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TEKST: Marte Birkeland Åsen,
kapellan i Søreide

L ikevel er det like fantastisk 
hvert år, synes jeg. Våren

kommer og banker på døren,
og nærmest skriker av nytt liv.
Fuglene synger, krokusen
blomstrer, og pusekattene
springer frem.

Det er ikke så lenge igjen til
påske. Og akkurat som våren,
så viser påsken oss at det finnes
krefter som er sterkere enn
kulde og død. Slik som våren
sprenger seg fram etter en lang
vinter, sprenger kjærligheten
dødens makt, fordi Jesus over-
vant døden og dødskreftene ved
sin død og oppstandelse.  

I Bibelen kan vi lese at Jesus
seiret over døden. I naturen vi
kan se livet som springer frem.
Derfor kan vi med rette si at vi
feirer livet, når vi feirer påske!
Våren gir oss en forsmak på
vårt håp. Håpet om at kjær-
ligheten er sterkere enn døden.
At døden ikke har siste ordet,

fordi Jesus seiret over den med
livgivende kjærlighet.  

Det er påsken som har gitt oss
korset som symbol for kristen
tro. Et grusomt henrettelses-
symbol, som alle mennesker i
Romerriket fryktet, ble snudd
til et seierstegn. Kanskje har du
som leser dette mistet noen
dette siste året. Da kan det være
utfordrende med skiftende års-
tider. Å bli konfrontert med så
mye liv som våren har å by på,
når vi selv er i sorg, kan være
tøft. Det kan være en tøff kon-
trast, når døden har kommet så
nær innpå livene våre. Men
kanskje det kan snus? Fra sorg
over det som er gått tapt, til
håpet om det som venter. 

Våren er her! Nærmest som en
protest, roper den ut til oss at
selv om vinteren kan være lang
og hard, så kommer snøklok-
kene til å trosse frosten og
stikke hodet sitt frem. Midt i
fjorårets visne gress, der står
hestehoven og vitner om håp!
Livets seier over døden er både
påskens og vårens tema. Derfor
feirer vi livet, når vi feirer
påske! 

Han sto opp før dagen demret; 
dødens dype natt tok slutt.
Kristus lever, han har seiret, 
dødens mørke makt er brutt.
Sol og måne, jord og himmel, 
dyr og fugler, gress og trær;
alle ser og alle jubler; 
Han er oppstått, Gud er her!
Norsk salmebok 214
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Årgang 52 Når vi feirer påske, 

feirer vi livet! 
Er det ikke fantastisk? Etter en mørk og kald
vinter, så skjer det igjen. Våren er i anmarsj. Vi 
vet jo at det skjer, det er livets gang. Naturen er
skrudd sammen på en måte som gjør at det alltid
kommer noe nytt. En ny vår. 
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Følg oss på 
Faceboook!

Støtt kirkens 
arbeid
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For ett år siden hadde
kapellan Marte sin første
friluftsgudstjeneste på
Storrinden. Dette gjentas i
år, og mye tyder på at dette
kan bli en fast tradisjon.
Tekst: Geir Endre Kristoffersen
Foto: Roald Lindås

M ed pandemi og usikkerhet i 
2021 var det fint å kunne

samles nærmest uten antallsbegrens-
ninger utendørs. Femti mennesker
gikk den gangen opp stiene til

Storrinden for å delta på en utendørs
gudstjeneste der. I år blir det en ny
gudstjeneste på soknets høyeste fjell,
torsdag 26. mai kl. 12.00. Da feirer
vi dagen til minne om at Jesus ga
disiplene sine misjonsbefalingen før
han ble «løftet opp mens de så på»
som det står skrevet. Ifølge fortel-
lingen i Bibelen skjedde dette på
høyden Oljeberget, så å feire dette på
toppen av Storrinden, er jo helt
perfekt.
Vi håper mange vil ta turen opp og

delta i år også. Ta gjerne med sitte-
underlag, matpakke og drikke, så vi
kan være sammen en stund. Det er

