til Den
tre-enige Gud er tilgjengelig hvor som
helst. En ladestasjon finner du også i
Sandvikskirken. På tide å plugge inn? n

Sverre prest 



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 (30 kr). Dette skjer 
i Sandviken menighetshus, Sandviks-
veien 41. Det er bare å møte opp. 

For mer informasjon, 
kontakt Birgit Paulsen,
birgit.paulsen@bergen.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, 
arrangementer og turer.

Kontakt Birgit Paulsen, 
birgit.paulsen@bergen.kirken.no

Småbarnstrall og 
familiemiddag 
Vi satser på å starte opp igjen dette 
tiltaket i høst. Følg med på nettsiden 
og på Facebook! Påmelding.

Tiltak der barn/unge i en
spesiell aldersgruppe får
skriftlig invitasjon:

«Førsteklasses» - 
helgen 9.-10. juni
Dette tiltaket er for barn som skal be-
gynne på skolen til høsten. Skriftlig in-
vitasjon går ut til de som fyller 6 år i år.

Vi har en variert samling i kirken/
menighetshuset lørdagen, og så blir
deltakerne med på familiegudstjenes-
ten søndagen. Etter gudstjenesten er
hele familien invitert til menighetens
sommerfest, med grilling og lek. 
Se egen omtale av sommerfesten!

NB! Tårnagent-
helgen er flyttet
til 22.-23. sep-
tember 
Over hele landet

får barn i 8-9-
årsalderen 
anledning til 
å være «tårn-

agenter». Da ut-
forsker de kirken sin og løser mysterier. 

• Hva betyr de hemmelige symbolene? 
• Hvorfor har kirken tårn og klokker? 
• Hvorfor finnes kirken, egentlig? 
• Og hva har den å fortelle? 

Kjenner du noen som fyller 8 eller 9
år i år, så fortell dem gjerne om dette
arrangementet!

Til høsten planlegger 
vi dessuten: 

«Perlene»
Dette er et nytt tiltak for 5-6-åringer,
med bønn som tema. Det blir en tors-
dag ettermiddag i løpet av høsten, 
sammen med barnekoret.

I kirken har vi et barnealter, der det står
et skrin med perler. Disse kan brukes
som hjelp til å be. Denne dagen vil barna
bli mer kjent med disse «bønneper-
lene». De får også lage sine egne perler.

Utdeling av 2-, 3- og 4-årsbok 
Dette skjer under familiegudstjenesten
11. november.

Juleverksted 
Torsdag 22. november. 5 -, 6 - og 7 -
åringer får skriftlig invitasjon.

Lys Våken 
Første helgen i adventstiden – for 
11 - 12-åringer.

Nærmere opplysninger får du 
hos menighetspedagog Målfrid 
Revne Sandvik – ms233@kirken.no

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

Om kirkens trosopplæring: 

Kirkens trosopplæring skjer på man-
dat fra foreldre/foresatte og faddere
som har ønsket dåp. 

Sandviken menighet har laget egen,
lokal trosopplæringsplan. Planen har
som formål å bidra til en systematisk
og sammenhengende opplæring.

Barn og 
unge i 
Sand-
viken

2-18• HELG OG HVERDAG 3



4 HELG OG HVERDAG • 2-18

Det ligger nå ute informasjon 
og mulighet for påmeldig til 
konfirmasjonstiden 2018/2019 
på våre hjemmesider.

V i vil også sende ut informasjon i 
posten til alle menighetens med-

lemmer i konfirmasjonsalder. Vi retter
oss i første rekke til medlemmene i
Sandviken menighet, men tar imot også

konfirmanter som er bosatt i andre av
byens menigheter. Det er ikke nødvendig
å være døpt for å melde seg på, men en
må være døpt for å bli konfirmert.
Også til neste år legger vi opp til to

weekend-turer, undervisningssamvær
noen dager etter skoletid mandager, da
Rothaugen slutter tidlig, klubbkvelder
noen torsdagskvelder til høsten og tirs-
dagskvelder til våren 2019. Vi håper
også å stille lag til KFUM nattcup i 

fotball også til høsten. Konfirmant-
avgiften er på totalt kr 2500. Dette 
innebefatter mat, reise og opphold på
to weekenturer, frukt mm på dag-
samlingene og pizza på klubb kveldene,
konfirmantbilde og rensing av konfir-
mantkapper og eventuelt fotballcup. n

Velkommen som Sandviken-
konfirmant! 
Mer info: sandvikenmenighet.no

Takk for følget til årets
Sandviken-konfirmanter
Prest, ledere og menighet
takker årets konfirmanter
for mange gode felles-
skapsminner i kirken, 
menighetshuset og på 
turene. Må Kristus-lyset
skinne i dere og opplyse
livsveien som ligger foran!

