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Påsken i 
Søreide 
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Bli med til Storrinden
side 3-5



TEKST: Marte Birkeland Åsen,
kapellan i Søreide menighet

P åsken er en av de viktigste
høytidene i jødedommen

også i dag. I påsken samles
folket for å minnes det Gud har
gjort for dem; ført dem ut av
slaveriet i Egypt, trygt igjennom
ørkenen, og frem til Det Lovede
Land. Dette skulle folket
minnes, gjennom å spise pås-
kemåltidet, og slik fortelle og
huske på fortellingen for hele
storfamilien. 
I det jødiske påskemåltidet
smaker man seg igjennom pås-
kefortellingen, og minnes den
gamle pakt, som vi kan lese om i
Det gamle testamentet. 

Det var under påskemåltidet at
Jesus tok to av elementene –
brødet og vinen, løftet det opp,
og sa til disiplene at de skulle ta
imot og spise brødet og drikke
av vinen «til minne om meg».
Slik ble nattverden innstiftet.
Siden har kirken samlet seg og
feiret de lange linjene fra
jødenes frelseshistorie til Jesu
komme, virke, død og oppstand-
else. De to henger uløselig
sammen. Brødet og vinen
minner oss om det, hver gang vi
er samlet og dele måltidet. 

Det er det påsken handler om. 
Å ta imot det Jesus gjorde for
alle mennesker, til alle tider. 
Ta imot, og dele videre med
storfamilien og verden vi er en
del av. Jesus etablerte en ny

pakt gjennom sin tid på jorden.
Denne skulle ikke lenger bare
gjelde det jødiske folk, men alle
folkeslag. Slik Jesus sprengte
dødens og gravens grenser den
første påskemorgen, slik
sprengtes også etablerte grenser
mellom folk. Det være seg
landegrenser, aldersgrenser,
eller andre sosiale grenser, som
kun ga noen særlig utvalgte
tilgang til godene. Den tomme
graven sprenger alle grenser! 

Hva er dine påsketradisjoner?
Kanskje du pynter med egg 
og påskekyllinger? De gule pås-
kekyllingene er kanskje den
mest populære nordiske pås-
kepynten. Egget og kyllingen
symboliserer nytt liv. Kyllingen
symboliserer hendelsen som
sprengte grensene pås-
kemorgen – Jesu oppstandelse.
Kyllingen bryter 
ut av eggeskallet slik Jesus brøt
ut fra graven. Det er en hend-
else vi kan feire hver 
dag, og synge:

Påskemorgen 
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid; 
den har oss givet
lyset og livet, 
lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Norsk salmebok 196

God påsketid!n
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Hva er dine påsketradisjoner? Hadde du spurt
en jødisk innbygger i Judea på Jesu tid, så ville
nok svaret vært at påsken i stor grad handler
om å dele måltid sammen. 
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TEKST: Geir Endre Kristoffersen

Marte har vært ansatt i Søreide
kirke i litt over et år, og har blitt

godt kjent i nærområdet. Storrinden
hadde hun riktignok ikke vært på før
en torsdag i mars, en kald dag med
strålende sol og blå himmel.

– Dette er jo helt perfekt! Her tror
jeg det blir veldig bra å samles.

Hun prøver ut forskjellige steder å
stå for å holde en kort preken i det fri.
På Storrinden er det et veldig fint ut-
siktspunkt over flyplassen, men det er
på en åpen plass litt lenger inne på
toppen hun ser for seg gudstjenesten.

Kan vi tenne bål?
– Her konkurrer  ikke oppmerksom-
heten med fly som lander og letter, og
det er en fin flate å samles på. 

Restene av et bål midt på plassen
får kapellanen til å se for seg en
hyggelig samling rundt et varmende
bål, men slår raskt tanken fra seg. Når
vi er kommet til mai er det ikke

lenger tillatt å tenne bål i friluft, og
forhåpentligvis er ikke behovet like
stort for et varmende bål heller.
– Blir det friluftsgudstjeneste
uansett vær?

– Nei, vi må nok ha et værforbehold.
Hagler det sidelengs for eksempel, er
det bedre å samles inne.

Om det blir friluftsgudstjeneste på
Kristi himmelfartsdag er selvsagt også
avhengig av at det smittevernreglene
tillater utendørs samlinger da. 

