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Tekst: Kari Hop Fjæreide

T anker om hva det skulle bety å gå inn i et nytt 
år, nytt tiår. Selv tenkte jeg ikke så store ord,

men det var likevel ønsker om en forandring i egen
hverdag. Jeg har alltid likt nyttår og forsettene 
på den måten. Starten på noe nytt. I ordene lå 
optimisme og pågangsmot. Nå skulle jeg, i likhet 
med mange andre, ta tak. 

Så rammet ulykken. Brannen. Bare dager inn i det
nye året. Det ble tunge dager for lokalsamfunnet vårt.
Vi var alle berørt, men tyngden lå på dem som var
rammet helt nært. En tyngde vi ikke kunne fatte. Det
som hadde kjentes så viktig å starte ble brått fjernt.

For midt i all sårbarheten lyste det, i møte med dem 
vi møtte, et håp som overgikk alle forsetter vi kunne
tenke for våre liv: en bærende vennlighet, omsorg,
nestekjærlighet. Disse kreftene som er der, oss
mennesker imellom, men som ofte overskygges av
andre mindre viktige momenter. Det ble for oss i
Søreide menighet en påminnelse og synliggjøring om
hva som er det viktigste, ikke bare når livet brister,
men i hverdagen, i møte hverandre, i møte med oss
selv. Å elske hverandre, slik Jesus viste oss gjennom
sitt liv. 

Slik Johannes oppfordrer i ett av sine brev: Mine
kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er
fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og
kjenner Gud. 

Vi håper det nye året og tiåret vil gi oss mange møter
og muligheter til stadig å virkeliggjøre dette. Ikke

bare i møte med dem vi kjenner, 
men også i møte med dem vi enda
ikke kjenner. At vi stadig, også i
fremtiden, i fellesskap kan være
med å skape et varmt samfunn
og godt oppvekstmiljø for våre
barn og unge, i hverdagen og
når livet brister. 

Et oppdrag 
viktigere enn alle 
nye forsetter. n

Menighetskontoret: 
55 59 71 00 
soreide.menighet.bergen@

      kirken.no

Kontortid: tirsdag – fredag 9–15 
Bank: 1644.25.11768

Sokneprest 
Gunnar Mindestrømmen

55 59 71 02 - 900 14 146 
gm865@kirken.no

Kapellan Kari Hop Fjæreide
55 59 71 05 - 988 39 451 
kf932@kirken.no

Kapellan Marte Birkeland Åsen
55 59 71 01 – 99432101
ma358@kirken.no

Administrasjonsleder
Morgan Hitland

55597184 – 93267170
mh958@kirken.no

Kantor (vikar) Ingrid Eriksen Hagen
55597108/45212181
ih769@kirken.no

Menighetspedagog 
Rikke Bergflødt-Kvamme

55 59 71 87 - 928 96 886
rb455@kirken.no

Menighetspedagog/
frivillighetskoordinator 
Geir Endre Kristoffersen

55 59 71 04 - 936 61 444 
gk676@kirken.no

Kirketjener 
Ann Kristin Hovland

454 16 158 
ah848@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Gro I. Klungland

958 73 493
i_gro@hotmail.com

Søreide menighetsbarnehage 
Styrer Marit Onarheim

55 59 78 25 
soreidemenighetsbhg@

     akasia.no

Kirkeskyss:
41 60 42 27 - 

Søndager fra kl 10.00 

Redaktør: Geir Endre Kristoffersen
55 59 71 04 - 936 61 444 
gk676@kirken.no

Grafisk produksjon: Dragefjellet
Media AS. Trykk: Molvik 

Utgivelse neste nummer: 
24. mars

Refleks er et informasjonsorgan 
som sendes alle hjem og regnes 
ikke som uadressert reklame. 

