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En kirke er annerledes enn de fleste
andre organisasjoner. Mye av det som
skjer, blir til fordi frivillige stiller opp og
gjør en innsats. Her er det bruk for deg!

TEKST: Geir Endre Kristoffersen

høst er det mange som har funnet veien til kirken på 
mange ulike møtepunkt. Nesten hver torsdag kom-

mer mange barn fra 5. til 7. klasse til «Etter skoletid» i
ungdomslokalet for å få et ostesmørbrød og verdifullt
fellesskap på veien hjem fra skolen. 

Den samme aldersgruppen møtes en gang i måneden
på fritidsklubben Café 19. Her har over 50 barn vært
samlet på det meste! For at disse skal få et trygt og
godt sted å være, trengs det gode ungdommer og
voksne som kan være der for dem.

Den populære middagen i kirken annenhver torsdag
blir også laget av frivillige medarbeidere. De gjør en
kjempe-god innsats, og kunne gjerne fått hjelp av flere.
Kirken deler også ut matkurver der det trengs, og på
det årlige juleverkstedet er det mye forskjellig man kan
bidra med.

Kirken er ikke en typisk kunde- og ansattorganisasjon.
Her er vi alle medlemmer i en stor menighet, enten vi
er ofte eller sjeldnere innom kirkebygningen, og vi er

her alle for hverandre. Sammen
lager vi en god møteplass på
veien. 

Har du lyst til å bidra
mer, kan du finner
mer informasjon 
på kirkens nett-
side, eller du kan
bruke kontakt-
informasjonen du
ser til venstre på
denne siden - og si
ifra. l

En riktig god jul og et 
godt nyttår fra alle

oss i Søreide
menighet

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

      kirken.no

Kontortid: Mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag 
09.00–15.00
Bank: 1644.25.11768

Sokneprest 
Gunnar Mindestrømmen

 900 14 146 
 gm865@kirken.no

Kapellan 
Marte Birkeland Åsen

 994 32 101
 ma358@kirken.no

Administrasjonsleder 
Vera Botnen

 922 65 068
 vb289@kirken.no

Kantor
Per Inge Hove

 97657481
 pi232@kirken.no

Menighetspedagog 
Rikke Bergflødt-Kvamme

 928 96 886
 rb455@kirken.no

Menighetspedagog
Geir Endre Kristoffersen

 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 
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Alle kirkens sjetteklassinger
har fått invitasjon til en helt
spesiell opplevelse: Over-
natting inne i Søreide kirke!

TEKST OG FOTO: Geir Endre Kristoffersen

Kino på storskjerm seint på kveld,
fargerike lys i taket, taco og ting

til ettertanke er noe av det som venter
11-åringene som blir med på Lys
våken. Lys våken er noe som skjer i
kirker over hele landet, og som oftest
skjer det i tilknytning til advent. Også
i år er det natt til første søndag i
advent sjetteklassingene skal få over-

natte. På søndagen er de og alle andre
velkommen på den fine adventsguds-
tjenesten for små og store.

Endelig mulig igjen
De siste årene har vi ikke fått gjen-
nomført Lys våken, på grunn av
smittesituasjonen som har vært. Der-
for gleder vi oss ekstra mye til årets
samling. Selv om arrangementet
heter Lys våken, er det absolutt ikke
meningen å holde seg våken hele
natten! Alle skal få sove godt. Navnet
viser til at vi skal være «lys våkne» for
hverandre og for jorden vi bor på. Det
blir leker og opplegg som skal få

barna til å tenke over hvordan vi har
det og hva vi bør gjøre. 

Åpent for alle
Alle sjetteklassinger er hjertelig vel-
kommen til å melde seg på og være
med på Lys våken. Det er de som er
medlemmer i kirken og bor i vårt om-
råde som har fått brev i posten. Alle
sjetteklasseforeldre kan uansett gå 
inn på lysvaken.soreidekirke.no og
melde på sitt barn, enten man har fått
brev eller ikke. l

«Lys Våken» for sjetteklassingene:

Velkommen til over-
natting i kirkerommet!



REFLEKS 5-224

PER ERIKSEN:

Entusiastisk dirigent  
i mer enn 50 år
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Det er mange på Søreide som vil nikke gjenkjennende til Per Eriksen. 
Han har i over 50 år dirigert kor i menigheten.

TEKST: Håkon Eiken

–Når begynte du egentlig
som dirigent?