Konfirmasjonene ble utsatt
Opprinnelig var det planlagt kon-
firmasjoner i Søreide kirke 13. mai,
men disse er flyttet til høsten. Da er
det større sjanse for at konfirmantene
kan ha med seg flere gjester på en
festgudstjeneste i kirken. Dermed
dukket muligheten opp for å feire
denne dagen i det fri.
– Hva er det vi feirer på Kristi
himmelfartsdag?

– Etter at Jesus sto opp fra de døde,
var han med disiplene sine i 40 dager

før han dro tilbake til himmelen.
Denne førtiende dagen ga Jesus løfter
og befalinger til disiplene sine, før han
som det står «skiltes fra dem og ble
løftet opp til himmelen». 
– Hvorfor er dette aktuelt for
oss å feire i 2021?

– Vi leser at Jesus ga løfter og befal-
inger til disiplene sine før han ble
løftet opp til himmelen. Han ga befal-
ing om å spre det gode budskapet til
hele verden, det vi kjenner som mi-
sjonsbefalingen. Han ga også løfte om
at selv om han ikke lenger var på
jorden, skulle en «talsmann», Den
hellige ånd, være iblant oss. Og han
lovet en dag å komme tilbake. Disse
løftene gjelder også for oss i dag! Alt
dette skjedde på en høyde som heter
Oljeberget, så hva er mer perfekt enn
å feire dette oppe på Storrinden? n

Les mer om arbeidene som
er gjort på stiene opp til
Storrinden på side 4-5

Ut og opp
på Kristi
himmel-
fartsdag

Torsdag 13. mai inviterer 
kapellan Marte Birkeland Åsen og 

Søreide kirke til friluftsgudstjeneste 
på toppen av Storrinden. Her kan 

alle komme og være med.

Vil du være med å 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 nettsiden vår: soreidekirke.no
eller gå rett til skjemaet ved å holde mobilkameraet over QR-koden til høyre. n

DETTE BLIR BRA:
Kapellan Marte Birke-
land Åsen gleder seg
til gudstjeneste på
toppen av Storrinden.



TEKST: Jens Z. Meyer

S torrinden er med sine 152 meter 
over havet det høgste punktet i

Søreide sokn. Toppen og området
rundt er eit ynda turmål for små og
store, året gjennom. Etter ein rask tur

gjennom skog, kjem du fram til ei
høgde der det opnar seg ein flott ut-
sikt vestover mot Bergen lufthavn og
heile Øygarden, eller du kan velja ein
annan topp og få utsikt innover i ret-
ning Bergen.  

Dei fleste går på grusvegen som
snor seg oppover frå ein bom som
gjer at området er fritt for biltrafikk.
Andre brukar stiane som finst i ulike
delar av skogen rundt, og nokre av
desse har kome fram i lyset og fått
fleire vandrarar etter at Storrindens
venner starta med å merka stiane og
legga ut klopper på dei mange våte
partia.

Tre stiar
– Vi starta i juni 2020 og formålet
vårt er å legga til rette for friluftsliv i
området rundt Storrinden, fortel
Espen Herland som er leiar i styret
som no har fire medlemer. 

Så langt har dei merka tre stiar; 
– Den okergule går over Dolvik-

fjellet og startar på høgre side der
grusvegen startar. Den raude går 
inn til venstre like etter bommen 
og den kvite går opp bak røyrleggjar
Vestrheim og Enotek i Kokstad-
vegen 54, bort til gjerdet til Bergen
lufthavn og så heilt opp til Storrinden
frå flyplass-sida. Den er 3,4 km lang
og verdt ein tur, seier Herland. 

Det kan vera litt vått ein del stader
og ein skal vera klar over at hogg-
ormen også kjem fram når det blir
vår. 

Triveleg på dugnad
Styreleiaren i Storrindens venner
fortel entusiastisk om den store opp-

slutninga dei har fått rundt arbeidet
sitt. 

– Kvar gong vi legg ut invitasjon til
dugnad på facebooksida vår, kjem det
15 – 20 for å bli med på å legga ut
klopper. Då har alt nokon frivillige
snekra desse, seier Herland.

Dei første kloppene vart sponsa av
G.C. Rieber fondene.  

