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I SANDVIKEN  
MENIGHET

  4/18 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet

www.kirken.no/sandviken 

God jul 
og godt
nyttår
til alle!



n «Welcome to Bethlehem.
We welcome you as we wel-
comed the prince of peace».
Velkommen til Betlehem. Vi
ønsker deg velkommen slik vi
ønsket fredsfyrsten velkom-
men.

Mange besøkende i Betle-   
hem har sett en plakat med     
denne teksten. For oss

nordboere kan det virke forvirrende.
For vi husker jo Juleevangeliets ord:
Hun fødte sin sønn den førstefødte,
svøpte ham og la ham i en krybbe,
for det var ikke rom for dem i her-
berget. Eller som det heter i den siste
oversettelsen: ... for det var ikke hus-
rom for dem.

Har ikke vi mange ganger undret oss
over at det ikke var plass innomhus
for den fødende Maria? Hvilken prest
har ikke illustrert for barna hvordan
den fortvilte Josef går fra dør til dør
og banker på. Bare for å møte en 
hoderystende husvert som må avvise
de to, som nettopp har kommet til
byen etter den slitsomme reisen fra
Nasaret.

Hvordan kan så dagens innbyggere i
Betlehem påstå at byen tok så vel
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Ikke rom 
i herberget ... 

men plass i stua?
imot Fredsfyrsten da han ble født? Jo,
sannheten er at Midtøstens kristne har
en helt annen forståelse av denne delen
av juleevangeliet enn det som er vanlig
hos oss. Noen moderne bibelforskere
gir dem nå rett. Ordlyden i Juleevange-
liet kunne like godt vært oversatt: ...det
var ikke plass i gjesterommet. 

En vanlig familiebolig i Betlehem på
den tiden hadde tre avdelinger, som
bare var delvis atskilt. For det første:
Hovedrommet midt i huset, der fami-
lien levde, lagde mat, spiste og sov. På
den ene siden var gjesterommet,
(Gjestfrihet var svært viktig i denne
kulturen). Og på den andre siden: Rom-
met for husdyrene. Husdyravdelingen
lå på et lavere nivå, og kunne nås med

en trapp. Krybbene var plassert i skillet
mellom hovedrommet og dyrenes rom,
slik at dyrene kunne mates fra familie-
rommet. 

Om dette stemmer får vi en litt annen
julekrybbe: Oksen og eselet skimtes
fortsatt i bakgrunnen, og sauer med lam.
Hyrder og vismenn hører med. Men den
nyfødte i krybben ligger midt i mylderet
av små og store, hos familien som åpnet
for ham inn til sitt innerste private rom.  

Mon tro om Fredsfyrsten hadde blitt
tatt slik imot hvis han ble født her hos
oss? Mon tro om han er velkommen inn 
i ditt og mitt innerste private rom når vi
snart feirer hans komme, 2018 år etter
hans fødsel i Betlehem?  n
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I høst  begynte vi med faste bønnesamlinger på tirsdagskvelder med bønn
for Sandviken, for menigheten, for lokalmiljøet og for medmennesker. 

Dette fortsetter vi med også til våren. 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. Siste sam-

ling før jul blir tirsdag 11. desember. Oppstart i det nye året blir 8. januar kl. 18.30. 
Sogneprest Sverre Langeland har ansvaret for samlingene.  Velkommen til bønn i kirken! n

La oss 
fortsatt 
be!

Julefeiring på Krybbeplassen i Betlehem.
FOTO: FOOTBALLKICKIT/WIKIMEDIA COMMONS



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 – 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

Bo-hjemme-leir
Helgen 16.-17. 
februar arrangerer
menigheten leir 
for 7-10-åringer. 

Vi starter i menig-
hetshuset lørdagen 

og fortsetter i kirken søndagen. Men
barna sover hjemme.  

Her retter vi blikket utover i verden.
Barna får blant annet høre hvordan vi 
i Sandviken menighet kan bidra til at
barn som er på flukt i Midtøsten får
nytt mot og håp! Og så skal vi ha for-
skjellige aktiviteter, leke, spise, synge
og delta på familiegudstjenesten i 
kirken.  

Småbarnstrall og 
familiemiddag 
Første onsdag i februar,
mars og april. Dette er et
tilbud for barn over baby-
sang-alder og oppover – og
deres familier. Vi starter
med middag kl. 16.30. Sang-
stund fra ca. kl. 17.15. Det sendes
invitasjon til døpte barn som er bosatt 
i Sandviken sokn. Ellers er det påmel-
ding til middagen seinest mandagen
før. 