– Opptakten skjedde i Solheim ung-
domsklubb hvor jeg fikk utfolde meg
både musikalsk (trompet og piano) og
sangmessig – med blant annet påske-
og nyttårsleirer til Ungdomsheimen.
Dette var nok med på å forme meg.
Videre satte samarbeidet med Olaf
Hillestad og hans rytmegudstjenester
meg ytterligere på sporet. Så da jeg
etter hvert ble kjent med Kjell Grøn-
ner og den musikalske reisen til Ber-
gen Tensing, vokste engasjementet
mitt. Musikalsk leder ble jeg først 
da jeg fikk lærerjobb på Husnes mot
slutten av 60-tallet og startet ung-
domskor. På Søreide fikk jeg mitt
første dirigentoppdrag i 1975, året
Jubilate ble startet.
– Du virker engasjert og en-

tusiastisk når du dirigerer.
– Jeg er virkelig begge deler. Det

har hendt mange ganger at jeg har
vært sliten på vei til øvingene, men
full av glede og mot når jeg er på vei
hjem. Jeg minnes godt den første
tiden med Jubilate. Mange meget
dyktige sangere og musikere. Flott
miljø hvor alle ønsket et godt
produkt. Full gass, hele tiden.
– Det ble jo både plater og

kassetter.
– Ja, det ble det. «Syng med oss»-

koret, Bergen Tensing,  og ikke minst
Jubilates egen produksjon «Rela-
sjoner» fra Gimlekollen. Må særlig

nevne strålende kritikker i hollandske
aviser etter Jubilates konsert i Rosen-
burg.
– Du har jo også skrevet

musikaler.
– Det har jeg. Sammen med gode

kolleger i Wimledon satte vi opp vår
egen «Mind the gap» med aktører fra
barnehage til 10.-klasse. Musikken ble
til i samspill med elevene i klasse-
rommet. Tittelen er hentet fra togene
i London, men underforstått ligger de
menneskelige relasjonene, ikke minst
med tanke på rase og kultur.
– Du er aktiv dirigent

fremdeles.
– Det gamle Jubilate fra 1970- og

1980-tallet gikk etter hvert over i Sola
Fide (89), og jeg dirigerte det frem til
januar 95 da jeg reiste til England. 
Nå er Sola Fide i trygge hender hos
Janicke Damm Rusti. Selv dirigerer
jeg det nye Jubilate, et voksenkor
med plass til flere medlemmer. I til-
legg dirigerer jeg «Kor e politiet», et
kor for ansatte i politiet.
– Si litt mer om Jubilate og

den kommende konserten.
– Jubilate er et blandet voksenkor.

Vi har et fint, inkluderende miljø og
har stadig nye, fengende sanger på
menyen. Jubilate deltar også på kon-
serter, som f.eks. «Alarmen går» i
Grieghallen i vår. Da var vi sammen
med «Kor e politiet», Bergen brand-
korps musikk-korps og Politiets
musikkorps. I tillegg deltok to flotte
artister, Heidi Lambach og Chris
Lund. Vi deltar også på utvalgte guds-
tjenester i Søreide kirke.
Har du lyst til å synge sammen 

med oss, er du hjertelig velkommen.
Vi tar med glede i mot nye medlem-

mer. Øvingsdager er annenhver
mandag fra kl 18.30 til 20.30.
– Nå er det konsert snart.
– Ja, 27. november braker det løs,

og vi håper på full Søreide kirke.
Medvirkende blir «mine» to kor, og 
i tillegg Paradis Big Band. Vi lover 
en feiende flott konsert med både
korsang og svingende storband-
musikk. Velkommen på konsert og
velkommen som medlem i Jubilate.
Det er bare å ta kontakt! l

Dirigent Per Erling Eriksen, 
mobil: 922 91 720,
e-post: pererlingeriksen@yahoo.no

Eller Torbjørn Damm, 
mobil:  909 13 509, 
e-post: to-dam@online.no

FARTSTID: Per Eriksen fikk sitt første
dirigentoppdrag I Søreide i 1975,
samme år som Jubilate ble startet.
FOTO: PRIVAT

Koret pa ̊sykkeltur i Nederland 1980. Jubilate 1980 pa ̊vei til Nederland. Konsert i Stavern 1980-tallet.