– Christian Rieber er ein entusias-
tisk 95-åring som brenn for folkeh-
else og frivillig engasjement og er ein
god støttespelar for Storrindens
venner. Han er ikkje minst oppteken
av menn og psykisk helse og synest
det hadde vore kjempestas om vi fekk
i gang ein pensjonistgjeng som kunne
vera engasjert i arbeidet på Stor-
rinden. Også andre støttespelarar 
har dukka opp. 

– Vi har fått samla inn masse
pengar på «Spleis» til klopper og ut-
styr, og Rema 1000 på Søreide har
uoppfordra sponsa oss, fortel Espen
Herland.

Meiningsfullt arbeid
– Kvifor er du sjølv engasjert i
dette arbeidet? 

– Eg har alltid vore glad i å gå tur 
og ønskjer at også andre skal få slike
gode opplevingar. Dette er meinings-
fullt arbeid, og folk som kjem på
dugnad er alltid trivelege, seier
styreleiaren som også har møtt nokon
utfordringar. 

– Det er ein del grunneigarar i 
området, og det er viktig å ha kontakt
og ta hensyn til desse. Det var vi ikkje
heilt merksame på i starten. Dessutan
får vi av og til kommentarar frå nokon
som synest vi øydelegg naturen med å
legga så mange klopper. Dei fleste

Vil ha folk 
til topps
Har du gått tur til Storrinden det siste året? I tilfelle er du ikkje åleine, og no har
Storrindens venner merka fleire stiar til toppen slik at vi slepp å gå i kø. 

SNEKRING: Espen Herland (t.v.) og ein 
av dei ivrige i dugnadsgjengen, Jørn 
Morgan Andersen, gjer klar klopper som 
skal plasserast på ein sti på Storrinden. 
FOTO: STORRINDENS VENNER



likar godt at vi tek vekk utford-
ringane med å kryssa ei myr, medan
andre ikkje er like glade, seier Her-

land. Han legg til at Storrinden
eigentleg er militært område, men
forsvaret har Storrindens venner eit
godt forhold til.

Ny rundløype
– Kva planar har de vidare?

– Vi har klar merker til ei rund-
løype i området rundt toppen, det
trur vi kan bli ei fin løype for små 
og store. Det er også planar om å
setja ut nokre bergensbenkar,
gapahuk eller grindverksbygg og å
laga kart, alt med støtte frå G.C.
Rieber fondene, seier Espen Her-
land som håpar å møta mange tur-
gåarar på alle sider av Storrinden
utover våren. n

KLOPPER PÅ PLASS: Ein del av dugnadsgjengen som med sine skilt og klopper har opna
nye delar av Storrinden for mange turgåarar i vinter. FOTO: STORRINDENS VENNER

FRILUFTSGUDSTENESTE: Også kyrkja bruker friområdet. Kyrkjelydpedagog og frivillig-
heitskoordinator Geir Endre Kristoffersen (under) på veg opp til høgdedraget, der kapellan
Marte Birkeland Åsen inviterer til friluftsgudsteneste Kristi himmelfartsdag, 13. mai.
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Se hva som skjer  
I påsken kan du oppleve
vakker kunst av glass,
lavmælt lyd fra klavikord 
på nært hold, sitte hjemme
og oppleve storslått musikk
og sterke tekster eller delta i
et stort, utendørs fellesskap
med flinke, unge musikere.
Følg med på programmet i
Søreide kirke!

Tidsreise med 
påskevandring for 
andreklassinger
Onsdag før påskeferien, onsdag
24. mars inviteres menighetens
andreklassinger til påskevandring i
kirken. Ved denne vandringen vil barna
få bli med tilbake i tid og får høre his-
torien om Jesu siste påske. Gjennom
hørsel, syn og smak tar vi barna på en
vandring gjennom hver dag i påskehis-
torien. Vi håper virkelig at påskevand-
ringen lar seg gjennomføre, men som
alt annet er dette med forbehold om
endringer i restriksjoner. 

PS: Vi vet at noen kan få bladet i post-
kassen etter denne onsdagen. I så fall
må vi bare beklage.

Kunstvandring med 
nattverd
Skjærtorsdag, torsdag 1. april,
blir kirken delt inn i flere rom der du
får oppleve ulike sanseinntrykk. Kom
når du vil mellom klokken 18.00 og
20.00 og delta i en vandring gjennom

       
      

    
   

    
       

     
     

       
       

    
     
      

     
    
        

     
       

       
      

       
       

     
      

      
      

  

  
  
  

  
      

    
    
     

     

       
      

    
     

   
  

 

   
    

        
    

    
    

  
     

         
   

    
 

Glasskunstner Ruth Hol Mjanger.
FOTO DAVID ZADIG 

Gjennom å puste, 
deler vi luften som 

omgir oss.