viktig å huske på at man ikke kan
kjøre inn veien til Storrinden for 
å parkere der. Siden dette er en
helligdag, kan man parkere på
parkeringsplassen til de nærmeste 
bedriftene i Kokstadvegen eller hos
Rema 1000 i Dolviken hvis man ikke
vil gå helt hjemmefra. Er du usikker 
på veien opp, eller ønsker å gå
sammen med noen, blir det felles av-
gang fra Rema-parkeringen klokken
11.15. Skulle været gjøre det vanskelig
med utendørs gudstjeneste, blir guds-
tjenesten inne i kirken. Følg gjerne
med på kirkens nettside eller face-
bookside for oppdateringer. l

Kristi himmelfartsdag:

Friluftsgudstjeneste
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V i møter Ostanin på morgenen    
onsdag 16. mars. Han skal videre

til sykebesøk på Haukeland etterpå,
og stiller derfor i den vakre drakten
han bruker i sitt embete. Det er en
vennlig og fredsommelig mann, som
tydelig er preget av situasjonen i sitt
hjemland.
– Hvordan har du det nå,

egentlig? Vi sitter i Norge og ser
forferdelige bilder fra krigen i
Ukraina.
– Det er vanskelig. Det er vanskelig

fordi familien min er i Ukraina. I går
natt ble det bombet like i nærheten av
der de holder til. Jeg har mange slekt-
ninger som bor nær Enerhodar, en by
med førti tusen innbyggere. De er
samlet, og må gå i kjelleren sammen
hver eneste natt. Jeg tenker på dem
hele tiden, og vil ha kontakt med dem
så ofte som det går an.
Ostanin snakker rolig på flytende

norsk med østeuropeisk aksent. 
– Vi har også mange venner i

Ukraina. Mange vil ikke og kan ikke
flykte. Faren min er for gammel til å
flykte, han kan ikke gå stort lenger
enn til og fra baderommet i leilig-
heten. Menn som er i tjenestedyktig
alder får ikke forlate landet, og ikke
alle kvinner vil forlate sine menn.
Presten tar en liten pause før han

legger til;
– Det kan bli håpløst hvis vi ikke

tror på Gud.
– Hvordan var det å høre at

krigen startet?
— Da krigen brøt ut, begynte jeg å

miste tro på folk. Jeg mistet ikke tro

på Gud, men jeg holdt på å miste
troen på folk. Like etter kom det
mange SMS’er, det kom blomster og
gaver på døren og mange viste om-
sorg. Da ba jeg til Gud om å tilgi meg.
Det var ikke riktig å miste troen på
folk. Dette viser meg hvorfor Gud
elsker mennesker. Vi har et ordtak i
Ukraina som sier at virkelige venner
er der om det skjer noe dårlig. Det er
godt å kjenne at det er så mange som
støtter oss. Hjertet er fylt av takk-
nemlighet til Gud for det.
Ostanin bor i Os med kone og to

barn på sju og tolv år. Foreldrene
prøver å skjerme barna mest mulig 
fra det som skjer i hjemlandet hans.
– Vi prøver å unngå at de får så mye

med seg, men selvsagt får de med seg
noe av det som blir sagt, og de ser at vi
voksne gråter og er preget av det som
skjer. På skolen ser de på Supernytt,
men vi måtte si at den yngste ikke
kunne få se det. Det blir for sterkt for
henne.
Den eldste datteren er en dyktig

fløytespiller og har deltatt på en soli-
daritetskonsert i Bergen sentrum.
Faren var svært stolt over henne da
hun ble intervjuet i avisen etter kon-
serten.
– Vi prøver som sagt å distansere

henne fra krigen, sier han, - men jeg
ble overrasket over hvor moden hun
var da hun svarte. Hun sier helt
riktige ord. Ukraina skal vinne, for vi
er et sterkt folk, sa hun. De kjemper
for sitt eget land, sin egen frihet.
– Hadde du trodd det kom til å

bli krig?