KONFIRMANTENE: Bakerst fra venstre:
Anna Davik,  Børre Gilje Gjellesvik, 

Gard York Haukenes og Frans Obioma 
Fors Ukazu.  I midten fra venstre: Marta

Velle Waraas, Maja Moar Drønen, William
Bergli Lillestøl og  Markus Tawatchai 

Paulsen. Foran fra venstre: Solveig Erna
Tufto, Celina Isabel Espedal Watnedal, 

Kiara Constanza Pacheco Sepulveda og
Anders Monstad. Til høyre: Sokne-

prest Sverre Langeland og prestevikar 
Benjamin Bjørnsen Anda. FOTO: JARLE KVAMME

Velkommen til nye konfirmanter

Faste 
aktiviteter 
for store og
små
Sandviken kantori 
øver hver torsdag kl. 20.00 -
22.00 i Sandvikskirken. 
Kontakt: Brita Maripuu - 
bm884@kirken.no 

Menighetskafé
Hver onsdag kl. 12.00 -14.00
i menighetshuset. Velkom-
men til sosialt samvær, kaffe
og  vafler!

Sandviken barnegospel
For barn fra 5 år og oppover,
hver torsdag kl. 18.00-19.00
i menighetshuset (utenom
skoleferier).Kontakt: Birgit
Paulsen – birgit.paulsen@
bergen.kirken.no

Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30
(utenom skoleferier) i me-
nighetshuset, Sandviks-
veien 41. Sangstund og lunsj.
Kontakt Birgit 
Paulsen – birgit.paulsen@
bergen.kirken.no

Bibelgruppe
Vi har flere bibelgrupper i 
menigheten og plass for
flere deltakere. 

Interesserte kan kontakte
Sverre prest eller frivillig-
hetskoordinator Målfrid.

Sandvikens preste-
gårdsforening for NMS 
Mandager kl. 12 i Heien 26:
18. juni, 17. september, 8. ok-
tober, 29. oktober, 19. no-
vember og 10. desember.
Nye medlemmer er vel-
komne!  Kontakt: Ingrid
Klovning –  tlf. 932 81 608
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Onsdag 9. mai 2018 var den nye teppeløperen på plass i
Sandvikskirken.

Dermed er rehabiliteringen av Sandvikskirken snart ferdig. Taket utvendig over 
korpartiet skal restaureres i løpet av sommeren/høsten, men det vil ikke få

noen innvirkning på gudstjenestelivet eller andre aktiviteter i Sandvikskirken. n

Opppussingen
av kirken er
nesten ferdig

Kirkerommet med den nye løperen. 

Kystpile-
grimsleia
opnar
I juni skal mellom-
alderen si seglingslei
langs kysten, Kyst-
pilegrimsleia, opnast.

Tradisjonsbåten R/S Risør II se-
glar frå Eigersund i sør til Nidaros
i nord. Undervegs blir det marke-
ringar fleire stader.
Riksantikvaren, fylkeskommu-

nar og fire bispedøme har stått
saman i arbeidet med leia, som no
er godkjend som nasjonal pile-
grimsveg og del av dei europeiske
kulturvegane. Alle interesserte,
kystfolk, kyrkjefolk og alt godtfolk
er inviterte til å delta på den store
festen langs den vakre Vestlands-
kysten. n

Det blir eigne markeringar her:

• Moster – tirsdag 5. juni kl. 10
• Halsnøy Kloster – onsdag 6. 

juni kl. 17:30
• Bergen - laurdag 9. juni kl. 11
• Kinn/Kinnaspelet - laurdag 

16. juni kl. 16:30
• Selja kloster – sundag 8. juli 

kl. 11:30 

Kontaktperson: Kulturråd-
gjevar i Bjørgvin bispedøme,
Ragna Sofie Grung Moe –
rm548@kyrkja.no - 952 773 71



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
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Sommerleirer på 
Wallemtunet
Leir er spennende! Bli med på lek og moro,
grilling, fjellturer, fotball, volleyball, sporløp,
spennende kubbespillkamper og mye annen
moro!

P å leir treffer du gamle og nye venner. Det er godt 
fellesskap, aktiviteter og samlinger der vi får høre

spennende fortellinger fra Bibelen. Sommerleirene på
Wallemtunet er et av årets store høydepunkter for
mange og leirstedet ligger i flotte naturomgivelser på
Kvamskogen.

