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TAKK!
Når jeg skriver i menighetsbladet for siste gang som
sokneprest i Sandviken, er det første som dukker opp
i hodet mitt: Takk! 

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 

Tekst: Sverre Langeland

M itt forhold til Sandviken menighet startet i 1984.  
Jeg var student på NLA, bodde i Kirkegaten, og

fant veien til Sandvikskirken. Noen av oss unge som
gikk i kirken møttes i Sandviken Unge voksne. Victor
prest hadde sin base på prestekontoret på nordsiden,
menighetssekretær Herdis styrte på sørsiden. To prat-
somme bergensere som tok imot i kirken med et smil
og en god historie eller fem. Møtet med Victor og Sand-
viken ble formende for meg da jeg etter noen år som
student fikk tro for å satse på prestekallet. Hans litur-
giske bevissthet, livsnære preken og vennlige interesse
for medmennesker skapte grobunn for et frodig guds-
tjenesteliv. Da Victor ble pensjonist passet det for meg
å søke stillingen. Da det ble klart at jeg var ønsket tok
jeg det som en bekreftelse på et kall fra Herren selv.
Takk til menighetsrådet som viste meg tillit! 

Fra første stund i Sandviken følte jeg meg velkommen.
Her er det en raushet blant kirkegjengerne som fortsatt

gleder. Vi er ikke enige i alt, men vi bryr oss om hveran-
dre. Det gleder meg fortsatt å se hvordan kirkegjengere
gir positiv tilbakemelding til konfirmanter, som kan-
skje deltar i oppgaver for første gang. Når er en flokk
trofaste gudstjenestedeltakerne har kirken som sitt ån-
delige hjem, er det naturlig å si: Velkommen i fellesska-
pet sammen med oss! I en menighet trengs det både
ulønnede og lønnede medarbeidere. Takk til alle tro-
faste, de som har bidratt og de som fortsatt gir av sin
tid, som frivillige i Sandviken menighet! 

I prestetjenesten møter jeg mennesker i glede og sorg, i
mange livssituasjoner. Takk til alle som har vist meg
tillit til å være prest for dere i dåp, konfirmasjon, bryl-
lup, begravelse, på Ladegården sykehjem og i andre
sammenhenger. 

Det er et stort ansvar å møte med folk som represen-
tant for Kristus. Jeg har sikkert sagt og gjort mye dumt.
Om jeg har såret noen, ber jeg om tilgivelse for det. Ta
gjerne kontakt om det er noe som bør skværes opp i. 

Når jeg nå i en alder av 63 år blir tidlig-pensjonist er
det fordi kirkens ledelse fører Den norske kirke i en ret-
ning som gjør det vanskelig å fortsette. Det er en sorg å
forlate den kirken jeg er så glad i, men sorgen tar ikke
bort takken for den rike tiden jeg har hatt. 

Den siste takken går til Gud. Og her vil jeg låne noen
Pauli ord: «Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen,
han som har gitt navn til alt som heter far og barn i
himmel og på jord. Jeg ber om at han som er så rik på
herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin
kraft og med sin Ånd, så Kristus ved troen kan bo i
deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og
dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer
enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde.  Han
som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig
mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være
ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slek-
ter og i alle evigheter! Amen.» (Ef 2,14-21) l
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N å er det 20-30 barn som møtes  
her ca én fredag i måneden for

å treffe venner, spille brettspill,
bordtennis, spise litt sammen og
gjøre andre gøye aktiviteter.

Tanken bak Fredagsklubben er at
det skal være en sosial møteplass for
barna i denne aldersgruppen der alle
er velkomne. Tilbudet er gratis, og vi
samles fra klokken 17.30 til 19.30. 

Datoene for de neste 
Fredagsklubbene denne
våren er:

• 24. mars
• 21. april
• 2. juni

Vi har også et behov for flere
voksne/ungdommer som kan være
medhjelpere på Fredagsklubben. 