Hvem-hva-hvor i 
Søreide menighet

REFLEKS 1-20 2

Refleks nr 1 - 2020 
Årgang 50 Inn i det 

nye året 
Siste kveld i året, samlet rundt et bord
med venner og familie, eller kanskje
som meg, i et stille øyeblikk med penn
og papir, tok mange av oss ordet 
«nyttårsforsett» i vår munn.
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  Søreide kirke synes åha

funnet en god oppskrift på
et godt møtested. Familie-
middag annenhver tirsdag
kl. 16 samler fulle hus.

Tekst og foto: Jens Z. Meyer

D en dagen vi besøkte familie-
middagen, var det taco på

menyen. Vel hundre personer – barn
og voksne fra babyer til pensjonister,
hadde måltid sammen. 
– Vi begynte med disse middagene
for sånn tre år siden fordi det kom et
ønske fra småbarnsforeldre om å ha 
et samlingspunkt med lav terskel, for-
teller menighetspedagog Geir Endre
Kristoffersen. 
– Tallet på deltakere varierer noe 
fra gang til gang, men vi har i det store
og hele hatt en jevn økning. Men i
høst kom det plutselig veldig få på
middagene. Vi holdt på å gi opp, men
så kom vi på at vi ikke hadde lagt ut
familiemiddagene som arrangement
på Facebook. Straks vi gjorde det,
strømmet det på med gjester igjen,
sier Geir Endre. 
Opplegget er enkelt. Er man to eller
flere i familien, betaler man samme
pris, for tiden 100 kroner. En person
koster 50 kroner. Maten blir levert av
«Sunt rett hjem». 
–Hva gjør dere dersom det

ikke er nok mat? 
– Da varmer vi noen pølser, folk
skal ikke gå sultne hjem!

Kommer ofte innom
– Vi er her stort sett hver gang. Det er
veldig kjekt med god mat og sosialt.
Barna tar med eller møter venner og
vi mødrene som ikke får tid til å
treffes ellers, får tid til en prat, sier
Liv-Tove Haugseng. Hun er på
familiemiddagen med to sønner og
kompisen til en av dem.

– Og middagen er utrolig rimelig,
kunne gjerne vært dyrere, sier hun 
og legger til at det alltid er spennende
å se hva som er på menyen.
– Familiemiddag er kult. Det er
veldig god mat og her kan jeg møte
venner, mener sønnen Jonas (9). 
Ved samme bord møter vi Chantal
Nilsen. 
– Jeg setter pris på at det er mat
som barna liker, men det er også sunt,
det blir alltid servert grønnsaker.
Helene Feste har tre måneder gamle
Elias på fanget. Sammen med man-
nen Simon og de to andre barna på
seks og tre år, er hun med på
familiemiddagene hver gang. 
– Middagene er viktige for ungene,
de synes det er kjekt. Det er også et
veldig godt tilbud for voksne, her kan
vi møte andre familier i en travel
hverdag. Vi rekker også trening eller
andre gjøremål etter middagen. Jeg
synes også det er fint med aktiviteter
for barna i etterkant. 
– Jeg er her fordi konen min sa at
jeg måtte komme, sier Geir Ramstad
smilende før han skryter av familie-
middagene. 
– Det er uvanlig med et slikt lokalt
samlingspunkt, det er et kjempetilbud

for oss. Han og konen Bente Helen
Schei har med seg tre av barna sine. 
– Ungene sa «ja!» da vi spurte om
de ville bli med.