Sommerleir 7-10 år: 24. – 26 juni 2018. 
Pris: Kr. 700,- 

Familieleir: Fredag 29. juni – søndag 1. juli 2018. 
Priser: 
Voksne: kr. 700,- 
Barn 4-12 år: kr. 500,- 
Barn 0-3 år: Gratis

Meld dere på til: bergen@sondagsskolen.no eller 
telefon 907 72 703. Påmeldingsfrist: 11 juni 2018



Sommerfest
Søndag 10. juni planlegger
menigheten en festlig sam-
ling umiddelbart etter fa-
miliegudstjenesten.

Vi håper på godt vær så vi kan grille
ved menighetshuset og ha uteakti-
viteter. Nærmere info under kunn-
gjøringene søndagen før, samt på
hjemmesiden og på Facebook. 
Velkommen til en koselig, uformell
sommerfest for hele storfamilien! n

Basar!
Til høsten er det igjen tid
for menighetens basar. 

Menigheten utfordrer alle som har
lyst og anledning til å bidra, enten
med gevinster eller praktisk ar-
beid.  I første omgang trengs det
medlemmer til basarkomiteen. Er
dette noe du kan tenke deg, så ta
kontakt med menighetskontoret.
Flere opplysninger kommer i neste
nummer av menighetsbladet.  n

Sandviken menighet er på Facebook! 
Søk oss opp og bli en «liker». Skriv «Sandviken menighet»

i søkefeltet og få informasjon fra din menighet!
www.facebook.com/SandvikenMenighet 
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Koret heter Kaarli menighets ung-
domsensemble. Det ble startet opp

av Maarian Lend i 2010 med ungdom-
mer som hadde vokst ut av barnekor-
alder. Ensemblet har gitt konserter i
Norge, Finland, Sverige, Tyskland, 
Danmark og England. Ungdommene
har også deltatt på festivaler i Italia (Ve-
rona Garda Estate, 2015), i Frankerrike
(Voix du Monde, 2016) og i Spania
(Cantata en Primavera i Malaga, 2017).
Maarian har ledet koret siden begyn-
nelsen og hun har utdannelse som mu-
sikklærer fra Det Estiske Musikk-
akademiet. Hun har i tillegg tatt etter-

utdanning i Salzburg Universität i 
Mozarteum og deltatt på flere kurs i
Finland om Orff-pedagogikk. 
Koret har konsert lørdag 16. juni. Tid

og sted vil bli kunngjort på Sandviken
menighets hjemmeside og på Facebook.
Søndag 17. juni synger de på gudstjenes-
ten i Sandvikskirken og om ettermidda-
gen kl 18 holder de konsert i kirken.
Jentene er i alderen 13-20 år og har med
seg pianist i tillegg til dirigent. n

Velkommen til å høre på Kaarli 
menighets ungdomsensemble! 
Dette blir en fin musikkopplevelse.

Jentekorbesøk
fra Estland
15.-19. juni får Sandviken menighet besøk av et 
jentekor fra Estland. Det er ei venninne av kantor
Brita som dirigerer koret. 

VI TRENG FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Kvart år svarar vi samla kring 200 000 samtaler via telefon 
og internett, likevel er det ein av tre som ikkje får svar.

Les meir og meld di interesse på  
kirkens-sos.no

Å snakke med folk om livet gir meining.

   
             

           
           

        
k

       



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

bergen.kirken.no

Sokneprest 
Sverre Langeland
 55 59 71 32 
 sverre.langeland@

bergen.kirken.no
� 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 
 birgit.paulsen@

bergen.kirken.no

Kirketjener 
Kalaregy Drange
 55 59 71 34 
 kalaregy.drange@

bergen.kirken.no
� Onsdag og fredag

Frivillighetskoordinator/
menighetspedagog 
Målfrid Revne Sandvik
 55 30 81 85 - 988 64 558
 maalfrid.sandvik@

bergen.kirken.no
� Onsdag, torsdag og fredag

Henvendelser angående dåp:
www.sandvikenmenighet.no/barn

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

Hjemmeside:
www.sandvikenmenighet.no

Facebook:
facebook.com/SandvikenMenighet 

Bankkonti:
• Sandviken menighetsråd: 
1644.27.46803

• Sandviken menighetspleie: 
3625.87.10988

• Vipps: 75963

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

www.kirkens-sos.no 

Menighetsbladet: 
Midlertidig redaktør: Birgit Paulsen
 55 59 71 74 
 birgit.paulsen@bergen.kirken.no

Produksjon/trykk:
dragefjellet.no/Bodoni

Neste utgave:
uke 38

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

� 27. mai kl 11.00
Treenighetssøndag. Høym.
Luk 10,21–24. Langeland.
Offer: Misjonsalliansen.