Dersom du har lyst å hjelpe til, kan
du kontakte Birgit Paulsen på tele-
fon 901 88 872. l

Tre år med 
Fredagsklubb
I år er det tre år siden vi hadde den første Fredags-
klubben for barn fra 4-7.klasse i Menighetshuset i
Sandviksveien 41. 
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Det er dyrt å annonsere 
i aviser, og i vår tid kom-
mer mye informasjon
helst digitalt.
Da er det viktig å ha tilgang til
andre meldingskanaler. Vi har
derfor en nettside og vi er på
Facebook:

• kirken.no/sandviken  
• facebook.com/

sandvikenmenighet

I tillegg kommer dette menig-
hetsbladet 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 arrange-

res på kort varsel eller avlys-
ninger vi gjerne vil varsle om. 

Hvis du vil ha oppdatert
informasjon så del din 
e-postadresse og/eller tele-
fon- nummer til SMS.
Er du interessert, så send en
e-post til oss allerede i dag: 

Deler du din e-postadresse med oss?

sandviken.menighet.bergen
@kirken.no

Konfirmantene
Disse ungdommene er
konfirmanter i Sandviks-
kirken søndag 14. mai 
kl 11.00

Andrea Lund
Atem Lund
Casper Arnesen Wange
Cassandra Romerheim Kjørsvik
Ferdinand R. Kjerpeseth
Jhonatan Leandro Nunes
Hamre
Maximilian Tepper-Nesse
Sebastian Christophersen
Ulrik Kristoffer Aase
Celine Fjærestad-Olsen

Velkommen til
countrykveld
med påsken 
som tema
19. april kl. 19.oo inviteter Terje Hansen (bildet) på nytt til
countrykveld i Sandvikskirken. 

D enne kvelden blir det musikk å høre fra kjente og mindre kjente 
countryartister som synger om påskens begivenheter. Og Terje

Hansen knytter det hele sammen med opplysninger om artistene og
innholdet i sangene som spilles på CD. l Velkommen skal du være!



Et farvel og en takk
til Sverre prest

Det sies med krav på trover-
dighet at det gikk et hørbart
sukk gjennom forsamlingen
da sokneprest Sverre Lange-
land i Sandvikskirken kunn-
gjorde at han blir pensjonist
fra høsten. 
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Tekst og foto: Helge Unneland

–H an er da fortsatt ung og     
sprek!, var omkvedet. Det

kan nok stemme begge deler, men
ved 63 år kan en gå av med AFP. Og
det har Sverre bestemt seg for etter
14 år i Sandviken. Og da må vi
spørre ham hvordan har likt seg her.

– Jeg har trivdes godt i prestetje-
nesten her. Jeg var jo heldig som
kunne etterfølge Victor S. Meyer
som sokneprest. Han hadde tråkket
opp gode spor, både når det handler
om gudstjenesteliv og tjenesten el-
lers. En menighet trenger både
barne-og ungdomsarbeid og diako-
nale tilbud. I Sandviken har en fin
flokk tjenestevillige medlemmer
båret det frivillige arbeidet i sam-
virke med prestetjenesten, sier den
kommende pensjonisten.

Gode medarbeidere
– Jeg vil også trekke fram de ansatte
som jeg har trivdes godt sammen
med. Flere dyktige organister og kor-
dirigenter har vært med på å gjøre
gudstjenestene til «himmel på jord»
og gledet bydelen og byen med fine
konserter. Jeg har også hatt gleden
av å synge tenor i Sandviken kantori,
et kor med høy trivselsfaktor og mye
vakker musikk på repertoaret. Anbe-
fales! Det har også vært stort å feire
gudstjeneste med barna i Sandviken
barnegospel. I det siste har de til og
med sluppet til presten på trommer.



Livs- og sangglede som utfoldes til
Guds ære er herlig!

Flere tjenstesteder
Langeland kommer fra Kristiansand,
men studerte på NLA i Sandviken og
var da med i «unge voksne»-arbei-
det. Han fullførte studiene i Oslo, ble
ordinert til «småkirkeprest» i Ilada-
len og arbeidet der halvannet år. 