Første besøk
– Vi hentet barnebarn i barnehagen
og skulle egentlig lage middag, men 
så sa datteren vår at det var famile-
middag i kirken. Da ble vi med for
første gang, forteller Tore Sverre og
Brita Ekeland. De bor på Sotra og 
har blitt invitert med flere ganger før.
I dag passet det heldigvis.
– Dette er et fantastisk sosialt sam-
lingspunkt. Maten er god, og ungene
kan leke sammen mens vi voksne
skravler, sier Kristine Gudbrandsen
som har med seg sine to barn på seks
år og tre måneder. n

I vår er det 
planlagt familie-
middager disse 
tirsdagene:

• 11. februar 
• 25. februar 
• 10. mars
• 24. mars 
• 21. april 
• 19. mai

Taco på tirsdag

Fullt hus og rolig stemning på familiemiddag i Søreide kirke. Under: Elias og Helene koser seg
på familiemiddag r
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Vinterleir på Geilo pleier
alltid å være en populær
aktivitet blant konfir-
mantene i Søreide kirke. 
En helg i januar var 36
konfirmanter på tur, og
stemningen var super!

Tekst: Geir Endre Kristoffersen

–D et er veldig koselig på leir,
sier de enstemmig.

–Jeg trodde det skulle bli bra, sier
Sarah.
–Men jeg ble likevel positivt over-

rasket over hvor bra det faktisk var!
Konfirmantene fra Søreide tar toget
til Geilo og bor på hotell der. På dag-
tid er det tid for å stå på ski i trekket,
mens det er ganske tettpakket pro-
gram på ettermiddagen og kvelden. 

Fint og variert program
De fem jentene er enige om at de
synes programmet på leiren var bra.
De liker at undervisningen er preget
av lek, og at de får snakke ærlig om
Gud og tro. Kveldssamlingene liker

Overraskende bra 
PÅ KONFIRMANTLEIR

OVER: Lisa (f.v.), Tuva, Sunniva, Sarah og Mathilde (ikke på bildet) er enige om at konfirmantleir
er enda bedre enn forventet. UNDER: Kveldene på leir avsluttes med en samling der alle får
tenne lys for hverandre. Her synger og snakker Ingvild til konfirmantene.FOTO: GEIR ENDRE
KRISTOFFERSEN (OVER) OG KARI HOP FJÆREIDE (UNDER)
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de også veldig godt, der en av lederne
sier noe til ettertanke og alle får tenne
lys for hverandre. 
–Det var også bra at vi fikk ta litt
egne valg, at ikke alt var styrt sier
Mathilde.

Ros til lederne!
Spesielt trekker jentene frem at det
var gøy å få gå ut og ake seint på
kvelden etter kveldssamlingen. Kon-
firmantene var inndelt i seks grupper
som hadde hver sin unge voksne
gruppeleder. Jentene synes lederne
de fikk møte var veldig gode.
–Det er kule ledere!
–Ja, og så er det så bra at de
snakker med oss. De spør oss

hvordan dagen har vært og sånn. 
De ser oss ikke bare som kon-
firmanter, men… begynner Lisa, 
og Mathilde fortsetter:
– Men som mennesker!

Første gang som leder
For en av lederne som var med, 
Erling Taule, var dette første gang
han var leder på konfirmantleir. 
På toget hjem spør vi ham hvordan
det har vært.
– Det har vært veldig interessant.
Jeg innser at jeg begynner å bli
gammel når det gjelder humor og 
interesser. Det er bra å få catche 
opp! ler 21-åringen.
–Det er kjekt å se at jeg har er-

faringer jeg kan dele av. Jeg er veldig
glad i å bli kjent med nye mennesker,
og det har jeg blitt denne helgen.
–Hva slags inntrykk har du

fått av konfirmantene?
––De virker som en godt sammens-
veiset gjeng, selv om de kommer fra
forskjellige skoler og steder. De er 
entusiastiske og energiske, og selv-
sagt veldig ulike. Det er tydelig at de
har respekt for hverandre, opp-
summerer Erling Taule.

I februar er det klart for leir for
en ny gruppe konfirmanter, og
det blir helt sikkert like bra! n

Vinterleir er spenstig, synes (f.v.) Daniel, Elias, Joar og Even. 
FOTO: GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN

Geilo! Erling i bakken under konfirmant-
leiren på Geilo. FOTO: FILIP SELSTAD

Erling Taule var godt fornøyd med både 
konfirmantene og egen innsats på sin første
leir som leder.