– Ingen trodde det kunne bli krig før
2014, da Russland okkuperte Krim-
halvøya, Luhansk og Donetsk. Da for-
andret mye seg. Russland nektet for at
de hadde en hær der. At det skulle bli
et åpent angrep mot Ukraina trodde
ingen. Jeg har en stor slekt i Russland
også. Ingen kunne tro at dette kunne
skje. Men det skjedde.
Ostanin har engasjert seg mye for å

kunne hjelpe folket sitt i hjemlandet
og dem som er på flukt. Han forteller
at det å hjelpe andre, også hjelper
ham selv.
– Jeg har en ting jeg hviler i fra min

egen erfaring. Hvis du føler deg for-
tapt, hvis du føler du er på grensen av
hva som er mulig; finn noen du kan
hjelpe. Da vil Gud støtte begge to og 
gi kraft til dere begge. Av den grunn
bestemte jeg meg for å bli med i Røde
Kors og hjelpe den ukrainske for-
eningen i Bergen, og vi gjør mye i
kirken vår også. Vi har samlet inn 11
tonn turmat og annet utstyr som har
blitt sendt med lastebiler, og en bil
med medisin. Når man kan hjelpe
andre, blir det lettere. 
— Vet du om noen ukrainske

flyktninger som er på vei til oss i
Bergen nå?
— Det kommer cirka tusen flykt-

ninger til Bergen etter hvert, så jeg vet
selvsagt ikke hvem alle er. Jeg har
vært med dem som har kommet, på
politistasjonen for å hjelpe dem å re-
gistrere seg. Noen har slektninger her,
men ikke alle. Det er opprettet en
gruppe på Facebook for flyktninger,
de som er tar imot flyktninger og de

Ukraineren Dmytro
Ostanin mister ikke
troen på Gud
Det er vanskelig for oss alle å møte krigen i Ukraina gjennom TV-skjermen. En som kjenner
dette enda sterkere på kroppen, er Dmytro Ostanin. Han er selv fra Ukraina og er sokne-
prest i den russisk-ortodokse kirken som holder til på Søreide.
Tekst: Gunnar Mindestrømmen og Geir Endre Kristoffersen Foto: Geir Endre Kristoffersen
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som er slektninger. Der kan de kom-
munisere med hverandre og slik at de
kan få direkte hjelp. Folk samler klær
og ting som skal leveres på hotellene
de skal bo på først. 
– Er det noe vi konkret kan

gjøre for å hjelpe?
— Konserter som den vi skal ha 7.

april, hjelper mye. Vi hadde en lig-
nende konsert i Os kyrkje der Aurora
var med, og der samlet vi inn 120.000

kroner på to timer. Midler vi får inn,
kan gå til veldedighetsorganisasjoner.
Man må ha en organisasjon som tar
imot det som kommer, slik at det ikke
stopper på grensen i Polen. Midler
som kommer inn, må overføres til
dem som hjelper konkret.
Ostanin forteller at menigheten hans

samarbeider med en veldedighets-
organisasjon som er ledet av en han
kjenner fra prestestudiet i Ukraina.

Denne presten kjører barn med buss
bort fra barnehjem i krigsområder.
Det er også mange barn som går alene
langs veien bort fra store byer som er
bombet. Ostanin følger organisa-
sjonen tett, og fikk vite at bare på en
uke ble tusen barn plukket opp og
fraktet til trygghet. 35 frivillige sørger
for husly i roligere områder i det vest-
lige Ukraina, før de kjøres videre til
barnehjem i Polen. 
— Det er jo mange som har

store hus her. Kanskje noen kan
ha plass til noen?
— Vi jobber med privat inn-

kvartering. Jeg er kjempeglad for at
mange melder seg for innkvartering.
En ting er å bo på hotell, men det er
noe helt annet å bo med mennesker.
Det kan være avstand i språk, men det
tror jeg går bra. Mennesker er
mennesker. Vi forstår hverandres
behov, også uten ord. Hvis noen har
plass til å huse noen, kan de kontakte
kommunen, den ukrainske for-
eningen, eller meg direkte.
Den russisk-ortodokse presten har

