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Men det er så vanskeleg å ta dette nærveret på
alvor. Akkurat som læresveinane vart livande
redde då bølgjene slo inn over ripa på båten,

slik skrik vi ut vår redsle når det røyner på – og hugsar
ikkje på at han er med oss alle dagar, både dei gode og
dei vonde.  

Kyrkja er ikkje ein Jesus-klubb for dei med spesielt reli-
giøse interesser. Nei, kyrkja er Kristi kropp. Det er hans
liv som pulserer i denne kroppen gjennom sakramenta.
Vi er poda inn på livsens tre, det sanne vintreet. I dåpen

n Jesus etterlot oss ikkje 
som foreldrelause barn. Han lova å
vere med oss så lenge verda står.
Han sende oss sin Ande, og slik er
han nær oss alle, overalt, heile tida. 
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Å tte år i Vestlandshovud-
staden med spennande

oppgåver, gjevande møte med
kjende og ukjende, korte og
lange fjell- og sykkelturar,
flust med kulturopplevingar,
friske diskusjonar og masse
stoltheit over kva byen og
området har å by på. 
Ja, dette blir berre ei lita an-

tydning av kva desse åra har
romma, og det er med stor

takksemd vi pakkar koffertar
og øskjer og set kursen aust-
over. I midten av september
tek eg til på nye, utfordrande
oppgåver som biskop i Tuns-
berg. Det blir lite fergetrafikk,
men relativt lange avstandar
der også, sidan bispedømmet
strekkjer seg frå Larvik i sør til
Geilo i nord. 
I praksis vil det seie at eg vil

bli feriebiskop for mange ber-

gensarar, dei som har hytte 
på Hardangervidda aust.  
Vi vil sakne frimodet og fro-
digheita til vestlendingen,
men gler oss over at vegen 
blir kortare til vår næraste 
familie, både born og søsken
og svigerforeldre. 
Og vi landar endå nærare

sjøen enn der vi bur i dag, med
ny adresse på Nøtterøy, like
ved Oslofjorden. 

Takk for alt vi på ulikt vis
har fått dele med kvar 
enkelt av  dykk i desse åtte
åra!  Gud velsigne dykk
alle! Og velkomne på 
besøk til Tønsberg! n

Beste helsing
Jan Otto Myrseth

Takk for meg

Han er 
med oss 
alle dagar
og nattverden vert vi sameina
med han. Dagleg får vi leve i
den nakne trua på at han er til
stades, ja, at han sjølv bur i oss.
Ikkje fordi vi er så fromme og
andektige og flinke til å be eller
gjere gode gjerningar, men
fordi vi simpelthen er ein del av
denne mystiske kroppen som
er hans.

At kroppen er éin tyder ikkje at
alle cellene er like. Nei, tvert
imot, dei må vere ulike for at
kroppen skal fungere. Det er
han som har skapt oss og gitt
kvar enkelt eit unikt fingerav-
trykk. Han har utrusta oss med
talent og gåver og evner som
han vil at vi skal bruke. Heile
vårt liv er grunnleggande sett 
ei offergåve. 

Når vi i nattverdliturgien, i 
takkebøna for offergåvene, ber
slik: Av ditt eige gir vi deg til-
bake. Ta imot oss og våre
gåver i Jesu namn, så er det ei
fortetta stund som røper kva

som er sjølve bøyingsmønste-
ret for livet vårt. Vi tek imot
livet, vi takkar og gir Gud ære,
og vi gir tilbake til han det han
har gitt, så han kan velsigne og
la det bli til liv for verda. 

Slik Jesus tok brødet, takka og
braut det, og gav det til lære-
sveinane, slik vert vi og gjevne
til verda, som ei offergåve. 