– Så dro vi nordover til Narvik der
jeg var kapellan i åtte år. Det var år
med stor arbeidsbelastning for jeg
var også sykehusprest i deltidsstil-
ling og vikar for prosten i tre år. Og
småbarnsfar! Så søkte jeg sokne-
preststilling i Meland med bolig på
Frekhaug. Og der ble det elleve år.
Og så ble det Sandviken fra 2009
med bolig i Formannsvei. Og på
spørsmålet om vi trives, så er svaret
at da kommunen ville selge preste-
boligene da boplikten ble opphevet
så kjøpte vi huset! Så her vil vi bli
boende. Det er jo som en drøm med
Stoltzen opp og byfjellene så tett på -
og spasertur i Fjellveien med kona –
«Mon plaisir». Jeg er privilegert!

– Er det forskjell på å være prest i
byen og en «landsens sokneprest»?

– Det er det. I Meland var det den
gamle «arbeidsfordelingen» mellom
kirke og bedehus. Hverdagsarbeidet i
menigheten var knyttet til bedehu-
sene, mens kirken holdt gudstjenes-
ter og kirkelige handlinger. Det var et
godt samarbeid. I min tid utviklet vi
fellesskapsarbeidet i menigheten,
noe som også var en utfordring for

bedehusene. På slutten merket vi ut-
viklingen der man startet «forsam-
linger» med «alt under samme tak».
Det kan være stor forskjell på utfor-
dringer i land og by. Menighetene er
forskjellige, og forventninger og ut-
fordringer for presten er forskjellige.
Men kirken er først og fremst men-
neskene. Det er et privilegium å møte
alle slags folk, og få dele fra troens
kilder. En fellesnevner i mitt preste-
liv er at jeg opplevd det meningsfullt
å forkynne og lede gudstjenesten.

Å bygge fellesskap
– Du har vært prest i en folkekirke.
Er du en «folkelig prest»?

– Jeg er opptatt av å bygge felles-
skap der folk flest kan trives og jeg
opplever en raus kultur i Sandviken.
Jeg er tatt godt imot og vi har et posi-
tivt fokus på alt som forener oss. Kir-
kekaffen er viktig. Det handler mer
om fellesskapet enn kjeks (selv om
det av og til serveres gode kaker!) På
spørsmålet ditt vil jeg svare at jeg er
en «glad gutt» som er glad i mennes-
ker og som kan tåle å møte mennes-
ker som står for andre verdier og
annen tro enn den jeg står for.

– Noe du skulle sett mer av i
Sandviken?

–Det må være det diakonale arbei-
det! Når en leser i jubileumsskriftet
som ble utgitt da kirken var 100 år,
må en beundre den innsatsen for fat-
tige og syke menigheten hadde for
rundt hundre år siden. Det var før
velferdsstaten, og Menighetspleien

var en nødvendighet for sykepleie og
hjelp til fattige. I dagens samfunn er
det «mangeslags nød»- kanskje en-
somhet og isolasjon er av de verste?
Da må jeg berømme dem som driver
«Caféen» på menighetshuset. Vi
trenger slike møteplasser. De siste
årene har jeg også hatt en liten bistil-
ling ved Ladegården sykehjem. For
meg er det svært meningsfullt å få
samtale med og lytte til eldre. Også
der har det blitt mye sangglede!

Handler også om kirkepolitikk
– Et uunngåelig spørsmål: Hvorfor
gå av ved  63 når folk opplever at
du fortsatt har mye å gi?

– Den norske kirke har forandret
seg mye siden jeg ble prest. Jeg opp-
lever at ledelsen vil ta kirken i en ret-
ning som jeg ikke kan stå inne for.
Endringene de siste årene har vært
med å framskynde at jeg ønsker å bli
pensjonist. Tidvis har det tært på
helsen, og jeg vil ikke ende opp som
en «gammel grinebiter» som bruker
energien på å kjempe imot. Jeg vil
bruke kreftene på noe byggende,
som jeg har tro for. 

– Hva vil du bli husket for?
– Jeg kan ikke bestemme hvordan

folk vil huske meg. Min oppgave har
vært å peke på Ham som er veien,
sannheten og livet. Om jeg ikke alltid
har lykkes, håper jeg noen gjennom
min tjeneste har møtt et medmen-
neske som har kunnet gi et glimt av
himmel på jord. l

OGSÅ KONTORARBEID:
Gudstjenesten skal forberedes 

både med preken og salmeliste!

