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Så lenge det 
er håp …
«Så lenge det er liv, er det håp.» 
Slik lyder det kjente ordtaket. 

TEKST: SVERRE LANGELAND

Håpet kan hjelpe oss til å holde ut i vanskelige tider. Det
kan føre til handling for å komme seg videre når en står

fast. For å løfte betydningen av håpet har noen snudd på ord-
taket. «Så lenge det er håp, er det liv!» 

Jeg snakket ofte med folk som strever. Slike samtaler berører
ofte temaet håp. Når vi virkelig kommer ned på dypet i sam-
talen, kommer gjerne temaet lengsel opp. Hva er det du
innerst inne lengter etter?

Spørsmålet er veldig personlig, og kan bare besvares 
personlig. Men jeg tror vi har godt av å få dette spørsmålet 
av og til. Kanskje er det en kompassnål for å finne en god 
retning. En hjelp til å finne håpet, som du vil styre etter.

Mange husker de kjente ordene fra «Kjærlighetens høy-
sang» i 1. Kor 13. «Så blir de stående disse tre: Tro, håp og
kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten.» Gud 
vendte den mørkeste langfredag til det skinnende håpet 
påskemorgen. Troen på Jesus Kristus og hans seier over
synd, ondskap og død gir et håp som kan bli stående selv 
i det mørkeste mørket.

Hvilke kår har så håpet i det norske folk i dag i møte med 
pandemien, klimatrusselen og storpolitiske spenninger? 
Går verden nedenom og hjem? Er det bare å nyte festen 
som lenge det varer før verden går under? Eller skal vi la 
verden seile sin egen sjø, i drømmen om et paradis på en 
nyskapt jord? Mange, ikke minst unge, sliter psykisk på
grunn av manglende håp om en god fremtid. Lettvinte 
løsninger hjelper ikke her. Vi må sammen hjelpe hverandre 
å finne vår innerste lengsel, og lete etter håp for framtida.

Når det gjelder pandemien er det nå gode signaler om at vi
som har savnet fellesskap kan møtes igjen. Her har menig-
heten mye å bidra med. Det er god plass i Sandvikskirken 
og i menighetshuset vårt, og vi gleder oss over gudstjeneste-
fellesskap, menighetskafe, kor, bibelgruppe, misjonsfor-
ening og andre gode fellesskap.

«Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny!» Dikteren
Eyvind Skeie, som skal besøke oss her i høst, skrev et sang-
verk for noen år siden som løftet opp håpet om at Gud vil
holde sin hånd over sitt skaperverk. Dette gav meg håp i en
tung periode i mitt liv. De vakre bibelske bildene som ble ut-
malt i musikken nørte opp om kjærligheten til Guds skaper-
verk, og ønsket om å ta vare på det.

Også i politikken kan håpet leve. Vi som har en stemme
må ikke gi opp å bruke den for å bidra til et bedre samfunn
for oss og våre etterkommere.

Profeten Jeremia skal få siste ordet: «For jeg vet hvilke 
tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp». l
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Velkommen 
til gudstjeneste!
Gudstjenestelisten på side 16 ble skrevet sent i august, med 
utgangspunkt i gjeldende smittevernregler.  Dette innebærer at
listen kan bli endret dersom nasjonale eller lokale anbefalinger
og pålegg skulle bli endret. 

Dåp: Vi gir mulighet for dåp alle søndager, i eller etter høymessene,
i tillegg lørdag 23.10 og 27.11. Se også side 5 om «aksjon dåp».

Vi håper gudstjenestelivet normaliseres denne høsten
men skulle smittesituasjonen endres oppfordrer vi alle til
å følge med på menighetens hjemmesider for oppdatert
informasjon. Det vil også bli informert på Facebook, via
nyhetsmail og i oppslag ved kirken. l



2-21 • HELG OG HVERDAG 3

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 

Det er dyrt å annonsere i aviser!
Og i vår tid kommer mye av 
informasjonen digitalt.

Da er det viktig å ha tilgang til andre 
meldingskanaler.  Vi   har derfor en  nett-
side og vi er på Facebook:

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

I tillegg kommer menighetsbladet 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 arrangeres på kort varsel eller 

avlysninger som vi gjerne vil varsle. Hvis du
vil ha oppdatert informasjon så del din e-
postadresse og/eller telefonnummer til
SMS. Er du interessert, så send en e-post
til oss: 

•  sandviken.menighet.bergen@kirken.no

Eyvind
Skeie i
Sandviks-
kirken  
Tirsdag 19. oktober 
kl 19.30 får vi storfint 
besøk i Sandvikskirken! 

TEKST: HELGE UNNELAND

E yvind Skeie er prest, forfatter, 
salmedikter og kulturarbeider.