GIR SEG IKKE: Jubilate anno 2022, 
med sin dirigent. FOTO: HÅKON EIKEN



17. september kl. 11.00
Amanda Ask Glenjen 
Andreas Kønig 
Brede Askeland Halvorsen 
Christoffer Skulstad 
Eirik Skjefrås Kvile 
Eline Haugsvær Skjønberg 
Emilie Gjøsund 
Emilie Thomassen 
Johan Bølstad Jansen 
Jonah Bruvik 
Jonathan Myhre Skjoldmo 
Marie Værøy Skage 
Marie Norheim Lie 
Robert Stefan Alvestad 
Robin Strand 
Thale Flinterud 
Thea Landvik Teigenes 
Tobias Borchgrevink Bernes 
Tobias Indredavik 
Vegard Nordtveit Vold 
Vilhelm Skiple-Johannessen 

17. september kl. 13.00
Amund Myking Johansen 
Aron Christopher Monsen
Pedersen 
Benjamin Øfjord 
Celine Fløgstad Mikkelsen 
David Holm Andersen 
Elise Wallman Stenberg 
Fredrik Mangen Solbakken 
Frida Andersen 
Johanne Tysnes-Nielsen 
Jonathan Dahl Berg 
Karoline Dorthea Krantz 
Katy Holmefjord 
Lars Petter Krossøy Vasdal 
Linnea Kristine Torsvik 
Malin Eidnes Aurdal 
Marius Hellsten 
Markus Daniel Dahle 
Sander Hellsten 
Silje Sem-Olsen 
Tianna Såtendal-Fredriksen 
Tiril Camille Vestheim 

18. september kl. 11.00
Anne Macody Lund 
Benjamin Theo Pallesen 
Elias Morales Johannessen 
Henrik Hystad Marås 
Liv-Berit Strømmen 
Marius Haaland 
Peter Bjørndal 

2022-konfirmantene i 

Årets kull hadde konfir-
masjon to solfylte helger
i september. Vi har hatt
et flott og innholdsrikt 
år sammen med disse
ungdommene, og ønsker
dem lykke på ferden inn 
i fremtiden. 



  Søreide menighet
24. september kl. 11.00
Andreas Roll Hongset 
Asta Træland 
Aurora Lygre Strand 
Brage Simmenes 
Christian Voldsund 
Eirik Helleve Haugland 
Elias Hatlevik 
Helene Marie Vallentinsen 
Ida Schrøder-Hope 
Kamelia Sande 
Karoline Eikrem Klepp 
Matheo Kristian Hjellestad 
Mathias Masdal Mandelid 
Mille Mie Oldereid 
Olav Berge Budal 
Ole-Petter Askildt Havre 
Oliver Antonsen Dahl 
Oliwia Rutkowska 
Siri Vines 
Thomas Mikal Howard 
William Fredrik Pinel 

24. september kl. 13.00
Alexander Soleng Lande 
Alexander Davies Smedhaug 
Casper Heimdal 
Celina Heimdal 
Emma Underhaug 
Eva Helgedottir Austbø 
Ingrid Bremer Thunes 
Julie Hagman 
Kristoffer Kastet 
Liza Sofia Aune 
Madelen Hegland-Johansen 
Mads Barth Bjaadal 
Mathilde Midtun 
Mons Kvello Eide 
Nicklas Engelsen Samuelsen 
Nikolai Grimstad Uglehus 
Regine Sofie Lundø Nordahl 
Robert Eye Bruland 
Sarah Brekke 
Sebastian Johnsson Risa 
Viljar Jørgensen Amundsen 

25. september kl. 11.00
Angelina Haugen Spångberg 
Daniel Oksnes 
Elise Oksnes 
Malin Alice Hansen 
Nora Langeland 
Stine Lønning Garen 
Thea Elise Dumben Altamirano 
Tone Hansen Torkelsen 

Nå gleder vi oss til det
nye konfirmantåret,
som starter i januar. 

Husk påmeldingsfrist
for din 9. klassing:
30. november.



Tekst:  Biskop Halvor Nordhaug

Jeg har sagt mye om mangt i de
nesten 14 årene jeg har vært

biskop. Men ingen ting har vært
viktigere for meg enn å si noe om
Jesus. 
Den kjente svenske forfatteren

Göran Tunström opplevde en gang at
telefonen hos ham plutselig ringte
svært sent en kveld. Det var en gam-
mel venn som livet hadde kjørt over
flere ganger. Han kjente seg totalt
ferdig. Det eneste han orket å si var: 

– Du må komme!
Tunström kom, og ble møtt av

vennen som hang i dørkarmen med
den ene hånda, mens den andre holdt
fast på en whiskyflaske. Han så på
Tunström med slitne øyne og fikk
stammet fram: 
– Du må si noe! 
Tunström svarte: 
– Hva skal jeg si? 
Vennen sa: 
– Jeg vet ikke. Men du er jo for-

fatter. Du må si noe.
Da datt det ut av Tunström: 