Hva er pustens form?
Hvordan kan dette 
usynlige fellesskapet 

bli synlig?

Klavikordet er såB 
svakt og sart at 
man må lytte med 

hele seg.

Hvordan kan en klang 
som er såB svak, 

skape en opplevelse 
av nærhet?

Hva er det store 
fellesskapet vi trer inn i

naBr vi tar del i 
nattverden? 

Skjærtorsdagsvandring i

Søreide kirke
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    i påskekirken
    

   
    

    
   
     
   
   
    
 

  
  

   
   

   
     

         
     
        

     
     
     

      
   

         
      

   

  

   
        

    
      

      

de ulike rommene. Selv om man må gå
i små grupper, er fellesskap et gjen-
nomgående tema for vandringen. 

Kunstnerduoen Frantzen & Mjanger
står bak glasskunsten «Avtrykk av
Pust». I et av rommene får du nærkon-
takt med denne skjøre kunsten. Kunst-
nerne Maria Almås Frantzen og Ruth
Hol Mjanger ser på luften vi alle puster
i som et usynlig fellesskap mellom oss. 

Hvordan kan dette usynlige felles-
skapet bli synlig? Kantor Ingrid Eriksen
Hagen møter deg i et annet rom,
sittende ved et klavikord. Klavikordet er
så lavmælt musikkinstrument at man
må lytte med hele seg. Kan en så svak
klang skape en opplevelse av nærhet?
Du får også høre tekster fra Bibelen lest

høyt i et eget rom. Tid til meditasjon
over teksten gir rom for refleksjon og
ettertanke. De som vil, kan også tre inn
i et rom for skriftemål, en bønn eller
fortrolig samtale. Det siste rommet du
kommer inn i, er det store kirkerommet
der du får motta nattverd. I nattverds-
måltidet får vi del i et verdensomspenn-
ende, tidløst fellesskap.

Digital gudstjeneste på
nettside og Facebook
Langfredag kl. 11.00
Langfredagsgudstjenesten presenteres i
år i digitalt format. Historien om Jesu
lidelse og død kalles pasjonshistorien
eller lidelseshistorien. De sterke teks-
tene fra pasjonshistorien blir lest av
prester og frivillige fra menigheten vår.

Vi får mulighet til å meditere over teks-
tene til vakker og inderlig musikk, med
barokkfiolinist Stefan Lindvall på fiolin
og kantor Ingrid Eriksen Hagen på
cemballo.

Du finner gudstjenesten på
www.soreidekirke.no eller www.face-
book.com/soreidekirke

Utendørs 
festgudstjeneste
Første påskedag kl. 11.00: Påske-
dagsgudstjenesten søndag 4. april feirer
vi i år ute på kirketrappen. Det loves høy
stemning! Et ensemble med ung-
dommer fra Ytrebygda Skolekorps løfter
salmesangen på denne vakre festdagen.
Sokneprest Gunnar Mindestrømmen
leder gudstjenesten. Hindrer været oss i
å være ute, går vi inn i kirken, så lenge
smittevernet tillater det. 
Gudstjenesten sendes også direkte på

kirkens Facebook-side.

Klavikordet er et svært gammelt klaver-
instrument med en helt særegen mekansime 
for anlag av strengene. Lydnivået er lavt, 
men likevel dynamisk.

Barokkfiolinist Stefan Lindvall. 1. påskedag samles vi på kirketrappen.



I skolens vinterferie fikk 
fem fjerdeklassinger fylle
dagene med moro og 
aktiviteter i Søreide kirke.

TEKST OG FOTO: Rikke W. Bergflødt-Kvamme

F ør vinterferien sendte vi ut invita-
sjoner til Vinterferiemoro i Søreide

kirke. Dette er et tilbud til alle
fjerdeklassinger i vår menighet.
Når mye annet har vært avlyst 
og avlyst,  var det godt å få gjen-
nomføre et trosopplæringstilbud!
Det var fem barn  som meldte seg
på. Fem flotte, snille, nysgjerrige,
morsomme barn som vi fikk lov
til å bli kjent med. Ettersom
korona setter føringer for alt vi
gjør  eller ikke kan gjøre i disse
tider, var vi veldig glad for å kunne få gjennomføre 
arrangementet. 