Han er oppvokst på Askøy og i Bergen
sentrum. Eyvinds far var også prest 
og hadde tjeneste både på Askøy og 
senere i Domkirken i Bergen.
–Det gir meg stor glede å komme

rundt i norske menigheter,  sier 
Eyvind Skeie. 
–Det er fint å kunne presentere 

sine salmer og tanker, men aller 
best er det å kunne dele inspirasjon 
og glede. Jeg vil gjerne at folk skal opp-
leve et rikt spenn av følelser på mine 
salmekvelder. 
Han sier at salmen først og fremst 

er menneskets stemme, i tekst og 
musikk. Den er gudshenvendelse,  i

slekt med bønnen, både i glede og sorg,
tro og tvil.
Vi skal synge noen av Skeies salmer,

men han vil også fortelle om sitt møte
med den koptiske kirken i Egypt og
med personligheter som Mamma 
Maggie og biskop Thomas.

Mangslunget virke
For de fleste er kanskje Eyvind Skeie
mest kjent som manusforfatter til 
Portveien 2 og Sesam Stasjon, som var
populære TV-programmer. Noen av
sangene derfra har nærmest blitt folke-
eie, for eksempel «Tenn lys». De fleste
kjenner også «Nå er den hellige time»,
som han har skrevet teksten til.

Som salmedikter har Skeie skrevet
over 600 salmer. 55 av disse, inkludert
oversettelser, er med i Norsk Salme-
bok. Skeie har også skrevet biografier,
blant annet over politiker Jon Lille-
tun og salmedikter Svein Ellingsen.
Han har også arbeidet med kultur-
prosjekter i land som Aserbajdsjan og
Egypt, og har biografien over «Mama
Maggie» i Egypt, og en bok i samarbeid
med biskop Thomas, «I kjærlighetens
sirkel».
Eyvind Skeie har også arbeidet mye

med pedagogikk og formidling.  Han
bor nå på Kolbotn utenfor Oslo med sin
kone Gerd, de har fem barn og seksten
barnebarn. l

Deler du din e-postadresse med oss?
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Tekst og foto: Helge Unneland 

D en vårlige oppfordringen fra 
kirkekontoret om å komme med

forslag til «min favorittsalme» utløste
stor respons. «Hvilken salme er den 
fineste? Hvilken salme har du et for-
hold til? Hvilken salme glemmer du
aldri fra skoletiden? Hvilken salme
gjør deg glad eller trist? Har du en
liten historie å fortelle?». Slik lød 
invitasjonen, og med slike stikkord 
ble det mange ønsker.
På salmekvelden i slutten av mai 

fikk dermed langt fra alle oppfylt sine
ønsker. Det ble allerede da avgjort at
dette prosjektet måtte få sin oppfølger
til høsten. 

Imai fortale Tarald Ueland og Guro 
Kristin Melve om «sine» salmer og
hvorfor de hadde valgt akkurat den.
Sandviken kantori deltok, og en gruppe
musikere gjorde at sangen fikk et løft 
på den godt besøkte  salmekvelden.
Dette håper og tror vi kan gjentas når 

vi på nytt inviterer til «ønskekonsert».
Velkommen til samlekveld  tirsdag
23. november. Arrangementet starter
kl. 19.30. l

Se også intervju med Tarald Ueland 
på side 12-13.

TIL HØYRE  Kantor Brita Maripuu og musikerne
Christina McKibben Linde, Robin Garen Aaberg, 
Kristin Netland og Florian Geyer.

Ny salmekveld 
med nye 
favorittsalmer
Tirsdag 23. november er det klart for en ny salmekveld
i Sandvikskirken. 

UNDER: En gruppe fra Sandviken kantori sang kveldssalmen «Ned i vester glader» fra galleriet i et vakkert arrangement. UNDER TIL HØYRE: Til mer rytmiske salmer sørget            
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Aksjon dåp!
Jesus sendte disiplene ut med
et oppdrag. Gå og gjør folke-
slagene til disipler! Døp dem 
og lær dem å holde alt jeg har
befalt dere! 
Tekst: Sverre Langeland
Foto: kirken.no

S tadig flere i Norge er ikke døpt. Noen
fordi de ikke deler kristen tro og heller

ikke vil at barna skal føres inn i denne troen.
Men noen kunne kanskje tenke seg å bli 
døpt i kirken, eller døpe sitt barn, men av
ulike grunner ble det ikke noe av. Pandemien
siste året har også vært en hindring. Kirken i
Bergen gjør nå et krafttak for å legge til rette
for dåp. Alle søndager er tilgjengelige for dåp,
og vi har også lagt opp til dåp to lørdager: 
23. oktober og 27. november. Her har vi satt
av dagen, så det er bare å ta kontakt med oss
om du tenker på dåp for deg eller ditt barn.
I forkant vil vi snakke om hva den kristne
dåpen er, og hva det er å ha en kristen tro.
Send gjerne mail til oss eller  kontakt  sokne-
presten direkte på telefon 404 74 373. l

Velkommen!

VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 
Å  besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på tel  

           

       
 

       

   
             

         
           

       
 

       

                          Torgeir Paulen, Hans ter Endal og Christina McKibben Linde for  tonefølget.