også nylig inngått en avtale med vår
biskop, Halvor Nordhaug, om trykk-
ing av bønnebøker til den ortodokse
påsken, ny-testamenter på ukrainsk
og små ikoner. Disse tror han vil være
kjærkomne når ukrainere skal feire
påske en uke etter vår norske påske.
— Jeg forstår at noen kan bli, hva

skal jeg si, litt irritert, når man
sammenligner flyktningene fra
Ukraina med flyktninger fra andre
land. Noen tenker ‘Hvorfor var det
ikke sånn med oss da vi var flykt-
ninger?’. Men det er noe spesielt med
flyktningene fra Ukraina. For det
første er det per i dag 2,7 millioner
flyktninger fra Ukraina – og alle
sammen er flyktninger i Europa. For
det andre; jeg har vært med flykt-
ninger på politistasjonen, og der blir
de spurt om de vil tilbake til Ukraina

Dmytro Ostanin fra Ukraina er sokneprest i
den russisk-ortodokse kirken på Søreide.
Han har tunge dager nå, men finner mye
kraft i å hjelpe.
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eller om de vil bli værende i Norge.
Nesten alle svarer at de vil tilbake,
helst om to – tre måneder. De har
familie der, og de vil ikke bo i det
vakre landet vårt.
— Hvordan er det å lede en

menighet der både russere og

ukrainere er med?
— Det er ingen splittelse i menig-

heten. De som bor i Norge, forstår
demokrati, hvor viktig et liv er og hva
barmhjertighet betyr. Det er ingen
splittelse, men det er litt spenning.
Menigheten hører til patriarkatet i

Moskva, og det gjør meg litt vondt.
Lederen der sier ja til krigen. Det hele
blir litt schizofrent for meg. Jeg måtte
sende et brev til patriarken i Moskva.
Det kunne kostet meg jobben, men jeg
måtte si ifra. Noen ukrainere ser på
meg som en russisk prest, mens rus-
sere ser på meg som en ukrainsk, na-
sjonalistisk prest. Når jeg blir kritisert
fra begge sider, føler jeg at jeg står
riktig, i midten. Jesus var ikke po-
litisk. Selv om jeg er patriot, er jeg
ikke på en side, men midt i, med Gud.
— Hva tenker du videre? Tror

du det blir fred?
— Jeg håper på det, og jeg håper det

ikke tar lang tid. Jeg tror Ukraina kan
vinne. Da vinner de ikke bare for seg
selv, men for hele jorden. Hvis det
ikke stopper i Ukraina, hvilket land
blir det neste? Latvia? Litauen? Est-
land? Polen? Vi håper ved Gud at alt
blir bra. l

Kirkens Nødhjelp kom raskt
i gang med å gi akutt nød-
hjelp til dem som er berørt
av krigen i Ukraina. Behovet
for humanitær bistand er
enormt. 

Tekst:  Kirkens Nødhjelp og redaksjonen

U tviklingen skjer så raskt at 
situasjonen kan ha endret fra

dette ble skrevet til bladet er trykket.
Men det er ingen tvil om at befolk-
ningen i Ukraina trenger akutt
nødhjelp. Flyktningkrisen er alene
den verste i Europa siden andre
verdenskrig. 
Kirkens Nødhjelp rykket raskt 

inn sammen med sine partnere og
bidrar med livsviktig hjelp til flykt-
ninger, både i Ukraina, Ungarn, 
Romania og Polen. Kirkens Nød-
hjelp har et godt nettverk i om-
rådet gjennom den internasjonale
humanitære alliansen ACT Alliance. 
I tillegg arbeider den polske sam-
arbeidspartneren Polish Human-
itarian Action på tolv ulike steder i

Ukraina og i grenseområdene i selve
Polen. Organisasjonen hjelper både 
de som er på flukt gjennom Ukraina,
men også eldre og syke, som ikke er
i stand til å flykte fra krigen i hjem-
landet. l

Ukrainere på flukt. Bildet ble tatt 11. mars. FOTO: HÅVARD BJELLAND, KIRKENS NØDHJELP

Hjelp Kirkens Nødhjelp å hjelpe 
medmennesker i nød. 