Vi fikk være sammen i tre hele dager. Vi laget skatte-
kister, bærenett og bakeforklær. De fikk høre bibel-
historier hver dag. Planen var at de skulle få velge èn ny
historie hver dag. Men ettersom alle var så nysgjerrige

– Dette er et lavterskeltilbud der hovedmålet er å få treffe folk igjen, sier leder for barne- og
ungdomsutvalget i Søreide, Inge Andesland. Det blir utlodning og ulike poster med moro for
alle aldre. Akkurat hva som skal skje, kommer an på hvordan været er den dagen.

Samme søndag har juniorkonfirmantene avslutningsgudstjeneste kl  11.00. 
Alle er hjertelig velkommen til å være med også der.

og spurte så mye, ble det minst
tre spennende bibelhistorier
hver dag. Det som var ekstra
gøy, var at de kunne så mye
allerede før de kom, og kunne
supplere og stille spørsmål til
det som ble fortalt. Hver dag
spiste vi lunsj sammen. Her var
varm kakao et høydepunkt og
fast innslag, selv til pizza! Tors-
dag var det meldt nydelig vær, 
så vi hadde planlagt utedag. 
Det fikk vi! Vi tente bålpanne 
og stekte skillingsboller og oste-
smørbrød. Mens maten lå på
grillen, samarbeidet barna om
«kunst av natur». De skulle

bygge Noahs ark av forskjellige
ting de fant ute i naturen. De
skulle altså ikke bygge arken i
sin helhet, det kunne tatt tid!
Men de skulle lage et bilde av
historien om Noahs ark. Dette
ble en super avslutning på en
uke som vi i kirken kommer til å
huske lenge! n

VINTERFERIETREFF

Vi er mange som savner å kunne treffes og være sosiale. 
Søndag 18. april kl 12.00 blir det et utendørs treff  for små og 
store utenfor kirken.
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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

 

 

 

 

Letekryss
2-21

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!
        Tlf: 970 91 491
        bestilling@suntretthjem.no
        suntretthjem.no

dugnad
egg
fellesskap
friluft
glasskunst
kirketrappen

klavikord
klopper
pasjon
Storrinden
tidsreise
trappetrinn

tur
vinterferie
vårslepp

I letekrysset finner du mange ord du kan lese mer
om i dette bladet. Ordene kan stå forlengs og bak-
lengs, loddrett, vannrett og på skrå. Ett av ordene er
IKKE i letekrysset. Det er løsningsordet!

Send SMS til 920 59 862 med LETEX 2-21, løsningsord og
ditt navn innen 31. mai og bli med i trekningen av et gavekort
fra Domino’s Pizza på Kokstad. 

Vinner i forrige nummer: Jonathan Kalgraff Norgård. Gratulerer!

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.
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Å snakke med folk om livet gir mening.



«Kanskje»
Kanskje ting er bedre enn du tror
Kanskje det går bedre enn du frykter
Kanskje noe nytt skal spire frem
noe ingen av oss kunne ane

Kanskje det er dette som er håp?
Det å holde muligheten åpen
muligheten for at noe skjer
noe godt og uventet og vakkert

Hva kan nære håpet i vår tid
nå som livet på vår jord er truet?
Er det gjemt en kraft i dette ord:
Kanskje, kanskje finnes det en 
redning

Kanskje noe nytt skal spire frem
noe ingen av oss kunne ane
Kanskje er det dette som er håp
det å holde muligheten åpen

Mørket kan fremdeles kjennes stort
Det vi trues av kan virke mektig
Husk at sorg og sinne må få rom
Likevel: Ha tro på det som spirer

•
Etter spørsmål fra en leser
trykker vi Sindre Skeies dikt
«Kanskje». 

Diktet ble skrevet i 2018, men 
passer utvilsomt svært godt i den
spesielle tiden vi er i nå. 