–Alle kan bid   
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Møt Marte, den nye
presten i Søreide

Noen dager etter en storslått innsettelsesguds-
tjeneste tar vi en prat med den nye Søreide-

kapellanen, Marte Birkeland Åsen. Vi har lyst 
til å bli litt mer kjent med hvem hun er og hvor-

dan det kunne ha seg at hun havnet hos oss.

Marte henger selvsagt opp et pepperoni-
pizza-ikon på det nye prestekontoret sitt. 
FOTO: GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN



  dra med noe!
Tekst: Gunnar Mindestrømmen

M arte vokste opp på Midtun, i 
en helt alminnelig folkekirke-

familie som døpte barna og fulgte
dem opp på beste måte, men som 
ikke var særlig engasjert i menig-
heten. I mange år var Marte aktiv i
speideren i Birkeland. Her ble hun
gradvis utfordret til å ta mer ansvar 
og utvikle seg som leder. Senere
vokste interessen for teater frem, og
Marte oppdaget at hun likte å stå
fremfor folk og prøve å formilde noe.
Musikal-konfirmantene i Birkeland
hadde øvelser i forkant av Ten Sing i
Birkeland Menighetshus. Da pappaen
hennes kom litt for sent måtte hun
vente sammen med tensingerne. Hun
var egentlig ikke interessert i det som
de holdt på med. Men når pappa også
neste gang kom for sent, oppdaget
hun et miljø som så henne og ville ha
henne med. Slik havnet hun i Ten
Sing-miljøet.
Med årene vokste også et stadig
større engasjement for verdens store
spørsmål. Fattigdom, urettferdighet,
miljø og marginaliserte grupper var
noe som utfordret.
Det var et fint miljø knyttet til
menighetshuset på Birkeland og hun
tilbrakte mye tid der sammen med
venner. 
– Men hadde noen fortalt meg som
14-åring at jeg skulle bli prest, så
hadde jeg aldri trodd på dem, forteller
Marte med et smil.
Gjennom miljøet på Birkeland og
senere som elev på Danielsen
videregående skole ble hun vant til å
omgås troende folk og ble kjent med
flere prester som hun oppdaget var
ganske vanlige de også. Så etter
videregående ble hun med på Ten
Sing-Norway og turnerte rundt i
Norge til store og små steder. En opp-
levelse gjorde sterkt inntrykk. Marte
forteller: 
–Vi kom til en dyp fjord i Sogn og
skulle ha noe opplegg for kon-
firmanter. Der var det bare pensjon-
ister som drev konfirmantarbeidet og

jeg tenkte at her er det behov for nye
krefter. Det ble for meg et «wake-up
call».
Etter enda et år på Rønningen
Folkehøgskole som miljøstipendiat,
vokste interessen for å lære mer om
troen. På Menighetsfakultetet møtte
hun en akademisk tro, der det var lov
å lese bibeltekstene med et kritisk
blikk. Hun hadde et studieopphold 
i Sør-Afrika og møtte der historien 
om apartheid, der både begrunnelsen
for rasepolitikken og engasjementet
for å avskaffe raseskille var begrunnet
med bibeltekster. For Marte ble dette
møtet en viktig motivasjon for å stu-
dere teologi og forstå mer av hvordan
en kunne tolke Bibelens tekster på en
god måte.
Mange av hennes medstudenter
hadde vokst opp i sterke kristne miljø
og hadde med seg mye bibelkunnskap
som ble utfordret i møtet med teolo-
gien. Marte forteller at det var anner-
ledes for henne. 
– Jeg kunne kjenne på at det var så
mye jeg ikke kunne, men det trigget
meg bare til å engasjere seg mer i 
studiene. 
Marte beskriver en dannelsesreise
som hun gikk langt inn i, og viktige
praksisperioder i Honningsvåg, på 
Ørlandet og i Lofoten var betydnings-
fulle steg på veien til prestetjeneste. 
En episode fra Lofoten sitter godt i
minne: 
– Vi skulle ha friluftsgudstjeneste 
og organisten kunne ikke komme. Vi
visste om en pensjonist som akkurat
hadde lært seg å spille trekkspill. Jeg
ringte til ham, og han var ikke uvillig,
men kunne ikke salmene. Så satt vi
der, jeg nynnet salmemelodier til han
på telefonen og han lærte seg dem til
gudstjenesten. Det ble en fin opplev-
else og et bevis på at det aldri er for
sent å bli med. Alle kan bidra med 
noe for å skape gode opplevelser for
fellesskapet, sier Marte med engasje-
ment i stemmen.
– Hvilke arbeidsoppgaver