Vårt store privilegium, det store
mysteriet er at vi aldri er åleine,
men vi er lemmer på Jesu
kropp. Vi tilhøyrer kvarandre,
tilhøyrer eit fellesskap som
ikkje kjenner nokon grenser,
men består av truande men-
neske til alle tider og på alle sta-
der. Og han seier til oss: 

De har ikkje valt ut meg, men
eg har valt ut dykk og sett dykk
til å gå ut og bera frukt, ei
frukt som varer (Joh 15,16).  n

Jan Otto Myrseth

n Ei spennande fase i livet er snart over for meg og kona mi, Merete.



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, Sandviks-
veien 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.-19  i
menighetshuset. Koret deltar på guds-
tjenester, ulike  arrangementer og turer.
Kontakt: Birgit Paulsen – 
bp569@kirken.no

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

«Perlene»
I kirken har vi et barnealter der
det står et perleskrin. Perlene
kan brukes som hjelp til å be.
Vi ønsker å få til en samling 

der barn kan bli mer kjent med «bønne-
perlene» og lage sine egne perler. Dette
er et tiltak for 5-6-åringer sammen med
barnekoret en torsdag ettermiddag i
løpet av høsten eller våren. 

Småbarnstrall og 
familiemiddag 
Datoer kommer på 
menighetens nettside 
og på Facebook! 

Familiegudstjeneste
med utdeling av 2-, 3-
og  4-årsbok, søndag
11. november kl. 11.00 
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 til hver en-
kelt. Send e-post til ms233@kirken.no. 

Juleverksted i menighetshuset
Torsdag 22. november i inviteres spesi-
elt 5-, 6- og 7-åringer med familier, men
verkstedet er åpent for alle. Servering av
grøt. Påmelding.

Lys Våken for 11-12-åringer arrangeres
første helg i adventstiden i Johannes-
kirken sammen med Bergen domkirke
menighet.  

NB! 
Det blir likevel ikke Tårnagent-helg i
høst.  I stedet har vi inngått et samar-
beid med Bergen domkirke menighet
/Barnas Katedral om felles Tårnagent-
helg i mai neste år. Den blir i Nykirken.

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.

For oppdatert informasjon, følg med
på kirken.no/sandviken 
og Facebook-siden vår:  

facebook.com/
SandvikenMenighet

Nybakte foreldre som er kirkemed-
lemmer har derfor mottatt brev

fra kirken med invitasjon til dåp og in-
formasjon om menighetens tilbud til
baby og småbarnsforeldre. 1. oktober 
er det slutt på denne ordningen. 
Den norske kirke vil ikke lenger

motta melding fra Folkeregisteret om
at medlemmer har fått barn. Det betyr
at foreldre som ønsker å melde barnet

til dåp må kontakte kirken på eget initi-
ativ. I Sandvikskirken ønsker vi å legge
godt til rette for dåp, og vi har åpent 
for dåp på mange gudstjenester. Vi 
ber foreldre om å ta kontakt med oss 
og melde dåp på nettsidene våre:
www.kirken.no/sandviken n

Fortsatt velkommen til dåp!

Sverre prest

Barn og unge
i Sandviken

Fortsatt velkommen til dåp!
n I mange år har kirken fått fødselsmeldinger fra Folke-
registeret når medlemmer i Den norske kirke har fått barn.
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Sangkveld 
med Gunnar
Ajer 
Onsdag 
17. oktober 
kl. 19.00-20.30

arrangerer Sandviken menighet
sangkveld i kirken. 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 vil presentere
ulike sjangre som religiøse folke-
toner, salmer, bedehussanger og
negro spirituals. 

Konsert med Nikolsky
Male ensemble og 
Sandviken kantori

Lørdag 27.oktober kl. 19.30
får vi besøk av Nikolsky Male 
ensemble fra Russland. Det ble
startet i 2015 som en del av et
mannskor i Saratov St. Nicholas
kloster. De er profesjonelle sang-
ere og synger russisk kirkemusikk
og folkemelodier  a capella. Det
lille ensemblet viser spennvidden
i lyden av et mannskor og  selv om
publikum kanskje ikke forstår
språket, hjelper vakre melodier til
å forstå musikken. Sangene spen-
ner over et vidt register av stem-
ninger, rytmer og melodier, som
alt karakteriserer «den russiske
sjel». I 2017 besøkte de Norge og

fikk gode tilbakemeldinger. 
Konserten arrangeres sammen
med Sandviken kantori og vi er i
gang med å lære noe av repertoaret
på russisk. Dette blir en spesiell
konsert og et spennende samar-
beid på tvers av land og kulturer!