–Jeg er opptatt av å bygge 
fellesskap der folk flest kan 
trives og jeg opplever at det
er en raus kultur i Sandviken 
menighet.  
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• Onsdag 29 mars kl. 19.00: Korsveisandakt

Gjennom ord, bilder, musikk og bønner mediterer vi over
Jesu lidelse for oss. Ved sokneprest Sverre Langeland og
kantor Harald Holtet.

HELG OG HVERDAG 1-236

• Søndag 26. mars kl 11.00:
Maria budskapsdag, høymesse

• Onsdag 29.mars kl 19.00:
Korsveiandakt 

• Søndag 2. april kl 11.00:
Palmesøndag, høymesse

• Torsdag 6. april kl 19.00: 
Skjærtorsdag, høymesse

• Fredag 7. april kl 15.00:
Langfredag, pasjongudstjeneste

• Lørdag 8 .april kl 23.00:
Påskenatt. Påskenattsmesse

• Søndag
9. april kl 11.00:
Påskedag, høy-
tidsgudstjeneste

• Mandag 10. april kl 19.00:
2.påskedag, Påskesang-
gudstjeneste, medvirkende: 
Sanger Eva B. Landro (bildet).

• Søndag 16. april kl 11.00: 
Barnas påskefest. Med-
virkende: Sandviken barne-
gospel.

Påsken i 
Sandvikskirken

Korsveiandakt

Påske
• Lørdag 8    

Midnatts   

PÅSKEFEST 2023
26. MARS - 16. APRIL
Urpremiere - konserter - kunstutstilling 
 gudstjenester - jubileum - klokkespill

  temasamling - filmfremvisning
w w w . p a s k e f e s t . n o

Velkommen til kirken i påsken!



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
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Kverno-verk på
langfredag 
• Fredag 7 april kl. 15:00: Langfredag

Vi leser historien om Jesu 
lidelse. Korgruppe

synger Trond Kver-
nos (bildet) Impro-

peria Salvatori
Nostri fra den
gamle langfre-
dagsliturgien. 

enattsgudstjeneste
   april kl. 23:00: Påskenattsgudstjeneste

smesse på påskenatt.

PASJONS-
KONSERT
• Torsdag 6 april kl. 19:00: 

Pasjonskonsert og 
gudstjeneste.   

Meditativ musikk med påfølgende
gudstjeneste i pasjonstiden. Med-
virkende er Vemund Styve (over
t.v.), mellofon/trekkspill og Andreas
Pettersen (over, t.h.), orgel.



Tekst og foto: Helge Unneland

F or dem er kirkefellesskapet
viktig. Og i årenes løp har de

bidratt på ulike områder i menig-
heten, men la oss starte med å
spørre - hvorfor Sandviken? For
dialekten røper at de ikke er opp-
vokst her.

NKIs ingeniørskole
De kom begge inn på NKIs
ingeniørskole, en kveldsskole
som ble drevet på Rothaugen
skole.  Da de flyttet til Bergen
bodde de første tiden på hybler i
sentrum, men flyttet til Løbergs-
lien etter at de giftet seg i 1984.
Det var lang vei til skolen og dyrt
i lengden, så de oppsøkte «krum-
tappen» Herdis Ask på preste-
kontoret med spørsmål om det
var mulig å finne bolig i Sandvi-
ken. Dette med løfte om å enga-
sjere seg i menighetsarbeidet her.
Annonse ble satt inn i menighets-
bladet og ikke lenge etter ordnet
det seg med leiebolig i For-
mannsvei, og det ble deres
adresse i ti år. Siden kjøpte de
hus i Edvardsensgate, der de
fortsatt bor.

– Men det er «strengt tatt»
utenfor Sandviken sogn?

– Det er det, men vi søkte bi-
spedømmet om å få «høre til» i
Sandviken, siden det er her vi har
tilhørighet og dermed kunne vi
stille til valg for menighetsrådet.
Der har vi tatt våre økter begge
to, men ikke samtidig, forteller
Jorid.

– Hva synes du kjennetegner
Sandvikskirken og menigheten
her?

– Jeg synes kirkerommet i seg
selv sier «velkommen». Det er
passelig stort og kommer en som

ny blir en fort sett og inkludert.
Kirkekaffen er viktig, sier Hans
Peter.