  
 

             
         
           

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 
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H vor kan en finne meningsfulle
gaver til dåp, konfirmasjon og

bryllup? Eller bøker til høytlesning for
barna? Bøker som presenterer den
kristne troen? For trosopplæringen i
menighetene er Bergen kristne bokhan-
del (BKB) en viktig samarbeidspartner.

Sentralt i byen, på Øvre Korskirkeal-
menningen ligger denne nisjebutikken
som er verd et besøk. Butikken drives 
av en fast ansatt og tillegg bidrar  10-12
frivillige butikkmedarbeidere. l

Se også side 12-13

Bergen kristne 
bokhandel

Konfirmasjon 2021
9. mai 2021 hadde vi to konfirmanter i Sandvikskirken. Til venstre Elias Lihaug Jordal
og til høyre Storm Askvik-Jørgensen. Foto: Jan Wespestad

På Øvre Korskirkealmenningen ligger det en helt 
spesiell butikk
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For å drive menighetsarbeid er vi av-
hengig av støtte. I skrivende stund

vet vi at vi får mindre midler enn før, i år
og i årene som kommer. Vi får nå færre
midler til frivillighetsarbeid, noe som vil
ramme trosopplæring/ barne- og ung-
domsarbeid og arbeid rettet mot eldre.
Derfor starter vi en kampanje for å få
flere faste givere i menigheten.

Barne- og ungdomsarbeid og 
diakoni blant eldre

I  menigheten driver vi med babysang,
småbarnstrall, fredagsklubb for barn fra
4. til 7. klasse, barnekor, konfirmasjons-
arbeid. I tillegg har vi kafé om onsda-
gene, hvor flere eldre i menigheten
samles. Vi har i tillegg begynt med å
nettstreame gudstjenester, andakter,
konserter og bibelfortellinger for barn.
Dette er heller ikke gratis. Filmutstyr og
lys har vi kjøpt inn, og selve filmingen
gjøres av frivillige.

Menighetsbladet
Tidligere ble menighetsbladet utgitt of-
tere.  Bladet ble distribuert av frivillige
som  hadde med bøsser og samlet inn
penger til å dekke kostnadene.  I dag 
begrenser trykk- og distribusjonskost-
nader antall utgivelser ettersom hvert
nummer koster  20 – 25 000 kroner. Et
bidrag vil glede oss og være til inspira-
sjon til å  fortsette utgivelsene.   

Vil du bli fast giver?
Vi ønsker deg hjertelig velkommen i 
givertjenesten. Ved å være med i splei-
selaget, vil du bidra til at vi kan opprett-
holde vårt diakonale arbeid og engasje-
ment i nærmiljøet for barn og unge.
Hvis vi kan utfordre deg til å bli fast
giver, kan du gå inn på nettsiden vår: 

www.kirken.no/sandviken

Her finner du skjema for å bli fast giver,
og du kan lese mer om det diakonale 
arbeidet. Eller du kan enkelt og greit
scanne QR-koden over til høyre med
mobilkameraet, så kommer direkte inn
på vår giverside der du kan bli fast giver
og opprette avtalegiro samtidig. Et 

annet alternativ er å fylle ut skjemaet
under. Det er også mulig å gi via VIPPS.
Søk da opp Sandviken menighet 10188.  

Skattefradrag på alle  gaver
Du velger selv hvor mye du ønsker å 
gi. Du kan også ønske å bli giver til et
spesifikt satsingsområde. Alle gaver til
Den norske kirke gir rett til skattefra-
drag. Hvis du legger inn ditt person-
nummer ved registrering, ordner vi
dette. For å gi skattefradrag må gaven
være minst kr 500 per år.
Har du spørsmål, eller trenger hjelp 

til registrering, kontakt Birgit på 
menighetskontoret så finner vi den 
løsningen som passer deg best:
55 59 71 30  - bp569@kirken.no

Tusen takk til alle som 
vil være med å bidra! 

 

 
 

 

Fast givertjeneste i Sandviken menighet 

Månedlig gavebeløp:  kr …………………… 

Belast min  konto nr. (11-siffer) :     __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   

 

Mi  navn (MED BLOKKBOKSTAVER) : ……………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………. 

Gateadresse: ………………………………………………………………………………………………. 

Postnr. …………………….     Poststed: ……………………………………………………………… 
 

Dato: ……………………….     Signatur: ……………………………………………………………… 

 

Fødselsnummer (11-siffer) :      
(Dersom du ønsker ska efradrag)      __    __    __    __    __    __    __    __    __    __    __   
 

 

 

 

 

 

 JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro  

Beløpsgrense og månedlig varsling: Velg beløpsgrense pr. trekkmåned.  
Vanligvis dobbelt av di  gavebeløp.  (Vi trekker uanse  kun di  valg te gavebeløp.)  

Beløpsgrense pr. måned: kr.  ……………………………….. 