Åpen kirke og 
minikonserter
I høst inviterer vi til åpen kirke 
tre torsdager: 27. september, 
25. oktober og 29. november
kl. 12 -15. Kl. 14 blir det en liten
konsert med orgelmusikk og
sang.  Velkommen innom!

Country-
kvelder
Det blir tre coun-
trykvelder i Sand-
vikskirken i høst.
Pensjonert prest
Terje Hansen invi-

terer til å lytte til countrygospel fra
CD-plater. Hank Williams (bildet)
sa ofte på konsertene: «Now it is
Hymntime» (salmetid). Vi skal
lytte til Hank Williams, Hank
Snow og flere andre artister. Noe
country på norsk blir det også.  Vel
møtt til countrykveld 3. oktober,
24. oktober og 28. november kl. 19!

TAIZÉ-
KVELDER
To onsdager,
31. oktober
og 21. no-
vember 
kl. 19.00, 
inviterer vi til Taizé-kvelder i
Sandvikskirken. Dette er rolige 
og meditative kvelder, hvor vi
sammen synger vakre sanger fra
Taizé (økumenisk klosterfelles-
skap i Frankrike), ber bønner og
leser bibeltekster. 
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Gave til 
Helg og 
Hverdag
n Tidligere ble menig-
hetsbladet utgitt oftere
enn i dag. Bladet ble
distribuert av frivillige
som hadde med bøsser
for å samle inn penger
til å dekke kostnadene. 

Ivåre dager har trykke- og distribusjonskostnader blitt
en betydelig utgiftspost som be-
grenser hvor ofte vi kan gi ut 
bladet. Hvert nummer koster 
20 – 25 000 kroner. 
Bladet har en profesjonell

aktør som tar seg av produksjon.
I tillegg legges det ned en bety-
delig innsats av stab og frivillige. 
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 utgif-
tene vil glede oss og være til
inspirasjon til å fortsette med
menighetsbladet. Vårt konto-
nummer er: 1644.27.46803. Merk
innbetaling med Gave til menig-
hetsbladet. Det er også mulig å gi
en gave via VIPPS. Nå er det også
mulig å registrere navn og per-
sonnummer og få skattefradrag
for gaver gitt via VIPPS.

Tusen takk for din gave.
Med vennlig hilsen
Sandviken menighet
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• Påskekonserter
• Påskegudstjenester
• Vår nye kantor
• Fastens fete poeng
• Oppussingen 
fortsetter

• Fasteaksjonen
• Konfirmanetene
• Juletrefest i ribbet 
kirkerom
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• Konfirmantene
• Oppussingen nesten ferdig

• Kystpilegrimsleia 
• Sommerleir

• Besøk fra Estland

God sommer!
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• Det nye skifer -
taket er på plass!

• Kantorijubileum
• Salmedikter fra Sandviken
• Lytt til barna!
• Postmannen som 

ble hageentusiast
• Sommertur

FO
TO

: A
LA

SD
A

IR
 M

C
LE

LL
A

N
/W

IK
IM

ED
IA

 C
O

M
M

O
N

S

            

N
R

 4
2
0

17
 Å

R
G

A
N

G
 1

0
0

h e l g 
OG HVERDAG

I SANDVIKEN  
MENIGHET

  4/17 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet

www.sandvikenmenighet.no

            

Velkommen til høs   
i Sandvikskirken!     
• Sangkvelder • Spesielle gudstjenester  