– Min opplevelse er at hvis en
ønsker det, er det lett å slå av en
prat i etterkant. Men like viktig er
selvsagt det som skjer i gudstje-
nesten. Vi har hatt og har dyktige
kirkemusikere og prester. Ja,
Victor Meyer ble tilsatt året før vi
kom og han har døpt alle våre
fire barn. Når våre foreldre kom
på besøk til oss, kommenterte de
ofte det fine miljøet rundt guds-
tjenestelivet.

Nordfjordinger
Paret kommer fra Nordfjord, fra
hver sin side av fjorden, - fra
Davik og Almenning. Men de
møttes på skolesenteret i Nord-
fjordeid. 

– Hans Peter gikk på gymnas og
jeg på yrkesskolen som en av to
jenter på elektrofag! Da var det
Ten-Sing som var «in». Vi møttes
– og har vært kjærester siden! 

Barndomshjem og oppvekst-
miljø har mange likhetstrekk. Det
var kirke og bedehus i «skjønn
forening». Foreldre som tok an-
svar for møtevirksomhet på Bede-
huset der misjonærer emisærer
kom på besøk og trengte overnat-
ting. Eller tok ansvar for barne-og
ungdomsarbeid,  enten det var i
regi av Indremisjonen eller Ung-
domsforbundet. 

– Det var slik på heimplassene
våre at det gjerne var en håndfull
familier som drev arbeidet, men
det var lav terskel – «alle» var
med. Jeg kan savne juletrefes-
tene (i flertall) og basarene.
Gudstjenester var det sjeldnere,
da prestene hadde mange kirker
å betjene. Det kunne gå en
måned eller mer mellom hver
gang. Slik sett var det «himmel»

å komme til Sandviken med
gudstjeneste hver søndag. Og vi
tok tidlig med barna til kirke og
opplevde at vi var velkomne, selv
om det sikkert ble litt støy. En
annen barriere som ble brutt i
vår tid var barns nattverdgang.
Der vi kom fra var det sjelden
nattverd og mange kjente seg
«uverdige» til å delta - som om
det var et premiebord.

– Det gjelder å finne en 
balanse og ikke ta på seg 
for mye på en gang. Så 
har jo livet forskjellige faser 
og vi har vært innom mye
forskjellig. 

Bassgitaren
– Hvor har du lært å spille
bassgitar, Hans Peter?

– I Davik startet vi kor da jeg
var 12 år gammel! Så bassgitaren
har fulgt meg lenge. Og når barna
våre i tur og orden ble med i
Sandviken barnegospel var det
fint å bli spurt om å bidra der.
Det er ikke alle barnekor som har
eget orkester! Det ble slik at vi
har engasjert oss slik at våre egne
barn har fått positive tilbud. Bar-
nekor, søndagsskole og i 4. Ber-
gen-Sandviken speidergruppe.
Det har blitt mange fine skiturer
og kanoturer med speiderne. Og
slik går det gjerne hvis du har mi-
nibuss med tilhengerfeste ...

– Vi er glade for å ha kunnet gi
videre alt det fine vi selv fikk del i
– i vår egen oppvekst. Og jeg ten-
ker- vil du ha en menighet, må en
selv bidra.

– Hvordan «holde ut» etter så
mange år og mange oppgaver,
Hans Peter.

De kom – OG BLE   
Hans Peter Endal og Jorid Vingen Endal begynte sin frivillige menighetstjeneste som 
forsangere på Sandvikskirkens galleri. Der sang de for snart førti år siden og fortsatt 
stiller de opp og lar høre fra seg! 
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– Det gjelder å finne en balanse og
ikke ta på seg for mye på en gang.
Så har jo livet forskjellige faser og vi
har vært innom mye forskjellig. 

Sangglede
Men det at vi finner fellesskap og
oppmuntring betyr mye. Og i den
fasen vi er nå er det bare en glede å
få synge i kantoriet og fra galleriet.
Det var der vi begynte å synge som
nygifte under Helbekkmos ledelse i

forsangergruppen som siden ble
utvidet til Sandviken kantori. Og så
er det kjekt at barna som nå er
voksne har fått «vokse opp» i
Sandvikskirken og tatt med seg
verdier og inntrykk herfra. To av
dem fikk være kirketjener-vikarer
og to har fortsatt stor glede av å
synge i kor.