«Perlene»
I kirken har vi et barne-
alter, der det står et skrin
med perler. Disse kan bru-
kes som hjelp til å be. Vi
ønsker å få til en samling 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 bar-
nekoret en torsdag ettermiddag i løpet
av våren.  Invitasjon vil bli sendt til
døpte 5-6-åringer bosatt i Sandviken
sokn. Andre i aldersgruppen (eller litt
eldre) er selvsagt også velkomne; det er
bare å ta kontakt.

Andre planlagte arrange-
menter våren 2019:

• Påskeverksted torsdag før palme-
søndag

• Barnas påskefest torsdag etter 
påske (ikke søndagen denne gangen)

• Tårnagent-helg 11.-12. mai i
Nykirken/Barnas katedral 

• «Førsteklasses» for 6-åringer 
lørdag 15. juni 

• Familiegudstjenestemed 
6-åringer og menighetens sommer-
fest søndag 16. juni

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. For oppdatert
informasjon, følg med på nettet:
www.kirken.no/sandviken og Face-

book-siden vår: 
www. facebook.com/
SandvikenMenighet

V i har plass til enda flere sangere fra 
fem år (siste år i barnehagen) og

oppover.  Vi øver i Sandviken menig-
hetshus (Sandviksveien 41) hver tors-
dag kl. 18-19. 
Kom gjerne innom på en øvelse eller

ta kontakt med dirigenten Birgit på 
e-post: bp569@kirken.no

Neste mulighet til å få høre oss er på
julekonserten i Sandvikskirken torsdag
20. desember.
Vi er også så heldige at vi har byens

beste orkester som spiller for oss og er
med på hver eneste øvelse.  Alle i orkes-
teret har og har hatt barn som sangere i
barnekoret. n

Barn og unge
i Sandviken

Sandviken barnegospel i snart 30 år
n Høsten 2019 vil Sandviken barnegospel har sunget sammenhengende i 30 år.

Det må selvfølgelig markeres!
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Det skjer i Sandviken: Advent,    

Konsert med 
Krohnengen
Krohnengen Skoles Musikkorps med
dirigent Jannicke Eide Ellingsen (bildet
over)  inviterer til julekonsert i Sand-
vikskirken onsdag 12. des. kl. 18.00.
Konserten byr på både klassiske jule-
sanger og mer moderne julemusikk.
Dette er en fin anledning til å komme i
julestemning og til å bli bedre kjent med
et av få gjenværende skolekorps i Ber-
gen sentrum. Det er fri entre til konser-
ten, og skolekorpset ønsker alle
hjertelig velkommen! n

Sandvikens 
ungdomskorps
Velkommen til julekonsert med Sand-
vikens Ungdomskorps fredag 14. des.
kl 20.00 i Sandvikskirken. Korpset ble
stiftet 1. juli 1923 av en gruppe gutter

som var blitt for gamle til å spille i sko-
lekorpset i Sandviken. Mens skolekorp-
set nå er nedlagt, har Sandvikens
Ungdomskorps utviklet seg til et stabilt
janitsjarkorps på høyt nivå. Musikere i
alle aldre møtes hver mandag kl. 19. til
prøver i Bydelshuset på Meyermarken.
Vi søker for tiden nye medlemmer på
alle instrumenter, interesserte kan
kontakte oss på post@suk.no n

Hellen og Sandviken
Kom i julestemning 
med levende 
musikk fra 
Hellen skoles 
musikkorps
(bildet) og
Sandvikens
ungdomskorps! 
Sitt ned,  pust ut og
la julestemningen
strømme på når vi inviterer til jule-
konsert i Sandvikskirken lørdag 
15. desember kl. 15.00. 

• Hellen skoles musikkorps for barn 
og ungdom opplever en ny vår med
vekst i medlemsmassen og økt aktivitet. 
• Sandvikens ungdomskorps er et 
janitsjarkorps for voksne på høyt nivå,
se egen omtale over.

Varm deg på lune juletoner i vakre
Sandvikskirken i denne salige førjuls-
tid. Gratis adgang. n

Anglikanske
juletradisjoner i
Sandvikskirken
Søndag 16. desember kl 11.00: 
«A Service of Lessons and Carols»
Dette er en stemningsfull juleguds-
tjeneste etter anglikansk tradisjon,
med korsanger, tekstlesninger og jule-
salmer.  Medvirkende: Sandviken kan-
tori og sokneprest Sverre Langeland. 

Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.
Arr: Sandviken menighet n

Cello-elevene
16. desember kl 17.00blir det konsert
med celloelever fra  Bergen Kultur-
skole,  under ledelse av Tone Nilssen.
Akk. Ines Maidre Aarvik n

Jule-brass
Krohnengen brass inviterer til julekon-
sert 16. desember kl 19.00.

Menighetens 
julekonsert
Torsdag 20. desember kl 18.00 er det
duket for  menighetens julekonsert.
Medvirkende: Sandviken barnegospel,
Slavekoret og  Sandviken kantori.  Vari-
ert program med julemusikk og allsang.
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.
Arr: Sandviken menighet. n

Sandviken ungdomskorps.

Hellen skoles 
musikkorps 

FOTO: ERIK HOFLSI 
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Faste 
aktiviteter 
for store 
og små
� Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30
(utenom skoleferier) i menig-
hetshuset, Sandviksveien 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 
Øver 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 frivillighetsko-
ordinator Målfrid.

� Sandvikens preste-
gårdsforening for NMS 

Mandager kl. 12 i Heien 26:
10/12, 14/1, 4/2, 25/2, 18/3, 8/4, 29/4,
20/5 og tirsdag 11/6.
Nye medlemmer er velkomne! 
Kontakt: Ingrid Klovning – 
tlf. 932 81 608 

     vinter og vår
Julefest
Torsdag 3. januar 
kl. 17-19blir det julefest 
på menighetshuset. 
Sandviken barnegospel 
deltar. Alle tar med litt mat – 
salt eller søtt – til festens buffé.
• Hyggelig bordfelleskap
• Julebetraktning/opplesning
• Gang rundt juletreet m.m.
Velkommen! n

Askeonsdag
Onsdag 6. mars kl 19.00.Etter faste-
lavenssøndag, blåmandag og feitetirs-
dag innledes kirkens 40 dagers fastetid
før påske med askeonsdag. Israelsfol-
ket måtte vandre 40 år i ørkenen og
Jesus fastet 40 dager i ørkenen før han
ble fristet av djevelen. Kristen faste er
avstå fra noe av den mat, drikke og
underholdning vi ellers unner oss, for
å gi mer plass for bønn, meditasjon
over bibeltekster og barmhjertighets-
handlinger. Kristen faste kan føre til
åndelig fordypning, hjelp til å holde ut
i motgang og fristelser, og glede over
frelsen i Jesus Kristus. Askeonsdags
kveld inviteres vi til allment skrifte-
mål, nattverd og mottakelse av aske-
korset i pannen. n

Retreatkveld
Onsdag 13. mars kl 19.00.
Har du oppdaget retreat? Om svaret er
ja eller nei, er du velkommen til å få en
liten smakebit av det som noen opple-
ver som et «must» i kristenlivet sitt.
Mange av oss har en hektisk hverdag,
der det kan være vanskelig å finne still-
het og konsentrasjon. Når vi kommer
sammen til tidebønn og Jesus-medita-
sjon, kan det oppleves som «en lomme
i hverdagen» der vi kjenner at Gud er
nær. Liv Ekeland og Elin Olsen ledet
retreatkveld hos
oss høsten
2018. Vi satte
stor pris på
det og har
invitert dem
tilbake til
Sandviks-
kirken. n

Taizé-kveld
Onsdag 20. mars 
kl. 19.00 inviteres vi til
Taizé-kveld i kirken vår. Dette er
rolige og meditative kveld, hvor
vi sammen synger vakre sanger fra
Taizé (økumenisk klosterfellesskap i
Frankrike), ber  bønner og leser bibel-
tekster. n

Sangkveld med 
Gunnar Ajer
Onsdag 27. mars kl 19.00:  
I oktober arrangerte vi en sangkveld
med Gunnar Ajer fra Lunde i Tele-
mark.Det ble en fin arrangement med
solosang og god del fellessang.  Dette
må vi ha igjen!,  sa flere deltakere.
Ajer presenterer ulike sjangre som reli-
giøse folketoner, salmer, bedehus-
sanger og negro spirituals.  Gratis
adgang. Kollekt ved utgangen. n

Meditativ konsert
Torsdag 4.april kl 19.30:Fastetidens
meditative konsert med Sandviken
kantori (bildet). Gratis adgang. Kol-
lekt ved utgangen. n

Korsveiandakt
10. april kl 19.00.Fra den første kristne
tid har kristne i Jerusalem gått en medi-
tativ vandring på Jesu lidelsesvei for å
minnes Jesu vei med korset for vår
frelse. Senere tok fransiskanere opp
skikken som en andakt, også for kristne
som i sin lokale menighet ville følge Jesu
lidelsesvei. I Sandvikskirken har vi en
serie bilder som illustrer Jesu vei med
korset. Gjennom ord, bilder, musikk 
og bønner vil vi meditere over hva Jesu
lidelse betyr for våre liv og for vår tro.  
Andakten ledes av sokneprest Sverre
Langeland og kantor Brita Maripuu. n