           Jeg ønsker ikke månedlig varsel for betaling 

Mo aker: Sandviken menighet     Kontonummer: 15064035999 

KID: (Fylles ut av Sandviken menighet): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Fyll ut skjemaet og send det l: Sandviken menighet, Sandviksveien 41, 5036 Bergen 

       

Bli med på den faste givertjenesten
Sandviken menighet ønsker å tilby gode fellesskap for barn, unge, familier og eldre. 
Vi ønsker å være en kirke nær dem som bor i vår menighet, i livets forskjellige faser.
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Tekst og foto: Helge Unneland 

M enigheten kommer til å savne
Brita Maripuu både på orgel-

krakken, som kordirigent og på baby-
sang. Som allsidig menighetsarbeider
blir hun savnet! Hun vant seg mange
venner i Sandviken.

Døpt som 11-åring 
Det finnes mange kirkemusikere fra
andre land som gjør tjeneste i Den 
norske kirke, men neppe mange fra
Estland. Brita ble døpt som 11-åring i
den postkommunistiske sovjetstaten
sammen med sin mor og fant sin til-
hørighet i den lutherske kirken. 
Som ung studerte Brita Maripuu

teologi i fire år på et teologisk seminar
drevet av Metodistkirken og deretter
organistutdanning på et luthersk teolo-
gisk institutt på en kirkemusikklinje.
Deretter dro hun på turné med et kor
til USA. 

Åtte år i Telemark
På denne tiden var hun åpen for og 
innstilt på å gjøre tjeneste i «utlandet»,
og hun opplevde det som Guds ledelse

at hun havnet i Lunde og Drangedal i
Telemark. Der gjorde hun tjeneste i
åtte år før hun kom til Sandviken. 
Den gang var det norsk som måtte

innlæres som fremmedspråk, nå er 
det spansk som står på «timeplanen».
Etter å ha møtt kjærligheten med
spanske Mariano blir det sol, varme 
og adresse i hans hjemland. 
Mariano skal undervise i videre-

gående skole, mens Brita ser fram til 
å være hjemmearbeidene en stund til
med vesle Dominic på 16 måneder.
Hun gleder seg i morsrollen og etter-
hvert håper hun at det blir mulig å ha
pianoelever og kanskje utvide sitt re-
pertoar med musikkterapi som hun
har interessert seg for.

Salmer og folketoner
–Hvilke salmer har stått ditt hjerte
nærmest, Brita?
–Det er nok de religiøse folketonene

og de keltisk inspirerte salmene. Note-
heftene «Sanger fra vest», «Sanger på
reisen» og «Sanger fra Lindisfarne» -
har betydd mye, og noe av dette har

jeg fått dele med fløytespill og solo-
sang! Jeg er ingen konsertorganist,
men ser på meg selv som en menig-
hetsarbeider med kall til å dele det
jeg selv har fått. Det har vært fint å
vokse med oppgavene. Sandviken 
kantori er på et helt annet nivå enn
bygdekoret i Lunde. Men jeg tror 
det har gått greit. Det var et høyde-
punkt å reise sammen med kantoriet
til Tallin og delta på den store sang-
festivalen der sommeren 2019.

Jeg kunne ikke hatt det bedre!
–Ledende spørsmål til slutt: Har 
du noe fint å si om Sandviken menig-
het?
–Det er ikke vanskelig! Det har vært

et privilegium å få være her. Jeg har
trivdes så godt i en hyggelig stab og
omgitt av så mange positive og flotte
folk i menigheten – og i en flott by! 
Jeg kunne ikke hatt det bedre! Det har
vært en stor glede å spille i en SYNG-
ENDE menighet. Det er virkelig Sand-
viken menighet (og ikke minst
prestene). l

Vi kan ikke annet enn å takke 
for tiden og tjenesten her i 
Sandviken og håpe at veiene
våre krysses også i framtidens
landskap.

«Sangfuglen» 
Brita Maripuu 
trekker sørover
Når dette leses er Brita Maripuu, menighetens kantor de siste fire årene vel installert i
Murcia, litt sør for Alicante i Spania. 

Brita Maripuu på orgelkrakken i Sandvikskirken.
Når går turen videre sammen med mann og
barn til Murcia, litt sør for Alicante. Brita har 
arbeidet som kantor i menigheten siden 2017. 

Det har vært en stor glede 
å  spille i en SYNGENDE 

menighet. Det er virkelig Sandviken 
menighet (og ikke minst prestene).’’



Tekst og foto: Sverre Langeland

A v og til kan det være fint å bare
lese et enkelt vers eller setning,

og meditere over det. Men Bibelen
inneholder mange fortellinger og hele
tekster som det av og til kan være fint 
å lese i sin helhet.
I vår hadde vi to runder med bibel-

lesninger i kirken og jeg har fått flere
gode tilbakemeldinger, både fra lesere
og lyttere. Opptakene av disse to 
lesningene er fortsatt tilgjengelig 

på menighetens Facebook-sider:  
facebook.com/SandvikenMenighet
I høst blir det bibellesninger  alle 

onsdager i  november kl 19.00-20.15.
Datoer er altså 3., 10., 17. og 24. no-
vember. Alle som vil lese er velkom-
men til å ta med sin bibel og være 
med. Og alle er velkommen til å lytte. 