– Til slutt: Dere ble begge elek-
troingeniører. Dere er sammen
om mye, jobber dere også på
samme plass, Jorid?

– Nei, vi gjør ikke det. Jeg er vel
nærmest den opprinnelige utdan-
ningen og jobber i Telenor og har
fått være med på en lang og inter-
essant teknologisk omstillingspro-
sess. 

Mens Hans Peter har tatt enda 
en utdanning i aquakultur og job-
ber med det tekniske innen fiske-
oppdrett. Faren hans drev fiske-
oppdrett, så det var nok der inter-
essen kommer fra.  l

    VÆRENDE LANG INNSATS: Ekte-
paret Hans Peter Endal og

Jorid Vingen Endal har i
snart 40 år vært frivillige i

menighetstjenesten
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P å valgdagen for kommune-
og fylkestingsvalget, kan

medlemmer i Den norske kirke
også velge hvem som skal styre
i sin lokale menighet. I tillegg
kan man velge hvem som skal
inn i bispedømmerådet og der-
med også sitte på Kirkemøtet,
som ofte kalles kirkens stor-
ting.

I februar og mars, arbeider en
nominasjonskomite med å
sette opp ei liste over kandida-
ter til å sitte i menighetsrådet.
Dette er et tillitsverv og Den
norske kirke her i Sandviken
menighet har bruk for et styre
som består av mennesker med
ulik alder og erfaring. Man
trenger ikke å ha vært blant de
mest aktive i kirken, mange har
rik livserfaring og kunnskaper
fra yrkesliv og frivillig arbeid,
dette er viktige bidrag til det te-
amet som skal utgjøre menig-
hetsrådet. Så svar frimodig ja
til å bli med, dersom du blir
spurt! Eller foreslå andre eller
deg selv som frivillige i menig-
hetens mangfoldige arbeid. Det
kan du gjøre ved å kontakte
Sandviken menighet.

Fristen for å ha klar en liste er
31. mars kl. 12.00. Hvem som
helst av medlemmene i Sandvi-
ken sokn kan i prinsippet fore-
slå en liste til menighetsråds-
valget, så lenge forslaget er
skrevet under at ti personer
med stemmerett. Nomina-
sjonskomiteens liste kan man
også supplere med et ekstra
navn i perioden 2. – 15. mai.
Fem medlemmer med stem-
merett kan sammen foreslå en

supplerende kandidat som da
vil komme med på lista til val-
get. 

Menighetsrådets oppgaver
Menighetsrådet skal bidra til at
kirken er et sted alle kan kjen-
ne seg hjemme. Det betyr blant
annet å legge til rette for at
mennesker kan møtes til me-
nighetsbyggende virksomhet
som barne- og ungdomsarbeid,
gode gudstjenester, dåps- og
konfirmantundervisning, dia-
koni (kirkens omsorgstjeneste),
musikk og frivillig arbeid av
ulik karakter. Menighetsrådet
lager planer som utføres i felles-
skap av ansatte og frivillige.

En nasjonal undersøkelse
blant sittende menighetsråds-
medlemmer viser at et stort
flertall trives og opplever det
som meningsfylt å være med i
menighetsrådet.

Digital forhåndsstemming
Selve valgdagen er 11. septem-
ber, og som tidligere, vil du
finne kirkevalgets valglokaler
like i nærheten av lokalene til
kommunevalget, og ha samme
åpningstider. Fra 10. august
kan man stemme på forhånd,
og nytt i år er du kan forhånds-
stemme digitalt ved kirkeval-
get.  Alle medlemmer som
fyller 15 i år eller er eldre, har
stemmerett. 

Informasjon om kirke-
valget finner du på
www.kirkevalget.no

Hvorfor si ja til
menighetsråd?
Det er mange grunner til å stille til valg til me-
nighetsrådet. Her er ti av dem. Som represen-
tant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

1. Bruke dine talenter. 
2. Få nye relasjoner i nærmiljøet.
3. Jobbe sammen med andre – for andre.
4. Være med på å formidle kristen tro.
5. Dele og diskutere dine standpunkt med 

andre.
6. Sørge for et trygt og godt fritidstilbud

for barn og unge.
7. Legge til rette for at kirken blir en viktig 

kulturarena.
8. Bidra til at kirken er åpen for alle.
9. Gjøre lokalmiljøet ditt bedre.
10. Bli bedre kjent med deg selv.