Folkemusikk-
gudstjeneste
Søndag 18. november kl. 11.00
blir det en litt annerledes gudstje-
neste. Da vil vi bruke liturgisk mu-
sikk komponert av Jo Asgeir Lie.
Den ble skrevet for å vitalisere
gudstjenestelivet og knytte bånd
mellom kirken og folkemusikkmil-
jøet. I tillegg til messeledd i folke-
musikkstil blir det folketoner i
salmevalget og i musikken ellers.
Sandviken kantori deltar. Dessu-
ten får vi med oss to unge folkemu-
sikere:  Maria Skjeldrum Toppe
(hardingfele) og Kristoffer Kleive-
land (durspel) har lang fartstid
som duo. Begge er meritterte utø-
vere på sine instrumenter, og de er
godt forankret i sin tradisjon. De
har utforsket folkemusikken fra
Nordhordland, og sammen funnet
sitt særpreg i musikken som de
formidler med stor innleving.

Forbønnsgudstjeneste
«Be, så skal du
få», sier Jesus.
Bibelen er full
av oppfor-
dringer til å
be, både for

oss selv og for andre som trenger
vår forbønn. Særlig i tunge tider
er det godt å bli bedt for. Vi øn-
sker å sette av en kveld i høst til
forbønn. Her vil vi invitere til 
personlig forbønn med hånds-
påleggelse både ved alterringen
og nede i kirken. Det vil også bli
tilbud om salving av syke. Dette
skjer i en gudstjeneste med 
salmesang, preken og nattverd - 
14. november kl. 19.00.

Retreatkveld
Har du oppdaget retreat? Om
svaret er ja eller nei, er du vel-
kommen til å få en liten smakebit 
av det som noen opplever som et
«must» i kristenlivet sitt. Mange
av oss har en hektisk hverdag, der
det kan være vanskelig å finne
stillhet og konsentrasjon. Når vi
kommer sammen til tidebønn og
Jesusmeditasjon, kan det opp-
leves som «en
lomme i hver-
dagen» der vi
kjenner at Gud
er nær. Liv
Ekeland og
Elin Olsen blir
med oss denne
kvelden i Sand-
vikskirken -
onsdag 7. no-
vember kl. 19.

Oversikt over onsdags-
kvelder i Sandviks-
kirken kl 19.00
• 3.10  Countrykveld  
• 17.10.  Sangkveld m/Gunnar Ajer
• 24.10.  Countrykveld 
• 31.10.  Taizé-kveld 
• 7.11.  Retreatkveld  
• 14.11.  Forbønnsgudstjeneste
• 21.11.  Taizé-kveld  
• 28.11.  Countrykveld 
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Faste 
aktiviteter 
for store 
og små
� Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30
(utenom skoleferier) i 
menighetshuset, Sandviks-
veien 41.
Sangstund og lunsj. 
Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no 

� Sandviken 
barnegospel

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

� Sandviken kantori 
Over hver torsdag kl. 19.30-
21.30 i Sandvikskirken.
Kontakt: Brita Maripuu -
bm884@kirken.no 

�Menighetskafé
Hver onsdag kl. 12.00 -14.00 
i menighetshuset. 
Velkommen innom til sosialt
samvær, kaffe og vafler

� Bibelgruppe
Vi har flere bibelgrupper i menig-
heten, blant dem er også en ren
mannsgruppe. Vi ønsker å legge
til rette for deltakelse i bibel-
gruppe for alle som vil være med.
Interesserte kan ta kontakt med
Sverre prest eller frivillighets-
koordinator Målfrid.

� Sandvikens preste-
gårdsforening for NMS 

Mandager kl. 12 i Heien 26:
17/9, 8/10, 29/10, 19/11, 10/12.
Nye medlemmer er velkomne! 
Kontakt: Ingrid Klovning – 
tlf. 932 81 608 

  stens samlinger 
 Ukentlige arrangementer: • Konserter 
    • Retreat • Countrykvelder • Åpen kirke



Begravelsesbyrået for byen og distriktet

DØGNVAKT · 55 55 16 16

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.