Lesere kan melde seg til meg på
SMS 404 74 373, så fordeler jeg
tekstene og sender melding på 
forhånd. l

Det er mange måter å lese Bibelen på. Jeg setter pris på å 
få daglige bibelvers på mail fra Bibelselskapet. Det er 
gratis og kan anbefales. 
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Høstens menighets-
kvelder i kirken
Denne høsten vil det bli arrangert tre menighetskvelder på tirsdager i
Sandvikskirken.

n Tirsdag 21.september kl.19.30: Bibeltime v/sokneprest Sverre Langeland.
«Kirken- mor og brud. Bibelske bilder av hva kirken er og hva hun skal være».

n Tirsdag 19.oktober kl.19.30: prest, forfatter og salmedikter Eyvind Skeie: 
Mitt møte med den koptiske kirken i Egypt og personligheter som  Mamma 
Maggie og biskop Thomas. Og vi synger salmer!  Se egen omtale av dette  
arrangementet på side 3.

n Tirsdag 23. november kl.19.30:«Ønskekonsert»/salmekveld. Vi fortsetter 
der vi slapp i   vår og synger sanger og salmer som folk i menigheten  har ønsket. 
Og noen deler tanker om hvorfor. Se også side 4-5.

Bli med og les – onsdager 
i november

Søndag 31. oktober inviterer Sandviken kantori til 
svingende jazzlåter og folketoner i skjønn forening.

Vi kan love en fin konsert i Sandvikskirken sammen med Dag Arnesen og Wenche 
Gausdal. Konserten begynner kl. 19.00. Gratis inngang, kollekt ved utgangen. l

Velkommen

Jazzlåter og folketoner
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Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30 (utenom
skoleferier) møtes foreldre med barn i
alderen 0-1 år til en koselig stund med
sanger, rim og regler og sosialt felles-
skap. På grunn av koronasituasjonen vil
det ikke bli servert lunsj, men ta med
matpakke så lager vi kaffe og te.  Utover
høsten har vi babysangen i kirken.
Sandviken babysang har gruppe på face-
book. Der blir det jevnlig lagt ut infor-
masjon. For mer informasjon, kontakt
Birgit Paulsen – bp569@kirken.no

Fredagsklubben
Treffsted for barn fra 4 – 7 trinn i Sand-
viken menighetshus siste fredag i må-
neden kl 17.30 – 19.00. Det serveres litt
god mat, vi spiller bordtennis og andre
spill, parter og har forskjellige aktivite-
ter. Følgende samlinger er planlagt
denne høsten: 24.9, 29.10 og 26.11
Tilbudet er gratis.

Småbarnstrall og 
familiemiddag 
Vanligvis første onsdag i måneden.
Dette er et tilbud for barn over baby-
sang-alder og oppover – og deres fami-
lier. På grunn av koronasituasjonen er
det usikkert når dette kan starte opp
igjen. Følge med på menighetens 
hjemmeside og facebookside.

Bibelfortellinger for barn
Noen lørdager legger vi ut korte 
digitale fortellinger for barn. De 
kommer på menigheten sin facebook-
side kl. 17.00. Vi synger noen sanger,
forteller en bibelhistorie og bruker 

vår flotte flanellograf til å vise bibel-
historiene.

Sandviken barnegospel
I høst starter vi opp igjen med barnekor
og foreløpig øver vi i Sandvikskirken
torsdager kl. 18 – 19. Alle barn fra 5 år 
og oppover er velkommen. Kontakt:
Birgit Paulsen – bp569@kirken.no

For oppdatert informasjon, følg 
med på  kirken.no/sandviken og Face-
book-siden «Sandviken menighet».

Barn og unge i Sandviken

Andre faste 
aktiviteter 
n Sandviken kantori: 
Øver hver torsdag (utenom skoleferier)
kl. 19.30-21.30 i kirken. Kontakt: Birgit
Paulsen – bp569@kirken.no

n Tidebønn 
Hver tirsdag (utenom skoleferier) 
kl. 18.30-19.00 i kirken. Mulighet for å
bli igjen et kvarter ekstra for bønn og
stillhet. Vi ber for menigheten, lokalmil-
jøet og for medmennesker. 

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

n Bibelgrupper
Det er flere bibelgrupper i menigheten,
også en ren mannsgruppe. Det legges til
rette for deltakelse i bibelgruppe for alle
som vil være med. Interesserte kan 
kontakte sokneprest Sverre Langeland.

n Åpen kirke
Hver fredag kl. 08.00 -11.00 unntatt ved
arrangementer. 

n Sandvikens prestegårds-
forening for NMS 

Mandager (1 gang pr måned) kl. 12.00 
i Kirkegaten 6, leilighet 71. I høst blir 
det samlinger følgende datoer:  27. sep-
tember, 25. oktober, 22.november og
20. desember. Nye medlemmer er vel-
komne! Se også side 14-15
Kontakt Ingrid Klovning, 932 81 608 

På grunn av koronasituasjonen kan 
det komme endringer så følg med på 
kirken.no/sandviken eller på menig-
hetens facebookside.