trives du best med?
– Det mest givende jeg arbeider

med er begravelser der jeg som prest
for lov til å komme mennesker nær.
Oppgaven og rollen er på en måte
definert og det setter jeg pris på,
svarer Marte. 
– Jeg liker også å holde gudstje-
nester og forberede prekener. Det 
kan bli en utfordring å finne ro nok 
på kontoret til forberedelser. Sam-
tidig kan avbrytelser være veldig
viktige møter med enkeltmennesker
som kan bety mye. Jeg tenker at det 
er krevende å skulle gå ut og inn av
ulike følelsesmessige rom i løpet av 
en arbeidsdag. Det er noe jeg trenger
å lære meg, sier Marte.
Videre forteller hun at hun
fremdeles er glad i å gå på teater og 
på trening. Og for de som måtte lure:
Livretten er pepperonipizza.
Nå holder hun på å bli kjent med
Søreide menighet og hun ser utford-
ringen i at hun nå skal skape sin egen
arbeidssituasjon. Hun gleder seg til å
bli mer kjent med alle menneskene i
Søreide menighet og gå inn i sin første
faste stilling som prest.
Søreide menighet er veldig glad for
at Marte har takket ja til å bli vår nye
prest og gleder seg over at hun nå vil
bruke tid og krefter på å utvikle
Søreide menighet videre.  n
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Marte Birkeland Åsen startet som Søreide-
prest i januar. 
                 FOTO: GUNNAR MINDESTRØMMEN
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Tekst og foto: Geir Endre Kristoffersen

I oktober var vi tre fra Søreide kirke; Lars Peter Taule, Jens Meyer og jeg, Geir
Endre Kristoffersen, som dro med Kirkens
Nødhjelp til det afrikanske landet Malawi
for å se arbeidet organisasjonen gjør der. 
Vi kom tilbake med mange sterke, gledelige
inntrykk vi ønsker å dele med andre i lo-
kalsamfunnet. Siden to av oss også synger 
i gode kor, vil vi lage en konsert for alle der
vi gir noen innblikk i det vi opplevde. 
Dette er to kor med ulik sammensetning
og temmelig forskjellig uttrykk, og til-
sammen tror vi dette blir en fin konser-
topplevelse. I tillegg har vi dyktige kon-
firmanter med oss som vil fortelle mer 
om Fasteaksjonen – og kanskje vil de 
bidra musikalsk de også.
Under og mellom innslagene får
publikum se bilder og film fra Malawi og 
vi vil fortelle hva som gjorde inntrykk på
oss i møte med menneskene i dette fattige,
men gjestfrie landet.  n

Kom på 
konsert–
REDD LIV
I forbindelse med Fasteksjonen 2020 blir det en storslått konsert i Søreide kirke søndag
29. mars. Kammerkoret Sola Fide og mannskoret Stram deltar, og du får høre historier
direkte fra Malawi.

Lars Peter Taule, Geir Endre Kristoffersen og Jens
Meyer på besøk i Malawi.

I Malawi fikk vi gode møter med mennesker som hadde fått livene sine endret positivt.