– Skal jeg si noe om Jesus? 
– Ja, sa vennen. Gjør det! Si noe om

Jesus! 
Så begynte han å gråte. Tunström

gjorde som han ble bedt om. Han
satte seg ned sammen med vennen,
og begynte å snakke om Jesus.
Jeg forstår dette utbruddet: 
– Si noe om Jesus! Hvis jeg

kommer dit at alt raser rundt meg,
slik det var for mannen i denne fortel-
lingen, da vil jeg høre om Jesus. Da
vil jeg høre om han som er sentrum i
julefeiringen. Han som kom fra Gud,
men som søkte seg nedover og landet
på strå i Betlehem. Han som i alt han
gjorde viste en særlig omsorg for dem
som slet med å komme gjennom
dagene, og dem som stod på siden av
det gode selskap. 
Når vi leser de fire evangeliene i Bi-

belen, ser vi at Jesus er barmhjertig
og full av omsorg. Et sted står det:
«Da Jesus så folkemengdene, fikk
han inderlig medfølelse med dem, for
de var forkomne og hjelpeløse, som
sauer uten gjeter.» Ordene som her er
oversatt med «han fikk inderlig med-
følelse med dem», betyr direkte over-
satt: «hans indre kom i bevegelse på
grunn av dem». Menneskers nød be-
veger Jesus.
På veien ut av Bjørgvin og tilbake til

Ås der jeg kom fra, spør jeg meg selv:
Hva fikk jeg gjort som biskop? Mest
av alt håper jeg at jeg som Tunström
har fått sagt noe om Jesus, om hans
kjærlighet til oss. At jeg har bidratt til
å styrke troen på ham som både er
Guds sønn og samtidig mennes-
kevennen, og som er fylt av inderlig
medfølelse med alle. 
Takk for meg! Det har vært en fest-

reise å være biskop i Bjørgvin. Jeg
ønsker dere alle en gledelig jul og
Guds velsignelse! l

GOD JUL FRA BISKOPEN: Halvor
Nordhaug går snart av etter 14 år som
biskop. Dette er dermed hans siste
julehilsen til menighetene i Bjørgvin. 
FOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

Si noe om Jesus!
Den 30. november slutter jeg som biskop.  Dette er derfor min siste julehilsen i 
menighetsbladene i Bjørgvin. Da vil jeg si noe om Jesus.
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Julekonsert med 
Søreide Songlag 
Søndag 4. desember kl. 18.00 inviterer Søreide Songlag
tradisjonen tro til julekonsert i Søreide kirke. Vi synger 
da julen inn med kjente og kjære julesanger - og litt nytt.

Billetter kr 150,- selges i døren (Vipps/Bankkort).
Barn under 12 år gratis. Velkommen!

Julekonsert 
med korps
Laurdag 17. desember kl. 17.00 har vi den gleda å
endeleg invitere inn til julekonsert med Ytrebygda
skolekorps (biletet) og Flesland musikklag igjen.  

Dette er lokale korps som har eit særdeles høgt musikalsk nivå.  Dei to siste åra har det ikkje vore 
konsert på grunn av pandemien, så no gler vi oss til å skape julestemning att. 

Det vert utvalgt nydeleg julemusikk for  både små og  store. Det vert og mogleg å kjøpa kaker og 
kaffi i løpet av konserten. 

Julejazz i Søreide kirke
Søndag 27 november kl. 19.00 kan vi igjen invitere til julejazz-konsert i Søreide

kirke. Konserten er et samarbeid mellom koret Jubilate og politikoret (til
venstre) og Paradis Big Band (under). Det blir et variert program med

klassiske julejazzmelodier, og flott julemusikk.

Billetter kan kjøpes ved inngangen. Billettpris: kr. 200. Honnør kr. 100.
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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

 

Letekryss 5/22

B R U Ø S L K G E L M K A K K
S Y F Ø Z S J R I B A O K R R
L K L Z U G R O K F S T K Y I
T E G L E E L I R T I A Z P S
I G A A H H K A I D O R R P T
Ø E S K O K O L Z T E L Å E E
K O N G E N B N N A S N V Ø N
H H U O R E E R J S O D S K S
Ø H G H G V U E E S K S H D K
N B M Y Y K D R N D Å S I P A
I E D H T K F L O T N V A K R
M E H E L T E B I F M U Æ F E
S D U G L H T L U A Ø D E B J
L O V S A N G M H Ø E P S Ø H
N P G U R Ø T V F M K R I S T

I letekrysset finner du
alle ord i første vers av
julesangen «Å, kom nå
med lovsang», bortsett
fra ett. Ordene kan stå
forlengs og baklengs,
vannrett, loddrett og på
skrå. Ordet som ikke
står i letekrysset er løs-
ningsordet! Det holder
at du finner et ord en
gang, selv om det kan
være flere steder i
sangen. 