Om kirkens 
trosopplæring: 
Kirkens trosopplæring skjer
på mandat fra foreldre/fore-
satte og faddere som har 
ønsket dåp. Sandviken me-
nighet har sin egen lokale
trosopplæringsplan. Planen
har som formål å bidra til 
en systematisk og sammen-
hengende opplæring.
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Tekst og foto: Helge Unneland 

F or få år siden fantes det ikke min-
dre enn fire kristne bokhandler i

Bergen sentrum. En etter en måtte de
legge inn årene på grunn av høye drifts-
kostnader. Det koster å leie lokaler i
sentrum og lønnskostnadene er høye. 
Tarald Ueland og kona Laila har 

bodd 20 år i Sandviken og har vært og
er aktive i gudstjenestelivet i Sandviks-
kirken. Tarald forteller om en episode
rundt nedleggelsen av Vestlandskes
bokhandel. Dette var kommet davæ-
rende sokneprest Victor S. Meyer for
øre. De møttes på veien inn til byen og
Victor spør med tårer i øynene: Kan
det være sant, blir vi uten en kristen
bokhandel i Norges nest største by?
Det er helt sikkert mange som kan
tre støttende til!

Bergen kristne bokhandel 
Den kristne bokhandelen på Vetrlid-
salmenningen betydde så mye for så
mange. Det skulle gå hele fem år før
storbyen Bergen på ny fikk en nisje-
bok-handel for kristen litteratur. Og 
tanken på at «mange kan tre støttende
til» - ble løsningen for en ny start! 
Bergen kristne bokhandel (BKB) har
nå vært drevet i fem år med en heltids-
ansatt pluss 10-12 frivillige butikkmed-
arbeidere. Adressen er Øvre Korskirke-
allmenningen 1, like bak Korskirken,
midt i byens historiske sentrum. Sam-
men med Johannes Kleppa ble Tarald
Ueland fødselshjelpere for den nye bok-
handelen med en ny driftsmodell som
ligner litt på gjenbruksbutikkenes.

Slett ikke forutbestemt
–Var du en «lesehest» fra barns-
bein av og «forutbestemt» til å drive
med bøker?
–Langt derifra. Jeg vokste opp på

gard på Ueland på Jæren, noen få 
kilometer fra Garborgs «Knudaheio».

Jeg skulle endt opp med å drive gard 
på odel.  
En ulykke som 16-åring var medvir-

kende til at livet tok en annen retning.
Etter sykehusopphold og rekonvale-
sens ble det Bibelskolen i Bergen i C.
Sundtsgate.
– Der møtte jeg Laila Hellesøy! Og

etter hvert ble vi utfordret til tjeneste
i Rogaland Indremisjon og fikk være
med å bygge opp og drifte Ognatun
leirsted.
Fra Jæren og Egersund gikk veien 

videre til Bergen til avdelingskontoret
for forlaget Lutherstiftelsen/Sambån-
det som seinere ble til Luther forlag, 
og så videre til Vestlandskes bokhandel
på Vetrlidsalmenningen. Hele tiden
ble han utfordret til å gå inn i nye opp-
gaver, si gjerne «kalt til nye oppgaver»
av mennesker som så at Tarald både
hadde evner og anlegg, pågangsmot
og «hjarte på rette staden». 

Er selv forfatter
Laila og Tarald Ueland har tidligere
vært intervjuet i menighetsbladet i
forbindelse med datteren Lillians
sykdom og død i 2015. Lillian fikk
gitt ut sine dikt og tanker i bøkene
Mot nye horisonter og Livets far-
gespill. Og Tarald og Laila har
engasjert seg som «likeper-
son» i Vardesenteret som
gir et tilbud for samtale til
personer som gjennom-
lever krisen som kreftdi-
agnosen ofte er. Selv har
Laila og Tarald gitt ut
boken Selvfølgelig vil
jeg leve - som har vært
til trøst og hjelp for
mange.
Mer ukjent er det at

Tarald Ueland har
gitt ut en rekke
bøker med mer
kulturhistoriske
tema på sitt forlag

– Uelands historiske forlag. Her er tit-
ler som Torvskjæring på Jæren, Der
korn sildrar - Kverner og møller på
Jæren og i Dalane, Kyrkjegarden ved
havet ogUtanfor i vest, bryt havet ...,
om Arne Garborgs åpningskapittel i
boka Fred.
–Du har vel noen bøker å anbefale?
–De små oppmuntringsbøkene til

Ragnhild Bakke Waale har gitt meg
mye. En av titlene er Finnes det en
rettferdighet?Hun har selv vært kreft-
sjuk og klarer å si store ting med få ord.
Livet er ikke matematikk .... livets store
spørsmål må vi overlate til Gud. Selv

Tarald Ueland har mange jern i ilden, og lesere av «Helg og hverdag» har møtt ham 
før. Denne gang handler det om «boken». Tarald Ueland har vært både bokhandler,
forlagssjef og driver nå eget forlag. 