Fasteaksjonskonsert 29. mars kl. 18.30

• Gratis inngang 
• Innsamling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
   «Gi et liv med vann».
• Les mer: www.fasteaksjonen.no



REFLEKS 1-20 9

    

        
      
     
     

       
      

        
       

          
        

      
     

       
      

       
       
   
    
        

       
       
    

Tekst: Trygve Danielsen

H vordan kan jeg erfare Jesus i 
mitt eget liv?

Å leve i en åpen relasjon til Jesus, 
er det mange som lengter etter. Jesus-
meditasjon er blitt en god vei til en
bedre erfaring av Jesu nærvær i våre
liv. Vi samles om en bibeltekst, for-
trinnsvis en beretning fra Jesu liv. 
Vi prøver så å tenke oss meditativt 
inn i situasjonen. Kjenne etter hvor-
dan det er stå der selv sammen med
disiplene/folket å se/høre Jesus
snakke. Prøve å få tak i ansikts-
uttrykket hans, stemmeleiet, se
hvordan han møter de forskjellige
menneskene, de syke, de som strever
eller fariseerne og de skriftlærde.
Kjenne etter hva inntrykkene gjør
med meg, skaper det lengsel, kjenner

jeg glede, frustrasjon eller takknem-
lighet?
Dette kan gjøres alene. Men ofte er
det vanskelig å finne roen og et egnet
sted. Å samles i en gruppe har for
mange vært en god hjelp til å være
stille og gjennomføre en Jesusmedita-
sjon.
Til hver gruppesamling utarbeides
det en enkel veiledning med noen
spørsmål som kan være en hjelp inn i
selve meditasjonen. Når meditasjonen
er ferdig, deler vi med hverandre det
vi har erfart under meditasjonen. Når
vi deler, skal det vi deler ikke kom-
menteres av de andre. Her er det ikke
rette eller feile tanker eller følelser.
Det vi erfarer under meditasjonen 
er den enkeltes opplevelse. Det er fa-
scinerende å se hvor forskjellig tanker
og reaksjoner kan bli selv om vi har

meditert over den samme teksten. Det
er berikende!
I Søreide menighet har en medita-
sjonsgruppe vært i gang noen år. Vi
inviterer nå til en ny gruppe med 
oppstart onsdag 19. februar kl. 19.15.
Her blir det en orientering om det å
meditere før vi prøver oss på en
Jesusberetning. n

Vi avslutter med hverdags-
messen i kirken kl. 21.00.

Bli med på Jesus-
meditasjon

Vi starter TWEENS-kor
Går du eller noen du kjenner i 4.-7. klasse og liker å synge,
danse og underholde? Da må du lese videre her. 

O nsdag 12. februar kl. 18.30-19.30, starter vi opp tweenskor i Søreide kirke. 
Koret skal ledes av Ingvild Aurlund, Maria May og prest, Kari Hop Fjær-

eide. Allerede før oppstart har vi med noen sangglade tweens, og vi vil gjerne 
ha med flere! 

Vi tror dette blir veldig gøy. Det blir sang og musikk, lek, andakt og sosialt. Vi
skal blant annet synge sanger fra Eva Weel Skram, Vilde og Anna fra MGP
junior, tweensgruppen Seven og Lisa Børud. Koret skal selvsagt også selv få
være med å bestemme sanger. n

Synes du dette høres kjekt ut? Kom og bli med du også! Onsdager kl.18.30-
19.30 i Søreide kirke. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Kari prest.  

Trygve Danielsen leder en gruppe som driver med 
Jesus-meditasjon i Søreide kirke. Nå starter en gruppe til,
der du kan bli med. 

Under forteller Trygve mer om hva Jesusmeditasjon er.
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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

    

   
    

    

Blomsterdalen Senter 
tlf. 55 99 14 24

post@tottos.no

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

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

w

     
     

      

www.abbedissen.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

 
Sunn og fersk  

mat levert  
til ditt selskap.
Vi leverer et bredt utvalg av selskapsmat til  

store og små arrangement.