Send e-post med løsnings-
ord og ditt navn innen 2.
januar til soreide.menighet.
bergen@kirken.no 
og bli med i trekningen av et
gavekort på en stor pizza fra
Domino’s Pizza på Kokstad.

Vinner av Letekryss nr. 
3: Renate Wulf Fyllingen
Vinner nr. 4: Christian 
Andreas Ording Hovland

Å, kom nå med lovsang,
Jordens kristenskare
Å, kom nå med lovsang 
til Betlehem
Kom for å se ham,
Kongen i en krybbe
Kom tilbe ham, 
Guds under,
Kom tilbe ham, 
Guds under,
Kom tilbe ham, 
Guds under,
Vår Herre Krist 
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Aktiviteter i Søreide menighet
Juleverksted
Lørdag 3. desember
kl. 12.00 – 15.00

Babysang 
Hver torsdag kl. 11.00* 

Café Hjerterom 
Formiddagstreff med  
vafler. Torsdager 
kl. 10.45 – 12.30* 

Etter skoletid 
5.-7. klasse. Torsdager  
kl. 13.30 - 16.00* 

Middag i kirken 
Annenhver torsdag i par-
tallsuker kl. 16.00 - 17.00*  

Barnekor 
5 – 9 år: Annenhver tors-
dag i partallsuker kl. 17.00
– 17.45*  

Knøttesang 
1 – 4 år m/forelder. Annen-
hver torsdag i partallsuker 
Kl. 17.00 – 17.45* 

Café 19 
Fritidsklubb 5.-7. klasse 
Fredag 25. november 
kl. 19.00 – 21.00 

Jubilate 
Kor for voksne. Annenhver
mandag i oddetallsuker 
kl. 18.30 – 20.30 

Mannskoret på Søreide
Annenhver tirsdag i  
partallsuker kl. 19.30 –
21.30 .

Diakonatet 
Andre mandag i måneden 
kl. 12.00 

Juniorkonfirmanter 
(5. klasse) 
• torsdag 17. november 
• torsdag 1. desember 
• torsdag 26. januar 
Alle dager kl.14.30 – 16.00 

Tid for tro 
Tirsdag 22. november
kl. 19.00 – 21.30 

Lys våken 
Overnatting i kirken for  
6. klassinger. Lørdag 26.
november - søndag  
27. november. Se egen 
artikkel side 3.

Se førjulstidens 
konserter på s. 9.

* 1. desember er siste 
gang før jul for kirkens
faste torsdagsaktiviteter.
Oppstart etter jul:
12. januar. 

TEKST OG FOTO: Geir Endre Kristoffersen

Dagen før andre søndag i advent
er alltid dagen for juleverkstedet

i Søreide. I år er blir dette lørdag 
3. desember, og dørene åpnes
klokken 12.00. 
På juleverkstedet er det åtte til ti

ulike stasjoner der alt ligger klart og
tilrettelagt for å lage noe bra. Det
meste skal være mulig for barn fra
sånn fem år og oppover å få til selv,
men det er godt å ha med seg noen
som kan hjelpe. 

Myldrende liv
Når det er juleverksted i Søreide
kirke, er det myldrende liv i mange
timer i hele kirkebygget. Både barn

og voksne lager fine ting som kan
brukes som julepynt eller gis bort i
gave. Noe av det beste man kan gi
bort, er jo noe man har laget selv! I
kafeen kan man nyte kaker, litt mat
og drikke. De som vil prøve lykken,
kan kjøpe lodd og vinne fine premier.
I år blir det også julemesse samtidig
som det er juleverksted. Her kan man
kjøpe vakre og nyttige ting som har
blitt laget på en egen julemesse-
klubb. 

Bli med som frivillig
Det er mange frivillige som bidrar for
at juleverkstedet skal bli skikkelig
bra. Hvis du som er ungdom, voksen
eller eldre, kjenner at du har lyst til å
være med, er det gode sjanser for at

du også kan bidra. På kirkens nett-
side finner du en egen sak med over-
sikt over hvilke oppgaver man kan
være med på. 