Høst er  lesetid 
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har jeg funnet trøst i flere av Svein 
Ellingsens salmer og valgte Noen må
våke i verdens natt, noen må tro i
mørket, på menighetens salmekveld i
vår. Og inspirert av Eyvind Skeies bio-
grafi om Svein Ellingsen, drar Tarald
på en foredragsturnè i høst om Elling-
sens liv og diktning – med overskrif-
ten Herre, du bor i mørket.  Ellers –
nye bøker: Jeg gleder meg til å lese
Jan Rettedals nye bok om Jesu disi-

pler – med tittelen Som en av hans,
oppfølgeren til Rettedals bok om Jesus –
Som en av oss,utgitt på Sambåndets
forlag, min gamle arbeidsplass.

Vi sier takk for praten og takk
for anbefalinger. Tarald Ueland 
er ikke bare «likemann», men 
en «likandes kar», full av virke-
trang for den gode boken i en
alder av 76. l

Over: Tarald Ueland kom opp med ideen om en salmekveld. Her forteller han om Svein Ellingsens salme
«Noen må våke i verdens natt». Til høyre: Både Tarald og konen Laila er «likepersoner» i Vardesenteret,
som gir et tilbud for samtale til personer som gjennomlever kreftrelaterte kriser.
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I år er det 140 år siden
Sandviken kirke ble
innviet. Det er også 140
år siden Sandvikens
prestegårdsforening for
NMS startet opp. 

Tekst og foto: Helge Unneland 

M isjonsforeningen for Det
norske misjonsselskap ble

startet samme år som kirken sto
ferdig. Menighet og misjon har
med andre ord gått hånd i hånd. 
– Ingen menighet uten misjon,

sier formann i foreningen gjenn-
om 40 år, Ingrid Klovning. 
Helgen 13. - 14. november feires

jubileet med festgudstjeneste,
middag, konsert og misjonsbasar.
–Hvordan arbeider forenin-

gen, Ingrid?
–Vi kommer sammen første

mandagen i måneden kl.12. Vi
deler Guds Ord, ber, synger, deler
misjonsinformasjon og en kopp
kaffe. Fellesskapet betyr mye og
alle gleder seg til møtene som nå
holdes hos meg i Kirkegaten 6. Og

det er god plass om flere vil være
med. Medlemstallet gjennom alle
disse årene har variert. På det
meste 20, nå er vi seks. Vi er ikke
mange, men vi gir ikke opp!
–Har dere et prosjekt?
–De siste årene har vi støttet

NMS’ menighetsbyggende arbeid 
i Estland. I Tallin-bydelen Musta-
mäe ble det innviet en ny kirke like
før jul i 2020. Det er kun reist to
kirker i Estland etter krigen og
etter kommunismens fall. Vi har
også «en aksje» i den nye St. Tho-
mas-kirken i Saku. Hver måned
har vi sendt kr. 600 til byggepro-
sjektet fra foreningen. Det har
vært spennende og oppmun-
trende å følge dette arbeidet og
høre om menighetens vekst, der

nordmannen  Magne Mølster er
prest.
–Hvordan feires jubileet ?
–Søndag 14. november blir  det

misjonsgudstjeneste i kirken
etterfulgt av middag i menighets-
huset. Om kvelden blir det konsert
i kirken. Så må vi ikke glemme mi-
sjonsbasaren dagen før, lørdag
13.november. Her deles inntekten
mellom menighetens to prosjekter
– Sat7/Nådehjemmet i Bangkok og
prosjektet i Estland. Misjonsfor-
eningen har med markeringen av
140 årsjubileet et ønske om å løfte
fram i bevisstheten at menighet og
misjon hører sammen. Alle er
hjertelig velkommen til arrange-
mentene denne helgen, avslutter
Ingrid Klovning. l

Menighet og misjon i 140 år:

Det må feires!
Til venstre: Den 
nye kirken i Tallin.
Bygget  ble innviet
i fjor.

Til høyre: Ingrid
Klovning har ledet
Sandvikens preste-
gårdsforening for
NMS i hele 40 år.

Fra et foreningsmøte noen år tilbake.
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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

     

  

Kirken og misjonsforeningen 140 år:

Jubileumshelg i november
n Lørdag 13. november kl 14.00 - 18.00: Misjonsbasar i Sand-
viken menighetshus. Til inntekt for menighetens misjons-
prosjekter Sat7 og Nådehjemmet i Thailand, og NMS’ menig-
hetsbyggende arbeid i Estland.

n Søndag 14. november kl 11.00: Misjonsgudstjeneste i Sand-
vikskirken, etterfulgt av åpen kirkemiddag i menighetshuset. 
Påmelding til Birgit på kirkekontoret 55 59 71 30.

n Søndag 14. november kl. 20.00: Orgeljubileumskonsert i 
Sandvikskirken. 