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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Søk oss opp og bli en «liker». Skriv «Sandviken 
menighet» i søkefeltet og få fersk informasjon
fra din menighet!
www.facebook.com/SandvikenMenighet 

Sandviken menighet 
er på Facebook 
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Mange frivillige har lagt ned en stor
innsats for å få dette arrange-

mentet til, både i forkant og på selve ba-
sardagen. 
Som vanlig blir overskuddet fra basa-

ren delt mellom et eksternt hjelpepro-
sjekt og menighetens eget arbeid.
Denne gangen går 60 prosent av over-
skuddet til Nådehjemmet i Bangkok.
Dette er et sted hvor unge jenter som er
blitt gravide kan komme og få hjelp og
omsorg i en veldig vanskelig situasjon. 
Mange av jentene som kommer til Nå-

dehjemmet lever i prostitusjon og er
ofte utstøtt fra familiene sine. De an-
satte prøver å hjelpe dem til å beholde
og knytte seg til barnet. Nådehjemmet
har også avtaler med diverse hotell og
bedrifter og prøver å hjelpe jentene inn

i trygge jobber samt å få en bedre rela-
sjon til familien. 
Basaroverskuddet ble 26 628 kroner.

Av dette blir 15 976 kroner overført til
Nådehjemmet og 10 651 kroner går til
menighetens eget arbeid. n

n Sandviken menighet vil
med dette rette en hjerte-
lig takk til alle som deltok
på årets basar.

Basar! 

S nart seks og et halvt år i verdens 
flotteste menighet er nå over for

min del. Det faller sammen med at jeg
til våren 2019 tar fatt på praktikumsstu-
dier ved MF i Oslo. Tiden i Bergen og i
Sandviken menighet har vært mine ri-
keste og mest verdifulle år til nå – og jeg
synes det er vemodig å si adjø. For her
har jeg fått varme vennskap, solid for-
kynnelse og god lærdom i ord og i prak-
sis. Det har vært en god plass å få lære
mer av hva det vil si å være en kristen og
et godt sted å få hatt tjeneste for Gud. 
I menigheten har jeg fått prøvd meg

på mye. Det begynte med konfirmant-
arbeid allerede mitt første år i Bergen i
2012 og som jeg har fått være med i nes-
ten hele tiden. Det har blitt en del kon-
firmanter som jeg har fått bli veldig
glad i gjennom både bråkete konfir-
manttimer og kjekke og meningsfulle
leirer. Kirkevert fikk jeg også vært en
liten stund før jeg gikk inn som klokker,

det har jeg trivdes godt med. Det er
gudstjenesten som virkelig er høyde-
punktet for meg, ikke minst når jeg får
leve i Sandvikens vakre og slitesterke li-
turgi! Derfor var det også stort og gle-
delig å få en liten stilling som
prestevikar i menigheten og kunne
bidra både i liturgiske og forkynnende
oppgaver. Det siste året har jeg også fått
være menighetsrådsformann, kanskje
ikke den rollen som passer meg best,
men takket vær en solid nestleder, en
flott administrasjonsleder, en god prest
og et herlig menighetsråd har også det
vært en glede.
Sandvikskirken vil for all fremtid ha

en spesiell plass i mitt hjerte. Ikke bare
på grunn av den vakre stenkirken, men
primært på grunn av alle de «levende
stenene» jeg har møtt i menigheten. Jeg
har virkelig opplevd Sandvikskirken
som min heim hvor jeg har kunnet være
meg. Så jeg vil rette en stor og varm

takk til Sandviken menighet, til alle jeg
har hatt gleden av å bli kjent med
gjennom disse årene. Gud velsigne dere
alle og menigheten rikelig. Og jeg håper
inderlig at dette bare blir et på gjensyn,
for jeg kommer tilbake – enten på besøk
(eller kanskje som prest?). Igjen, takk
for alt Sandviken menighet har gitt meg
– takken går til hele menigheten, men
først og fremst til Gud som har vist meg
så mye nåde, blant annet gjennom sitt
folk i Sandviken. Hilser dere alt godt
med ordene fra Efeserne 2, 8: For av
nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke
deres eget verk, men Guds gave. n

Hjertelig hilsen og takk,
Benjamin Bjørnsen Anda
prestevikar i Sandviken

En liten avskjed, 
takk og på gjensyn
n Da jeg flyttet til Bergen for å studere til prest visste
jeg at det var i Sandvikskirken jeg skulle ha mitt hjem. 