� 3. juni kl 11.00
2. søndag i treenigheten
(Guds barn ved troen).
Høymesse. Gal 3,23-29
Abelsæth. Offer: Kirkens 
sosialtjeneste.

� 10. juni kl 11.00
3. søndag i treenigheten
(Kalt til disipler).Familie-
messe. Joh 1,35-51. Lange-
land. Offer: Menighetens
arbeid.

� 17. juni kl 11.00
4. søndag i treenigheten.
Høymesse. Matt 16,24-27
(Disippelskapets konse-
kvenser). Langeland. Offer:
Nappane omsorgssenter.

� 24. juni 11.00
St. Hansdagen.Høymesse.
Matt 11,7-14. Langeland.
Offer: Stefanusalliansen.

� 1. juli kl 11.00
Aposteldagen. Høymesse.
Matt 16,13-20. Abelsæth.
Offer: Menighetens arbeid.

� 8. juli kl 11.00
7. søndag i treenigheten
(Frelse i huset).Høymesse.
Luk 19,1-10. Abelsæth. Offer:
Kirkens SOS.

� 29. juli kl 11.00
Olsok.Høymesse. Luk 9,23-
26. Langeland. Offer: Menig-
hetens arbeid.

� 5. august kl 11.00
11. søndag i treenigheten
(Loven og friheten).Høy-
messe. Mark 2,23-28. Lange-
land. Offer: Den norske
israelsmisjon.

� 12. august kl 11.00
12. søndag i treenigheten
(Kvinner som følger Jesus).
Høymesse. Luk 8,1-3. Lange-
land.  Offer: Menighetens
misjonsprosjekt SAT7.

� 19. august kl 11.00
13. søndag i treenigheten
(En tro og klok forvalter).
Høymesse. Luk 12,41-48
Michelsen. Offer: Menighe-
tens arbeid.

� 26. august kl 11.00
Vingårdssøndagen (Guds
tjenere).Høymesse. Luk

17,7-10. Langeland. Offer:
Nådehjemmet i Bankok.

� 2. september kl 11.00
15. søndag i treenigheten
(Rett prioritering).Høy-
messe. Luk 10,38-42. Lange-
land. Offer: Bibelselskapet.

� 9. september kl 11.00
16. sønd i treenighet (Å lide
for Jesus).Høymesse. 1.Pet
4,12-19. Langeland. Offer:
Menighetens arbeid.

� 16. september kl 11.00
17. søndag i treenigheten. 
Høymesse. Luk 7,11-17.
Langeland og rektor Erik
Waaler. Offer: NLA Høy-
skolen.

� 23. september kl 11.00
18. søndag i treenigheten. 
Familiemesse. Tårnagenter.
Langeland. Offer:  Menig-
hetens arbeid.

� 30. september kl 11.00
19. søndag i treenigheten
(Jesu lære kan testes).
Høymesse. Joh 7,14-17
Abelsæth.

� Døpte
Lily Kristoffersen Bergby
Birk Medhus Bremnes
Thorvald Aa
Serina Cecilie Olsen
Sean Patrick Olsen
Abel Hallanger Hjelmeset
Jenny Arefjord Drønen

Kristoffer Hjellestad 
Hjønnevåg
Atle Midthun Oestreich
Jakob Hodneland Tveiten

�Vigde
Turid Stockman og Svein
Morten Solberg

�Døde
Aagoth Nordgaard
Asta Aud Sverdrup 
Aadland
Elsa Helmich Thuen
Asbjørn Haukedal
Jon Holba
Erling Arvid Gabrielsen

Velkommen til gudstjeneste!

241                             734

1.1. Menighetens arbeid kr. 2148
7.1. SAT 7 kr. 3472
14.1 NKKS Laget kr. 1857
21.1. Menighetens arbeid kr. 1209
28.1 Bibelselskapet kr. 3276
4.2 Nådehjemmet i Bangkok kr. 1278
11.2 Menighetens arbeid kr. 2778
18.2 Misjonsalliansen kr. 2178
25.2 Menighetens arbeid kr. 1119
4.3 Kirkens sos kr. 1919
11.3 Tro og medier kr. 1715
18.3 Amathea kr. 2113

25.3 Kirkens by-
misjon kr. 1560

29.3 Menighetens 
arbeid kr. 1189

1.4 SAT 7 kr. 2288
2.4 Menighetens 

arbeid kr. 2935
8.4 Søndagsskolen Bergen krets kr. 3081
15.4 Nådehjemmet i Bangkok kr. 2973

Livets gang

Offer og gaver
Offer, inkludert gaver via sms og Vipps perioden 1/1 - 15/4

Takk for gavene!