Vipps:  2426 
Konto: 1594.22.87426

Kirkens Nødhjelp på plass i Ukraina

Dmytro Ostanin i samtale med sokneprest
Gunnar Mindestrømmen.
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En gang i måneden har 14
femteklassinger fra fire
skoler møttes i kirken for å
ha det både gøy og lærerikt.
Nå har de lyst til at du skal
se noe av det de har gjort og
laget.
Tekst og foto: Geir Endre Kristoffersen

E n mandag etter skoletid er ni av
årets juniorkonfirmanter samlet til

årets siste vanlige juniorkonfirmant-
samling. Det er tydelig at de setter stor
pris på å være i kirken denne dagen.
–Hva er det dere liker med å

være juniorkonfirmant?
– Jeg liker at vi lager ting her, svarer

Natalie.
– Jeg liker også å lage ting, sier

William, og legger til at han også liker
å høre om ting fra Bibelen.
– Og så er det god mat her, sier Iver.

– Utenom når det var pølser, kom-
menterer Maria - og blir møtt med et
uforstående liker du ikke pølser fra de
andre.
Femteklassingene har fått sitt eget

lille perlearmbånd med perler i for-
skjellige farger som blir brukt på sam-
lingene.
– Dette er en kristuskrans. Den har

perler som betyr noe spesielt, forklarer
Julia.
Denne dagen har de blant annet hatt

om oppstandelsesperlen, og de har
malt sommerfugler som et symbol på
det den står for. Da de hadde om jeg-
perlen, skrev de fine, oppmuntrende
ting til seg selv som ble limt på speil.
Disse viser de stolt frem for fotografen.
- Tenker dere at de som går i 

4. klasse nå bør bli juniorkon-
firmanter i Søreide til neste år?
– JA!, svarer alle i kor.
– Det burde vært 50 folk her, sier

Matheo.

– Det er god mat og vi lærer mye,
kommer det fra Julia, og William av-
slutter med:
– Nå forstår vi kristendom litt mer.

Avslutningsgudstjeneste
Søndag 24. april er du velkommen 
på juniorkonfirmantenes avslutnings-
gudstjeneste klokken 11.00. Der kom-
mer femteklassingene til å bidra, og
etterpå kan du se alt det fine de har
laget, som vil stå utstilt ved kirke-
kaffen. Hvis været tillater det, blir 
det vårslepp med gøye aktiviteter
utenfor kirken etterpå. l

Bli med oss i kirken!

Ni av årets juniorkonfirmanter ønsker deg velkommen på gudstjeneste 24. april. Fra venstre: Iver, André, Leander, Matheo, William, Natalie,
Julia, Nora og Maria.

KRANS: Den
svenske biskopen
Martin Lönnebo
skapte Kristus-
kransen i 1995,
med inspirasjon
fra kjedene
mange greske
fiskere bærer.

JUNIORKONFIRMANTER I SØREIDE:
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Tekst: Gyrid Cecilie Nygaard

S esam har i over 30 år drevet et
viktig diakonalt arbeid i Fana og

Ytrebygda bydeler. Det er en selv-
stendig stiftelse innenfor Den norske
kirke, med fire satsningsområder;
åpen barnehage, eldresenter, fri-
villighetssentral og tilbud for bedre
psykisk helse. 
– Vi har en ukuelig tro på at alle

mennesker kan bidra. De fleste av
våre aktivitetstilbud er helt eller del-
vis drevet av våre 70 frivillige med-
arbeidere, sier Ingfrid Fonn, som tok
over som daglig leder i januar.

Bruker frivillighet for å inkludere 
Stiftelsens gründer, Torill Hansen
Kongsbakk, pensjonerte seg i
desember 2021. Den nye lederen,

Ingfrid Fonn, er utdannet barne-
vernspedagog, og kjenner Sesam godt
etter vel 15 år i «det gule huset» på
Nesttun. Fonn er klar på det som er
Sesams filosofi. 
– Alle mennesker trenger å bli sett,

høre til og få være til nytte. Frivil-
lighet er en del av vår inkluderings-
metodikk og viktig i vårt daglige
virke. Vi har tro på de mulighetene
som utløses når mange løfter i flokk.
Vi har mange frivillige som alle bi-
drar til å gjøre Sesam til et levende,
mangfoldig og spennende sted, for-
klarer Fonn.