 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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Vi leser navnene på de som er gravlagt siden 
1. november 2017 og tenner lys i lysgloben. Det vil 
også bli skriftlesning, salmesang, tale, forbønn og 

musikalske innslag.  Samlingen er åpen for alle, men vi
sender brev med særskilt invitasjon til de som har fulgt
en av sine nærmeste til graven siden 1. november 2017. 

Ved minnesamlingen deltar kantor Brita 
Maripuu og sokneprest Sverre Langeland.

Allehelgenssøndag: 

Minnesamling 
for sørgende 

n Vi inviterer de som sørger over tapet av
en av sine kjære til minnesamling i kirken
på Allehelgenssøndag 4.november kl 18. 



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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Det blir som vanlig mange fine ge-
vinster på hovedlotteriet. Første-

gevinsten er middag og overnatting for
to på Solstrand Hotel & Bad. Lodd kan
også kjøpes på forhånd (Vipps-betaling
er mulig).
Vi er takknemlige for gevinster!  Om

noen vil bake kaker/boller til kaféen, er
det også flott. Hvis du vil bidra med noe
eller kjøpe lodd, ta kontakt med frivillig-
hetskoordinator Målfrid Revne Sandvik
eller skriv deg på liste i kirken.
Inntektene deles mellom menighetens

arbeid lokalt og ett av menighetens mi-
sjonsprosjekt. I år er det Nådehjemmet i
Thailand, et hjem for enslige gravide i
Bangkok, som får vår støtte. På basaren
vil vi få høre – og se bilder – fra et besøk
der i sommer. 
Vi har også fått gevinster som er laget

av jenter på Nådehjemmet. n

Program:
• Åretrekninger og hovedtrekning 
• Salg av diverse
• Kafé med salg av kaffe og kaker 
• Musikalske innslag m.m. 

Vel møtt! Hilsen basarkomiteen

– Skal vi starte med å be?

� Lørdag 10. november
kl. 14-18 i inviterer vi til
basar i Sandviken me-
nighetshus, Sandviks-
veien 41.

Bli med på årets basar! 

Velkommen til sang, lek og lunsj hver tirsdag kl. 12.00 – 1330 i Sandviken menighetshus.
Vi følger skoleruten og det koster 35 kroner pr. gang.

Babysangen er i full sving etter sommeren 

Over: Fra basaren 2014. Til høyre: Noe
av det som er laget på Nådehjemmet

Nå vil vi gjøre det flere har tenkt på
lenge. Vi ønsker å be regelmessig

for Sandviken, for menigheten, for lo-
kalmiljøet og for medmennesker. Der-
for starter vi nå opp med en halvtimes
tidebønn hver tirsdag kl. 18.30 i kirken,
med mulighet for å stanse igjen et kvar-

ter ekstra for bønn og stillhet. Sokne-
prest Sverre Langeland og prestevikar
Benjamin B. Anda har ansvaret for sam-
lingene.  Oppstart: 25. sept. kl. 18.30. n

Velkommen til bønn i kirken!

Soknepresten og prestevikaren

Dette sa en klok mann i menighetsrådet på et møte hvor 
vi diskuterte veien videre for Sandviken menighet. 



Menighetskontoret
Sandviksveien 41, 
5036 Bergen
 55 59 71 30 
 sandviken.menighet.
bergen@kirken.no

Sokneprest 
Sverre Langeland
 55 59 71 32 
 sl863@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 
 bp569@kirken.no

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

Frivillighetskoordinator/
menighetspedagog 
Målfrid Revne Sandvik
 55 30 81 85 - 988 64 558
 ms233@kirken.no
� Onsdag, torsdag 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.sandvikenmenighet.no

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 48

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

� 30. september kl 11.00,
19. søn. i treenighetst.
(Jesu lære kan testes).
Høymesse. Joh 7,14-17
Abelsæth. Offer til 
menighetens arbeid.