Alle våre retter er laget fra bunnen med 

friske og ferske råvarer uten tilsetningsstoffer.  

 Gode råvarer, kortreist mat med sunnhet 

og helse i fokus levert av et knippe faglærte 

kokker og sprudlende sjåfører.

Prøv oss i dag!

s   

   

bestilling@suntretthjem.no

suntretthjem.no

970 91 491

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

Vil du ha en god grunn
til å gå en tur?

Bladet du holder i hånden nå ble levert til post-
kassen din av en frivillig medarbeider. 

Nå trenger vi flere til å levere bladet i mange områder i distriktet vårt.
Kunne du tenke deg å ta en runde? Ta kontakt med oss for å høre hvilke

områder som er ledige! gk676@kirken.no
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I letekrysset finner du mange ord som du kan lese mer om i
dette bladet. Ordene kan stå forlengs og baklengs, vannrett,
loddrett og på skrå. 

Ett av ordene i listen er IKKE i letekrysset. Det er løsningsordet!

Send sms med LETEX REFLEKS, løsningsord og navn til 936 61 444
innen 4. mars og bli med i trekningen av et gavekort hos Domino’s Pizza på
Kokstad. Vinneren vil bli kontaktet av Domino’s Pizza via sms.
Vinner i forrige nummer: Elin Sofie Ording, Ruskeneshaugen. Gratulerer!

Fastelavn
Geilo
Karneval
Konsert
Kor
Leir
Pepperonipizza
Prest
Refleksbud
Refleksjon
Malawi
Marte
Meditasjon
Middag
SolaFide 
Stram
Taco
Tweens

Fastelavns-
karneval 
Fastelavnssøndag 23. februar er du
velkommen på karnevalsgudstjeneste
kl. 11.00! Kom som du er eller kle 
deg ut! 

Vi vet helt sikkert at det kommer barn i
kostyme – og kanskje Kari ikke bare
har den vanlige prestekjolen på?

lete

X

2020

Agenter
i mars!
Alle kirkens 
3. klassinger blir
invitert til en 
spennende TÅRN-
AGENTHELG 
14. og 15. mars! 

Kjenner du en
tredjeklassing er 
det bare å tipse om
at agentoppdragene
er klare.



Livets gang
Døpte 
Døpte:
Linea Solheim
Eirik Hagen Hestad
Elias Feste
Aksel Irgens Kristoffersen
Tobias Fagermo
Antoniussen
Tiril Herdlevær Aase
Adrian Hanøy-Grimstad
Patrick Dalseide
Tiril Reisæter Hope
Sander Jensen Hope
Jonas Sørgard Strand

Dødsfall
Solveig Hjelmeland
Dag Næss
Jostein Igland
Karl Ove Helle
Jan Olstad
Hans Sandven
Thor Gaustad
Inger Johanne Eldøen
Laila Tøssebro
Kjell Olsen
Marie Dorthea Oldervoll
Sverre Trodal

Gudstjenester
16. februar kl 11.00
Kristi Forklaringsdag.
Gudstjeneste, dåp. Ved
Marte Birkeland Åsen.

19. februar kl 21.00
Hverdagsmesse. Ved
Gunnar Mindestrømmen.

23. februar kl 11.00
Fastelavnssøndag.
Familiegudstjeneste.
Ved Kari Hop Fjæreide.

26. februar kl 21.00
Askeonsdag
Askeonsdagsgudstjeneste
med skriftemål. Ved Gunnar
Mindestrømmen.

1. mars kl 11.00
Gudstjeneste, dåp. Ved
Marte Birkeland Åsen.

4. mars kl 21.00
Hverdagsmesse. Ved 
Marte Birkeland Åsen.