Ønsker å gi folk et sted å høre til
Sesam ønsker at ulike mennesker skal
få høre til. 
– Vi skal våge å se utfordringer i

menneskers liv, og møte menneskelig

behov med omsorg og fagkom-
petanse, sier Fonn. 
Dette året har stiftelsen fått flere

nyansatte. Trude Thunes har akkurat
startet som leder for Sesam frivillig-
hetssentral, og koordinerer arbeidet
med de rundt 70 frivillige med-
arbeiderne. Rune Fahlvik startet som
diakonimedarbeider i januar, og har
blant annet ansvar for åpen
barnehage tre dager i uken. Også han
jobber sammen med frivillige.

- Det gir meg utrolig mye!
En av disse 70 frivillige er Penny
Mietle. Hun er ofte på Sesam, og har
vært frivillig medarbeider i over 12 år.
Hun er tydelig på at jobben som
frivillig betyr mye, og mener det gir
en struktur i hverdagen og en følelse
av å være til nytte.
– På Sesam får man treffe nye

mennesker og få nye vennskap. Man
bidrar til noe som er nyttig, og som
folk setter pris på.
Mietle tror mange kommer på

Sesam fordi det skjer mye sosialt.
- Det er sosiale aktiviteter for oss

som er frivillige og de vi er sammen
med her. Det gir meg utrolig mye mer
enn det jeg klarer å gi til andre!  l

Fra venstre: Ny daglig leder, Ingfrid 
Fonn, diakonimedarbeider Rune Fahlvik
og leder for Sesam frivillighetsentral, 
Trude Thunes. FOTO: SESAM

SESAM: Frivillighet 
og fellesskap i Fana
Sesam driver et mangfoldig diakonalt tilbud i vår bydel, og
etter 30 år har de nå fått ny daglig leder; Ingfrid Fonn. Møt
også en av de 70 frivillige medarbeiderne, som mener
jobben gir både felleskap og mening.

«Det gule huset» på Nesttun.  FOTO: SESAM
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Fakta: Stiftelsen Sesam
• Stiftelsen Sesam ble etablert i

1989 på kjøpesenteret Lagunen
som et samarbeid mellom Den
norske kirke og Lagunen

• Startet av Torill Hansen Kongs-
bakk, som var leder helt til
desember 2021

• Initiativet ble tatt av Bjørgvin
bispedømmes diakoniutvalg
som ønsket å være kirke der
folket var

• Flyttet til Nesttun i 1994, og inn
i «det gule huset» i 2005

• Samarbeider med lokale
menigheter og andre lokale fag-
lige instanser

Les mer: www.sesamist.com 

Lurer du på å bli frivillig i
Sesam? Ta kontakt: 55 56 11 45
sesamist@sesamist.com

OVER: - Frivillighet er viktig i vårt daglige virke, Ingfrid Fonn. Hun overtok som daglig leder i Seam etter nyttår. FOTO: GYRID CECILIE NYGAARD
UNDER: Penny Mietle har vært frivillig Sesam-medarbeider i over 12 år. Det har gitt både mening og fellesskap. FOTO: INGFRID FONN
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Aurdalslia 12 - 5253 Sandsli - 55 22 65 10

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging  
ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no 
Hagerupsvei 32X  
5093 Bergen

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

    

   
    

    

Blomsterdalen Senter 
tlf. 55 99 14 24

post@tottos.no

Tlf.: 55 11
 
80 10

Fax: 55 11
 
80 11

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i
Hver fredag: Kunngjøring om gudstjenester
i Fana prosti.  E-post: sylvi@fanaposten.no

 

Kan du hjelpe et barn eller en 
ungdom som har det vanskelig? 

Nå er det behov for flere 
fosterhjem i ditt nærområde.