Innetekter til barn og unge
Selve juleverkstedet har inngangs-
pris, men man kan komme til
julemessen, kafeen og utlodningen
uten å kjøpe inngangsbillett. 
Pengene som kommer inn, går til

kirkens arbeid for barn og unge. I 
år går dette til «Etter skoletid», et
gratistilbud til 5., 6.- og 7. klassinger
der de får litt å spise, leker, konkur-
ranser og et sted å møtes på veien
mellom skolen og hjemmet. l

Endelig blir 
det jule-
verksted igjen
Juleverkstedet i Søreide kirke har i veldig mange år vært et
høyt verdsatt arrangement før jul. Etter to år med redusert
opplegg, gleder vi oss veldig til et ordentlig juleverksted igjen!



Livets gang
Døpte
Emil Onarheim Hindenes
Laurits Bordvik
Herman Kubon Midttun
Eva Hopen Næss
Celine Herstad Veland
Emilie Herstad Veland
Julie Bjørnarøy Vestrheim
Kenneth Essilfie
Nico Hansen Gaustad
Alfred Haugsøen Hartveit
Amelia Olufsen Higraff
Trym Steffensen Heldal
Lucas Solberg Johannessen
Milla Nøsterberget Aarnes
Johan Blom Hvam
Magnus Larsen Lokøy
Live Lysne Snilldal
Colin Alexander Larsen
Martine Omsland Johansen
Malene Oppedal Pedersen
Mikkel Nordtveit-Hove
Adrian Larsen Haugland
Mathea Leknesund Heggernes

Dødsfall
Tore Hovland
Bente Margrethe Holten
Lars Johan Stordal
Ragnhild Gram-Knutsen

Gudstjenester
Onsdag 16. nov. kl 21.00
Hverdagsmesse ved Minde-
strømmen.

Søndag 20. nov. kl 11.00 
Kristi Kongedag ved  Nesse.

Onsdag 23. nov. kl 21.00
Hverdagsmesse ved Minde-
strømmen.

Søndag 27. nov, kl 11.00, 
1. søndag i advent.
Gudstjeneste for små og store ved
Mindestrømmen.

Onsdag 30. nov. kl 21.00
Hverdagsmesse ved Danielsen.

Søndag 4. des. kl 11.00, 
2. søndag i advent
Gudstjeneste ved Mindestrømmen.

Søndag 11. des. kl 11.00, 
3. søndag i advent
Gudstjeneste ved Birkeland Åsen.

Søndag 18. des. kl 11.00, 
4. søndag i advent
Gudstjeneste ved Mindestrømmen.

24. des. kl 14.30, julaften 
Gudstjeneste ved Birkeland Åsen.

24. des. kl 16.00, julaften 
Gudstjeneste ved Birkeland Åsen.

25. des. kl 12 00, 1. juledag 
Merk tidspunkt. Gudstjeneste ved
Mindestrømmen.

1. jan. kl 12.00, 1. nyttårsdag 
Merk tidspunkt. Gudstjeneste ved
Mindestrømmen.

Søndag 8. jan. kl 11.00, 
Kristi åpenbaringsdag
Presentasjonsgudstjeneste for 
konfirmanter ved Birkeland Åsen.

Søndag 15. jan. kl 11.00
Gudstjeneste ved Mindestrømmen.

Søndag 22. jan. kl 11.00
Gudstjeneste ved Mindestrømmen.

Søndag 29. jan. kl 11.00
Gudstjeneste ved Mindestrømmen.

Aktivitetskalender
Se side 11

Har du lyst til 
å synge i kor?
Koret Jubilate har eksistert i
Søreide menighet sammen-
hengende siden 70-tallet. 

Det er et kor for personer i alle
aldre og på alle musikalske nivå.
Koret er en aktiv del av Søreide
menighet som opptrer på gudstje-
neste, med egne konserter og i
samarbeid med andre.
Har du lyst til å være med i et
trivelig og godt musikalsk felles-
skap, så har koret god plass til 
nye medlemmer. Kontaktinfo: 
Se artikkel side 4-5.

Vil du være med og bidra?
Tusen takk til alle
som vil gi et 
månedlig beløp til
barne- og ung-
domsarbeidet 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 mobil-
kameraet over QR-koden over.

MENIGHETSKALENDER

Følg oss på 
Faceboook:
facebook.com/
SoreideKirke

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