8. mars kl 11.00
Gudstjeneste, dåp. Ved
Gunnar Mindestrømmen.
Oddny Aspenes fra
Himalpartner blir med.

11. mars kl 21.00
Hverdagsmesse. Ved
Gunnar Mindestrømmen.

15. mars kl 11.00
Familiegudstjeneste. 
Ved Kari Hop Fjæreide.
Tårnagenter.

18. mars kl 21.00
Hverdagsmesse. Ved 
Trygve Danielsen.

22. mars kl 11.00
Maria Budskapsdag
Gudstjeneste, dåp. Ved
Gunnar Mindestrømmen.
Menighetens årsmøte.

25. mars kl 21.00
Hverdagsmesse. Ved
Gunnar Mindestrømmen.

29. mars kl 11.00
Gudstjeneste med dåp. 
Ved Marte Birkeland 
Åsen.

1.april kl 21.00
Hverdagsmesse. Ved Kari
Hop Fjæreide.

5.april kl 11.00
Palmesøndag.
Gudstjeneste med dåp.
Ved Kari Hop Fjæreide.

Kalender
Mandag 17. februar
19.30: Jubilate

Tirsdag 18. februar
17.30: Familiekor

Onsdag 19. februar
18.30  Tweens-kor
19.15  Jesus-meditasjon

Torsdag 20. februar
10.00: Babysang
11.00: Cafe Hjerterom

Fredag 21. februar
19.00: Cafe 19

Mandag 24. februar
19.30: Jubilate

Tirsdag 25. februar
16.00: Familiemiddag

Torsdag 27. februar
10.00: Babysang
11.00: Cafe Hjerterom

Mandag 2. mars
19.30: Jubilate

Tirsdag 3. mars
17.30: Familiekor

Onsdag 4. mars
18.00: Medarbeiderfest
18.30:  Tweens-kor

Torsdag 5. mars
10.00: Babysang
11.00: Cafe Hjerterom

Mandag 9. mars
19.30: Jubilate

Tirsdag 10. mars
16.00: Familemiddag

Onsdag 11. mars
18.30 Tweens-kor

Torsdag 12. mars
10.00: Babysang
11.00: Cafe Hjerterom
17.00: MiLK

Fredag 13. mars
19.00: Cafe 19

Lørdag 14. mars
Hemmelig klokkeslett: 
Tårnagenthelg

Mandag 16. mars
19.30: Jubilate

Tirsdag 17. mars
17.30: Familiekor

Onsdag 18. mars
18.30 Tweens-kor

Torsdag 19. mars
10.00: Babysang
11.00: Cafe Hjerterom
14.00: Juniorkonfirmanter

Mandag 23. mars
19.30: Jubilate

Tirsdag 24. mars
16.00: Familiemiddag

Onsdag 25. mars
18.30: Konfirmant-
            foreldremøte
18.30: Tweens-kor

Menighetskalender

Følg Søreide kirke på Facebook for å få vite mer om hva som skjer!

Kort om alt
Babysang: Sangstund i
kirken, med vafler og
matpakke etterpå.

Familiemiddag: Rimelig
middag med påfølgende 
aktiviteter i kirken.

Cafe Hjerterom: Vafler og
kaffe i menighetssalen. 

Jubilate: Kor for voksne.

Cafe 19: Fritidsklubb for 
5.-7. kl. i ungdomslokalet.

Jesusmeditasjon: 
Se side 11.

KRIK: Treningsstund med
andakt for ungdommer fra 
8. kl på Sandsli Sportssenter.

Tweens-kor: Kor for 4. - 7.
klasse i ungdomslokalet

Lokalhistorisk Forum:
Foredrag om lokalt, historisk
tema i menighetssalen.

Hverdagsmesse: Kort 
liturgisk messe med natt-
verd.

Juniorkonfirmanter
Trosopplæringstiltak for 
5. klassinger i kirken.

MiLK: Minilederkurs for
ungdom. 