Den norske kirke samarbeider
med Fosterhjemstjenesten i Bergen 

om å finne fosterhjem. 

Mer informasjon om fosterhjem på

fosterhjem.no

Illustrasjonsfoto
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Solidaritets-
konsert for
Ukraina
7. april 
kl. 19.00.
Ulike
musikk-inn-
slag. Appell
ved Dmytro

Ostanin (bildet), se side 4-6. Se info
under.

Babysang 
Sangstund i kirken hver torsdag 
kl 10.30 og 11.00. Bli med i Face-
book-gruppen ‘Babysang i Sør-
eide kirke’ for oppdatering og
påmelding.

Café Hjerterom
Vafler, kaffe og formiddagsprat
hver torsdag kl. 11.00. Avsluttes
med samling i kirkerommet
kl 12.00.

Knøttesang
Sangstund for barn fra 1 til 5 år og
forelder i ungdomslokalet annen-
hver tirsdag (lik uke) 16.45 - 17.30.

Tidsreise
Påskevandring for 2. klassinger
onsdag 6. april. Påmelding på nett-
siden.

Café 19
Fritidsklubb for 5. - 7. klasse i ung-
domslokalet fredagene 22. april og
20. mai kl. 19.00 - 21.00.

Vårslepp
Lek og moro
utenfor kirken
(bildet)
søndag 24.
april kl. 12.00.

Diakonatet
Samling med
omsorg for andre den andre tirs-
dagen i hver måned kl. 12.00.

Tid for tro
Trosopplæring for voksne med tid
til samtale. Tirsdag 26. april 19.30.

Konsert med Søreide Songlag
Søndag 22. mai kl. 18.00.

Ungdoms-
gudstjenester i
Søreide kirke
Søndag 
3. april kl 19.
Mandag 
18. april kl 19.
Søndag 
15. mai kl 19.

Konsert med Mannskoret 
Tirsdag 31. mai kl. 19.30.

Vil du være med på en 
ekte innspilling?
Vi har noen egne sanger som 
blir brukt i ulike arrangementer 
i kirken. Disse sangene kan du 
være med og lære og så spille inn!
Vi søker primært barn fra 4. til 7.

klasse, men alle som er interessert,
kan kontakte menighetspedagog
Rikke Bergflødt-Kvamme 
928 96 886, rb455@kirken.no

Lys våken
Spennende
opplegg med
overnatting i
kirken for  
6. klassinger 
22. til 23. mai.
Invitasjon
kommer i
posten. Påmelding på kirkens
nettside.

Vil du være med å få Middag i
kirken opp å gå igjen?
Mange savner den fine middags-
stunden i kirken annenhver tirsdag.
Vi trenger et team av frivillige som
kan hjelpe til å gjøre middagen klar,
slik at vi får denne gode tiden til-
bake! Vil du hjelpe til, kan du kon-
takte Vera på vb289@kirken.no. 

Ta vel imot bøssebærerne
for Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon mandag 4. april!

Gudstjenester: side 12
Kontaktinfo: side 2
www.soreidekirke.no

Aktivitetskalender våren 2022

Følg oss på 
Faceboook!

Medvirkende:
•  Anastasiya 
    Ostanin
•  Irina Tarasova
•  Steinar 
    Hjelmbrekke
•  Rikke Bergflødt-
    Kvamme

•  Prostikoret
    Sola Fide
•  Mannskoret på 
    Søreide
•  Søreide songlag
•  Jubilate
•  Kor e’ Politiet
•  m.fl.

Appell ved Dmytro 
Ostanin, ukrainsk
prest i den russisk-
ortodokse kirke, Kristi
Åpenbaringsmenighet

Gratis inngang. Inn-
samling til Ukraina.

Solidaritetskonsert for Ukraina
Søreide kirke, torsdag 7. april kl. 19.00: 
Solidaritetskonsert for krigsofrene i Ukraina.
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I letekrysset finner du alle ordene i

første vers av Deg være ære – utenom

ett ord. Dette ordet er løsningsordet!

Ordene kan stå forlengs, baklengs,

loddrett, vannrett og på skrå. 