� 7. oktober  kl 11.00,
20. søn. i treenighetst.
(Ekteskap og skilsmisse).
Høymesse. Mark 10,2–9. 
Abelsæth. Offer til 
menighetens arbeid.

� 14. oktober  kl 11.00,
21. søn. i treenighetst. 
(Den rike mann og 
Lasarus).Høymesse. 
Dåp. Luk 16,19–31. 
Langeland. Offer 
til menighetens 
arbeid.

� 21. oktober  kl 11.00,  
22. søn. i treenighetst. 
(Lysets barn).Høy-
messe. Høsttakkefest. 
Luk 17,11-19. Langeland. 
Offer til Kirkens bymisjon.

� 28. oktober kl 11.00, 
Bots- og bønnedag 
Høymesse Luk 18,9–14.
Langeland. Offer til 
menighetens arbeid.

� 4. november  kl 11.00,
Allehelgensdag 
Høymesse. Dåp. Matt 
5,13–16. Langeland. Offer 
til SAT-7.

� 11. november kl 11.00,
25. søn. i treenighetst. 
Gudstjeneste med de 

minste. Utdeling av bok 
til 2,3 og 4-åringene. 
Langeland. Sandviken 
barnegospel. Offer til 
menighetens arbeid.

� 18. november kl 11.00
26. søn. i treenighetst.
(Åpnede ører - åpnede 
øyne). Folkemusikk-
gudstjeneste. Joh 9,1–
7.35b–38. Langeland.  
Sandviken kantori. 
Offer til menighetens 
arbeid.

� 25. november kl 11.00,
Domssøndag/Kristi 
kongedag 
Høymesse. Matt 25,1–13. 
Abelsæth. Offer til 
Stefanusalliansen.

� Døpte
Maria Myklebust 
Eckholm
Albert Rindal
Oliver Solberg-Hansen
Erik Fismen 
Heggholmen
Pernille Grønbech 
Meyer-Bruun
Håkon Vevle Totland
Noa William S. Forsell
Valentin H. Bruntveit
Louise Ariel Møller
Victor Johannessen 
Optun

� Vigde
Kamilla Stølen og 
Kjetil Tvetene Sæter
Marianne Jørs og 
Rune Kristiansen
Tatjana Tucakov Solberg 
og Frode Hellesø
Norma Olsen og 
Jan Vee
Ingrid Fulton og 
Pål Kristian Økland
Fitia Rakontondratsimba
og Sanatara Riantsoa 
Andrianavoravelona

� Døde
Astrid Høgstein
Eggert Valgard 
Olafsson
Rolf Henry Hille
Svein Andreas Distad
Grethe Kvalheim
Arne Leif Kalhagen
Marit Modahl
Anny Margot Rolland
Johannes Kjøsnes
Ole Solberg
Judith Fotland Eian

Velkommen til gudstjeneste!
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� 22. april: Kr 1839
Rusomsorg Vest

� 29. april: Kr 1936
Menighetens arbeid

� 6. mai: Kr 3097
Menighetens arbeid

� 10. mai: Kr 1915,37
Norsk Gideon

� 13. mai: Kr 4093 
Menighetens arbeid

� 17. mai: Kr 1198
Redd barna

� 20. mai: Kr 3849
SAT 7

� 27. mai: Kr 1574
Misjonsalliansen

� 3. juni: Kr 1255
Kalfarhuset

� 10. juni: Kr 3135
Menighetens arbeid

� 17. juni: Kr 2897
Rusomsorg Vest

� 24. juni: Kr 1771
Stefanusalliansen

� 29. juli: Kr 1549
Menighetens arbeid

� 5. juli: Kr 1204
Den norske israels-
misjon

� 12. juli: Kr 4147
SAT 7

� 19. august: Kr 1422
Menighetens arbeid

� 26. august: Kr 2894
Nådehjemmet i 
Thailand

Livets gang

Offer og gaver
Offer og gaver fra og med 22.4 til og med 26.8