Hvem skal 
styre kirken 
der du bor?
I forbindelse med valgdagen 11. september avholdes
det også valg til nytt menighetsråd i Sandviken.
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Barn og unge 
i Sandviken
n Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30
(utenom skoleferier) møtes for-
eldre med barn i alderen 0-1 år til
en koselig stund med sanger, rim
og regler og sosialt fellesskap. Vi
holder for tiden til i menighets-
huset, Sandviksveien 41. Det blir
servert smørelunsj.
For mer informasjon, kontakt  
Birgit Paulsen – bp569@kirken.no

n Fredagsklubben
Treffsted for barn fra 4. – 7. trinn 
i Sandviken menighetshus en fre-
dag i måneden kl 17.30 – 19.00.  
Vårens datoer: 24. mars, 21. april
og 2. juni. Det serveres litt god mat,
vi spiller bordtennis og andre spill,
parter og har forskjellige aktiviteter.
Tilbudet er gratis.

n Sandviken barnegospel
Vi øver i Sandvikskirken hver
torsdag (utenom skoleferier) 
kl. 18.00-19.00 i Sandvikskirken.
Alle barn fra 5 år og oppover 
er velkommen.
Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no 

n Familiegudstjeneste 
Barnas påskefest søndag 16. april
kl. 11.00: En vandring gjennom 
påskedagene i barnehøyde. Sand-
viken barnegospel deltar.

n Påskeverksted
Torsdag 30. mars blir det påske-
verksted for hele familien i menig-
hetshuset.  
Påmelding: bp569@kirken.no

n Småbarnstrall og 
familiemiddag 

Samlinger for foreldre med barn 
fra ett år og oppover én tirsdag i må-
neden kl. 16.30-18.00. Datoer kunn-
gjøres på menighetens facebookside. 

For oppdatert informasjon: 
kirken.no/sandviken 
Facebook > Sandviken menighet

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

Andre faste aktiviteter
n Sandviken kantori: 
Øver hver torsdag (utenom skoleferier) kl. 19.30-21.30
i Sandvikskirken. Kontakt: Andreas Pettersen –
ap855@kirken.no

n Tidebønn 
hver tirsdag (utenom skoleferier) kl. 18.30-19.00 i
kirken, med mulighet for å bli igjen et kvarter ekstra
for bønn og stillhet. Vi ber for menigheten, lokal-
miljøet og for medmennesker. 

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

n Bibelgrupper
Der er flere bibelgrupper i menigheten, blant dem er
også en ren mannsgruppe. Det legges til rette for del-
takelse i bibelgruppe for alle som vil være med. 
Interesserte kan ta kontakt med sokneprest Sverre
Langeland.

n Sandvikens misjonsforening for NMS.
Mandager (1 gang pr måned)kl. 12 i Kirkegaten 6, 
leilighet 71. Nye medlemmer er velkomne! 
Resten av våren er det møter følgende datoer:
17. april, 15. mai  og 12. juni.
Kontakt Ingrid Klovning, 932 81 608 

n Åpen kirke
Hver fredag kl. 08.00-11.00 (unntatt ved andre 
arrangementer) er det åpen kirke.
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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

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

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

Organist
Andreas Pettersen 
 ap855@kirken.no

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: 
Redaktør: Birgit Paulsen
 55 59 71 30  
 bp569@kirken.no

Produksjon/trykk:
dragefjellet.no/Aksell

Forsidebildet: ©Nikolas Langvand

Neste utgave: September 2023

Kalender
OFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

n 29. mars kl 19.00
Merk tiden. Korsvei-
andakt. Langeland. 

n 2. april kl 11.00 
Palmesøndag. Høymesse.
Dåp. Joh 12,12-24. Unne-
land og Anda.

n 6. april kl 19.00
Skjærtorsdag. Høymesse.
Matt 26,17-30. Langeland.