Send en e-post med løsningsordet og 

ditt navn innen 20. mai til
soreide.menighet.bergen@kirken.no 

og bli med i trekningen av et gavekort fra

Domino’s Pizza på Kokstad.

Deg være ære, 
Herre over dødenes makt
Evig skal døden være Kristus underlagt
Lyset fyller haven, se en engel kom
Åpnet den stengte graven
Jesu grav er tom!

Livets gang 
Døpte
Iben K. Brenna-Brodahl
Lavrans Emil S. Brunborg
Vegared Kvia Hansen
Harald Løland Pedersen
Dennis D. Berhovde
Hedda Reisæter Hope
Phillip Johan L. Nøkling
Isak Wulf
Noah Wulf
Johannes S. Christensen

Vielser
Anette Brodahl og Christian
Didrik Brenna
Helene Marie Einarsve og
Torben Stavne

Dødsfall
John Kleveland
Judith Mikkeline 
Mjåtveit
Kjell Hybert Rørnes
Ingrid Haugsdal
Geir Simonsen

Gudstjenester
Søndag 3. april
11.00: Gudstjeneste ved
Åsen.
19.00: Ungdomsguds-
tjeneste ved Åsen.

Onsdag 6. april
21.00: Hverdagsmesse ved
Danielsen.

Søndag 10. april
Palmesøndag
11.00: Gudstjeneste ved 
Mindestrømmen.

Torsdag 14. april
Skjærtorsdag
19.30: Gudstjeneste ved
Åsen.

Fredag 15. april
Langfredag
11.00: Gudstj.ved Åsen.

Søndag 17. april
Påskedag
11.00: Gudstjeneste ved
Åsen.

Mandag 18. april
2. påskedag
19.00. Ungdomsguds-
tjeneste ved Åsen.

Onsdag 20. april
21.00: Hverdagsmesse ved 
Mindestrømmen.

Søndag 24. april
2. søndag i påsketiden
11.00: Gudstjeneste for små
og store ved Mindestrømmen.

Onsdag 27. april
21.00: Hverdagsmesse ved 
Mindestrømmen.

Søndag 1. mai
Arbeidernes dag
11.00: Gudstjeneste 
ved Åsen. 
Søndagsskole.

Onsdag 4. mai
21.00: Hverdagsmesse 
ved  Danielsen.

Søndag 8. mai
11.00: Gudstjeneste ved 
Mindestrømmen. 
Søndagsskole.
13.00: Dåpsgudstjeneste 
ved Mindestrømmen.

Onsdag 11. mai
21.00: Hverdagsmesse 
ved Mindestrømmen.

Søndag 15. mai
11.00: Gudstjeneste 
ved Åsen.
19.00: Ungdomsguds-
tjeneste ved Åsen.

Onsdag 18. mai
21.00: Hverdagsmesse 
ved Mindestrømmen.

Søndag 22. mai
11.00: Gudstjeneste 
for små og store ved 
Åsen.

Onsdag 25. mai
21.00: Hverdagsmesse 
ved Danielsen.

Torsdag 26. mai
Kristi himmelfartsdag
12.00: Friluftsgudstjeneste
på Storrinden ved Åsen

Søndag 29. mai
11.00: Gudstjeneste ved 
Mindestrømmen. 
Søndagsskole.

Søndag 5. juni
Første pinsedag
11.00: Gudstjeneste ved 
Mindestrømmen. 
Søndagsskole.

Hverdagsmessene hver 
onsdag kl. 21.00 er korte
liturgiske messer med 
nattverd.

Kontaktinfo: side 2
www.soreidekirke.no 

Aktivitetskalender
Se side 11.

Vil du være 
med og bidra?
Tusen takk til alle som vil 
gi et månedlig beløp til
barne- og ungdomsarbeidet 
i Søreide menighet! Finn 
alt du trenger for å komme 
i gang under GIVERGLEDE
på www.soreidekirke.no 
eller gå rett
til skjemaet 
ved å holde 
mobilkameraet 
over QR-koden.

MENIGHETS-
KALENDER