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 14

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

� 9. desember kl 18.00
2. søn. i advent. Lysmesse.
Speiderne og konfirman-
tene. Langeland. Offer til 
4. Bergen-Sandviken 
speidergruppe.

� 16. desember kl 19.00
3. søndag i advent

A ceremony of Lessons &
Carols. Advents- og jule-
gudstjeneste etter engelsk
trad. Sandviken kantori.
Offer: Amathea.

� 20. desember kl 09.30
Skolegudstjeneste. Krohn-
engen og Eventyrskogen 
1.-4. klasse

� 24. desember, julaften
14.30: Julaftensgudstjenste.
Langeland. Sandviken 
barnegospel. Offer til 
Sandviken menighets-
pleie.
16.00: Julaftensguds-
tjeneste. Langeland. 
Messingblåsere. Offer til
Sandviken menighetspleie.

� 25.desember, juledag
12.00 (merk tid): Høytids-
gudstjeneste. Langeland.
Messingblåsere. Offer til
Kirkens nødhjelp

� 26. des, 2. juledag/
Stefanusdagen kl 11.00

Høymesse. Dåp. Abelsæth.
Offer til Stefanusalliansen.

� 1. januar, nyttårsdag/
Jesu navnedag kl 12.00 

Høymesse. Langeland.

� 6. januar kl 11.00
Kristi åpenbaringsdag. Høy-
messe. Langeland.

� 13. januar kl 11.00
2. søn. i åpenbaringstiden. 
Høymesse. Dåp. Langeland.

� 20. januar kl 11.00
3. søn. i åp. Høymesse. 
Vikarprest Jon Abelsæth.

� 27. januar kl 11.00
4. søn. i åp. Høymesse. Dåp.
Langeland.

� 3. februar kl 11.00
5. søn. i åp.Høymesse. Dåp
Langeland. 

� 10. februar kl 11.00
6. søn. i åp. Høymesse.
Langeland.

� 17. februar kl 11.00
Såmannssøndagen. Familie-
messe. Langeland.

� 24. februar Kl 11:00
Kristi forklarelses dag.
Høymesse. Dåp. Abelsæth.

� 3. mars kl 11.00
Fastelavenssøndag. Høy-
messe. Dåp. Langeland.

� 6. mars kl 19.30
Askeonsdag. Alminnelig
skriftemål. Nattverd. 
Tegning med askekorset.
Langeland.

� 10. mars kl 11.00
1. sønd i faste. Høymesse.
Soknepresten.

� 17. mars kl 11.00
2. sønd i faste. Høymesse.
Langeland.

� 24. mars kl 11.00
Maria budskaps dag. Høy-
messe. Dåp. Abelsæth.

� 31. mars kl 11.00
3. sønd i faste.Høymesse.
Langeland.

� 7. april kl 11.00
4. sønd i faste. Høymesse.
Langeland.

� 10. april kl 19.00
Korsveiandakt. Langeland.

� Døpte
Mie Jakobsen-Mundal
Synne Lise Eikemo Seglem
Marie Tveranger Augestad
Kine Monsen Milde
Filip Kvandal Seljeflot
Jakob Strøm
Julia Dahlberg-Wiik
Henrik Lie Larsen
Lorentz Oftedal-Brandt

� Vigde
Victoria Landro Mjelde og
Sondre Øren
Camilla Bergby og 
Rune Løland Kristoffersen
Merethe Velsvik og 
Philip Tsouroupakis
Tonje Hauge Birkeland og
Cato Flindt

� Døde
Bjørn Pedersen
Jorunn Skaar Agdesteen
Harald Othar Svenke
Bibbi Valenza 

Velkommen til gudstjeneste!
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Livets gang

Offer og gaver fra og med 2. september  til og med 11. november

Offer og gaver

� 2. september kr 2855
Menighetens arbeid

� 9. september kr 3874
Menighetens arbeid

� 16.9. september kr 3964
NLA

� 23. september kr 3333
Menighetens arbeid

� 30. september kr 1785
Menighetens arbeid

� 7. oktober kr 2398
Menighetens arbeid

� 14. oktober kr 2810
Menighetens arbeid

� 21. oktober kr 3532
Kirkens bymisjon

� 28. oktober kr 3024
Menighetens arbeid

� 4. november kr 2827
Norges Kr.  skolelag

� 4. november kr 1583
Menighetens arbeid

� 11. november kr 2277
Menighetens arbeid 