n 7. april. kl 15.00
Langfredag. Pasjonsguds-
tjeneste. Tilbedelse ved 
korset. Matt 26,30-27,50.
Langeland.Korgruppe.

n 8. april kl 23.00
Påskenattsmesse Mark 
16,1-8. Langeland. m/fl.

n 9. april kl 11.00
Påskedag. Høytidsgudstj.
Luk 24,1-9. Langeland.

n 10. april kl 19.00
2. påskedag.Påskesang-
gudstjeneste. Langeland.

n 15. april kl 11.00
Dåpsgudstjeneste.

n 16. april kl 11.00
Barnas påskefest. Sandv.
barnegospel. Langeland.

n 23. april kl 11.00
Høymesse. Joh 10,11-18 
Langeland.

n 30. april kl 11.00
Høymesse. Dåp. Joh 16,16-
22. Langeland.

n 7. mai kl 11.00
Høymesse. Joh 15, 1-8. 
Unneland.

n 14. mai kl 11.00
Konfirmansjonssøndag
Konfirmasjonsgudstjeneste,
nattverd. Langeland.

n 17. mai kl 08.30
Grunnlovsdagen. 17. mai-
gudstjeneste. Luk 1,50-53.
Med Sandvikens bataljon.
Langeland.

n 18. mai kl 11.00
Kristi Himmelfartsdag.
Høymesse. Dåp. Mark 16,19-
20. Langeland.

n 21. mai kl 11.00
Søndag før pinse. Høy-
messe. Dåp. Joh 15,26-27.
Langeland.

n 28. mai kl 11.00
Pinsedag. Høytidsgudstje-
neste. Dåp. Joh 20,19–23.
Langeland.

n 3. juni kl 11.30
Dåpsgudstjeneste.

n 4. juni kl 11.00
Treenighetssøn.Høy-
messe. Matt 28,16–20.
Langeland.

n 11. juni kl 11.00
Høym. Dåp. Matt 3,11–
12. Unneland.

n 18. juni kl 11.00
Høym. Luk 14,15–24  
Avskjedsgudstjenste for sok-
neprest Sverre Langeland.
Sandviken Barnegospel og
Sandviken Kantori.

n 25. juni kl 11.00
Høym. Dåp. Mark 10,17–27 

n 2. juli kl 11.00
Høym. Dåp. Matt 7,15-20 

n 6. august kl 11.00
Høym. Dåp. Joh 15,17-21  

n 13. august kl 11.00
Høymesse. Dåp. Matt
23,37–39  

n 20. august kl 11.00
Høym. Matt 6,24-34 

n 27. august kl 11.00
Høym. Dåp. Matt 25,14–30  

n 3. september kl 11.00
Vingårdssøndag. Høym.
Matt 20,1–16 

n 10. september kl 11.00
Høym. Dåp. Matt 5,38-48 

Ved alle høymesser 
feires nattverd. Som
regel er det også kirke-
kaffe. Velkommen!

n Døpte
Fabian Kvandal Seljeflot
Else Naurstad Bronse
Nora Åslaug Reigstad
Jens Ulstein
Hanna Ram

n Døde 
Stig Magnus Bjørsvik

Kirsten Irene Monsen
Marion Louise Riiser
Franz Bohne
Marit Vågene
Eigill Moritz Mjøs
Knut Severin Alvheim
August P. Theodor Rathke
Helga Margrethe Alvheim
Irmelin Charlott Johnsen

Magne Bergli
Truls Langvand

n Vielser
Anders Espeland Seljeflot
og Elizabeth Ligan Kvandal
Karin Astrid Vingen Endal
og Nikolas Svendsen

NMS – Sat 7 2758
Stafanusalliansen 9019
Israelsmisjonen 750
Normisjon, Cuba 5000
Sandviken menighets-
pleie (julaften) 17180 

Amathea 2650
Misjonsalliansen 2100
Tro og medier 1723
Bibelselskapet 2000
Menighetens arbeid 7900
Gaver, menighetsarb. 1100

Overskudd basar 25 550
Likt fordelt til NMS’ arbeid 
i Estland, Midtøsten og 
Nådehjemmet i Thailand.

Takk for gavene!

Gudstjenester

Livets gang 

Offer og gaver