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

Kantor (vikar)
Knut Nyborg 
 55 59 71 30 
 sandviken.menighet.

bergen@kirken.no

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

Kirketjener 
Kalaregy Drange
 kd722@kirken.no
3 Onsdag 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.kirken.no/sandviken

Facebook:
facebook.com/SandvikenMenighet 

Bankkonti:
• Sandviken menighet: 
1644.27.46803

• Sandviken menighetspleie: 
3625.87.10988

Vipps:
• Sandviken menighet: 10188
• Sandviken menighetspleie: 75963

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

www.kirkens-sos.no 

Menighetsbladet: 
Midlertidig redaktør: 
Birgit Paulsen
 55 59 71 30  
 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

Vi følger gjeldende smitte-
vernregler. Disse kan 
endres på kort varsel, så
følg med på menighetens
hjemmesider for oppdatert
informasjon.

n 12. september kl 11.00
16. søndag i treenighetstiden
(Å lide for Jesus)
Høymesse. Dåp. Matt 5,7-12
Sverre Langeland. Konfir-
mantpresentasjon. Offer til
menighetens arbeid.

n 19. september kl 11.00
17. søndag i treenighetstiden
(Unge mann, stå opp!)
Høymesse. Luk 7,11-17.
Sverre Langeland. Offer til 
Stefanusalliansen.

n 26. september kl 11.00
18. søndag i treenighetstiden
(Stor tro fra uventet hold)
Høymesse. Dåp. Matt 8,5-13.
Sverre Langeland. Offer til
menighetens arbeid.

n 3. oktober kl 11.00
Høsttakkefest. Nattverd. 
Sverre Langeland. Offer til
NLA Høyskolen.

n10. oktober kl 11.00
20. søndag i treenighetsti-
den. (Ekteskapet)

Høymesse. Dåp. Mark 10,2-
9. Leif Tore Michelsen. 
Offer til Familie og medier.

n 17. oktober kl 11.00
21. søndag i treenighets-
tiden (Vis barmhjertighet!)
Høymesse. Dåp. Sverre
Langeland. Luk 16, 19-31.
Offer til menighetens 
arbeid.

n 23. oktober
Dåpslørdag.

n 24. oktober kl 11.00
Gudstjeneste med de min-
ste. Utdeling av bok til 2,3 
og 4-åringene. Sverre Lang-
eland. Offer til menighetens
arbeid.

n 31. oktober kl 11.00
Bots- og bønnedag (Hvem
blir tilgitt?).Høymesse.
Sverre Langeland. Luk 18,9-
14. Offer til Kirkens SOS.

n 7. november kl 11.00
Allehelgenssøndag. (Jordens
salt og verdens lys).Høy-
messe. Dåp. Sverre Lange-
land. Matt 5, 13 -16. Offer til
menighetens arbeid.

n 7. november kl 16.00
Samling for sørgende. 

Tenning av minnelys.
Musikk og diktlesning.
Sverre Langeland. 
Matt 5, 13 -16

n 14. november kl 11.00
Høymesse. Kirken og 
misjonforeningen jubi-
lerer! Sverre Langeland.
Matt 14, 22 – 32. Deltakelse
fra NMS. Offer til menig-
hetens misjonsprosjekt.

n 21. november kl 11.00
Kristi kongedag/doms-
søndag (Olje på lampen?)
Høymesse. Helge Unne-
land. Matt 25,1-13. Offer 
til menighetens arbeid.

n 27. november
Dåpslørdag.

n 28. november kl 11.00
1. søndag i advent (Kongen
kommer!)Høymesse. Dåp.
Sverre Langeland. Matt 21,
10 – 17. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

n 5. desember kl 18.00
Lysmesse. Nattverd. Sverre
Langeland.  Speiderne og
konfirmantene. Offer til 
4. Bergen-Sandviken 
speidergruppe. 

nDøpte
Felix Rohde Jeno
Johannes Misje Hellevik
Brian Fjellskål
Ulrik Lundberg Lorentzen
Lone Ringkjøb-Lie
Anrea Gullhaugen
Solveig Slettemark Tombre
Viktor Sævig Digranes

n Konfirmerte
Storm Askvik-Jørgensen
Elias Lihaug Jordal

n Vigde
Martine Bjordal og 
Sigbjørn Holmaas 
Spurkeland

n Døde
Sylvia Sæle
Jan Helge Jakobsen
Anne Lise Natvig Hansen
Kirsten Marie Nilsen
Arne Harry Nilsen
Asta Wejset
Ruth Svanhild Andersen

Jorunn Helen Lundeng 
Jakobsen
Jan Ove Nygård
Atle Lennart Saltnes
Guri Saltnes
Carl Christian Dame
Otto Geir Magdalon 
Hansen
David Bentzen
Åse Nygård
Hans Petter Kallevik
Ester Larsson

SAT7: 3105
Den norske misjons-
alliansen: 2652
Dreamsenter: 689
Amathea: 3 351

Stefanusalliansen: 788
Kirkens bymisjon 
Bergen: 1969
Kirkens SOS: 2273
Kalfarhuset: 2226

Gideon: 698
NKKS-laget: 295
Menighetens arbeid: 14 933

Tusen takk for gavene! 

Velkommen til gudstjeneste!

Livets gang 

Offer og gaver 
29. februar - 22. august