«Kanskje» har dessuten sterk 
tilknytning til Søreide. Dikter-
prest Sindre Skeie var kapellan i
Søreide menighet fra 2007 til 2013,
mens Rikke Bergflødt-Kvamme,
som i år har satt melodi til diktet, 
er til daglig en av våre menighets-
pedagoger. Hun fremførte selv den
nye sangen på radiogudstjenesten
fra Søreide i januar. Vil du høre
sangen finner du et opptak på
kirkens Facebook-side. Søk opp den
digitale minigudstjenesten 7. mars.
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DIKTER OG KOMPONIST: Sindre Skeie
og Rikke Bergflødt-Kvamme. ARKIVFOTO
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Har du fått gi?
Når dette bladet går i trykken er årets Fasteaksjon på
vei til å avsluttes. Du har fremdeles mulighet til å støtte
aksjonen frem til påske.

F asteakaksjonen måtte også i år gjennomføres uten at konfirmantene i
Søreide kunne gå fra dør til dør med bøsse. Konfirmantene har likevel

vært aktive! De har sendt tekstmeldinger og oppfordret til støtte, noen har
spilt inn videoer og noen har fått sponset antall skritt de har gått.

Vann er hovedtema for innsamlingen i år. Aldri har vann vært viktigere
enn under pandemien vi er i. Takket være Fasteaksjonen 2020 kunne
Kirkens Nødhjelp hjelpe med rent vann og sanitærutstyr i 22 av verdens
fattigste land i fjor. Takk for ditt bidrag!

• Vipps 2426
• SMS «vann» til 2426 (250,- kr.) 
• Kontonummer 1594.22.87493

  GE. 
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Livets gang
Døpte 
Sebastian Hammersland 
Nora Klokkernes Furnes 
Signe Selvåg 
Lotte Mohn 
Thale Clausen Nilssen

Døde:
Egil Herland
Jofrid Braanaas
Anne Gro Espedal Hagen
Gunnar Grimstad

Gudstjenester
Vi må ta forbehold om 
endringer som følge av nye
smittevernregler. Følg med på
hjemmesidene for oppdatert 
informasjon om smittevern og
(eventuelle) plassreservasjoner. 
Ta kontakt om du lurer på noe: 
Kontaktinfo: side 2
www.soreidekirke.no 

Ordinære gudstjenester
• Gudstjeneste hver 
   søndag kl. 11.00
• Hverdagsmesse, kort liturgisk
   messe med nattverd, hver 
   onsdag kl. 21.00

Gudstjenester i påsken:
28. mars, palmesøndag
11.00: Gudstjeneste

1. april skjærtorsdag
18.00-20.00: Kunstvandring 
med nattverd. Skriftemål. 

2. april, langfredag
11.00: Digital gudstjeneste,
nettside og Facebook.

4. april, 1. påskedag
11.00: Utendørsgudstjeneste 
på kirketrappen.

Verdt å merke seg:
11. april kl 11.00:
Radiogudstjeneste, NRK

18. april kl 11.00:
Familiegudstjeneste.
Juniorkonfirmanter.

25. april kl 11.00
Familiegudstjeneste. 
Tårnagenter.

13. mai kl 12.00  
Kristi himmelfartsdag
Friluftsgudstjeneste, Storrinden.

6. juni kl 11.00
Radiogudstjeneste. NRK.

Kalender
Hver onsdag 17.30-18.30: 
Tweenskor i ungdomslokalet
fra 4. til 7. klasse.

Babysang hver torsdag 
formiddag
Se «Babysang i Søreide kirke» 
på Facebook for jevnlig opp-
datert informasjon.

Onsdag 24. mars
18.00: Tidsreise - påskevandring
for 2. klassinger.

Torsdag 25. mars
14.00: Juniorkonfirmanter 
(5. klasse).

Torsdag 15. april
14.00: Juniorkonfirmanter. 
(5. klasse).

Søndag 18. april
12.00: Vårslepp. Utendørs- 
aktiviteter for alle.

Fredag 23. april:
19.00: Cafe19. Fritidsklubb
for 5.-7. kl. i ungdomslokalet

Lørdag 24. april - 
søndag 25. april
Tårnagenter (3. klasse).

Konfirmasjoner 2021
Konfirmasjonene er flyttet til
høsten. Det blir konfirmasjoner
følgende dager:

• Lørdag 28. august 
   kl. 11.00 og 13.00
• Søndag 29. august 
   kl. 11.00
• Lørdag 4. september
   kl. 11.00 og 13.00
• Søndag 5. september 
   kl. 11.00 og 13.00
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Følg oss på 
Faceboook!


