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Grønn ungdom
Greta Thunberg har laget store overskrifter over hele verden, både med hennes skolestreiker for 
klimaet og nå hennes seilas over Atlanteren til New York. Skolestreikene hun startet har spredt seg 
enormt, og det er spennende å se de unges engasjement for miljøet. I lyset av dette ønsker også vi i 
Greenhouse å vise at det er mulig for alle å ha en mer bærekraftig hverdag. Derfor har vi i Green-
house nå blitt en grønnere ungdomsmenighet.

På Greenhouse ønsker vi å fokusere på alle tingene man kan gjøre for å være miljøvennlige, fremfor 
det å være miljøpoliti og påpeke alle tingene andre gjør feil. Dette fokuset har ført til at vi har blitt 
kreative med måter vår menighet kan bli mer miljøvennlig på, både store og små ting.

Vi har prøvd å få inn miljøfokuset i alle tjenestegruppene og funnet tiltak vi kan gjøre for å bli enda 
mer miljøvennlige. For eksempel gjenbruker vi gamle noteark til å skrive ut nye noter i musikk-
gruppen. På teknikkgruppen reparerer vi og sveiser gamle og ødelagte ledninger så langt det går an. 
Vi prøver også å kjøpe brukt utstyr når det blir gjort nye innkjøp. I dekorgruppen er det kjøpt 
tavler til bruk under bønnevandringer fremfor å skrive ut ark, og vi fokuserer mer på gjenbruk. 

Tjenestegruppen som har kjent mest på forandringen er kjøkkengruppen. Dette er nok det stedet 
det er enklest å finne ting å gjøre mer miljøvennlig. Vi kjøper økologisk og nærprodusert mat så 
langt det går og vi prøver å ha vegetaralternativer hver Greenhouse-kveld. Et eksempel er at i stedet 
for å lage Chili con carne (Chili med kjøtt), så laget vi Chili sin carne (chili uten kjøtt). Dette falt 
godt i smak hos både ungdom og voksne! Det har vært enormt morsomt og spennende å finne nye, 
mer miljøvennlige retter for å gjøre Greenhouse mer bærekraftig. 

Vi har også hatt sykveld på Greenhouse for å lage forkle til kjøkkenet. Håpet er at dette kan bidra til 
at flere ungdommer lærer seg å sy og kanskje kan begynne å reparere sine egne klær. Vi har også hatt 
klesbyttemarked, noe vi vil gjenta sammen med Redesign-gruppen kommunen har i Bogafjell hallen. 
Og så kjøpte vi inn medlemsgensere som var produsert på en miljøvennlig og rettferdig måte.

I tillegg til dette sorterer vi alt avfall, både papp, metall, glass og restavfall. Og så må vi ikke glemme 
matavfallet. Alt matavfall i hele kirka går i Bokashiene. Bokashi er en enkel og rask måte å kompos-
tere matavfall på, uten vond lukt. Jorden som blir laget av matavfallet planlegges å brukes i vår kjære 
kjøkkenhage ved siden av kirken. Kjøkkenhagen er laget på dugnad flere ettermiddager av oss 
ungdommer, ungdomsprest Eivind og med hjelp fra noen voksne fra menigheten(Per Magne 
Skogedal og Martin Skogedal). På disse ettermiddagene har vi fått prøvd oss på litt av hvert, både 
graving, snekring, støping og ikke minst planting til slutt. Det har både vært blod, svette og tårer, 
men sluttresultatet er storartet og du kan nå se kjøkkenhagen i full vekst og blomstring. Det å være 
med på å bygge kjøkkenhagen har vært utrolig spennende, morsomt og lærerikt. Flere av oss hadde 
aldri rørt en spiker og sag, men nå kan vi si at vi har bygget en kjøkkenhage, helt fra bunn av. 
Fokuset på gjenbruk har ikke gått utenom kjøkkenhagen heller. Flere av stolpene i gjerdet kommer 
fra et gammelt lekestativ og plankene til kassene er brukt før.

I sommer hadde vi en utrolig gøy leir sammen på Alsvik. På leiren var temaet miljø, men ettersom 
fokuset vårt går ut på å gjøre ting fremfor å bare snakke om dem, så ble det også aktivitet ut av det. 
Vi laget blant annet et insektshotell av en gammel kommode og greiner, kvister, murblokker og 
bambusrør. Denne er blitt satt ved skogen bak kirka for å bidra til å øke insektsbestanden i naturen.

Artikler om klimaendringer og miljø kommer man ikke foruten nå til dags, og det med god grunn. 
For det skjer endringer på kloden som til tider kan virke skremmende. Men her på Greenhouse 
ønsker vi å gå frem som et eksempel og vise ulike kreative måter å gjøre hverdagen mer miljø-
vennlig. 

Kamilla Bøe Johnsen

Seniorgruppa
Vi møtes disse tirsdagene i høst kl 12.00: 10.09, 23.09, 15.10, 29.10, 05.11, og 19.11.

Bydelskafeen i Bogafjell kirke
Bydelskafeen åpner igjen torsdag 5.september   
kl 15:00 – 17:00 (merk tiden!). 
Torsdager i høst med åpen kafe kl 15:30 – 17:30 
er:19.09, 26.09, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, og 28.11
Menyen er alltid en middagsrett, dessert, kake og kaffe 
og te. Det er alltid glutenfri og melkefri meny eller 
alternativ. Meny og pris legges ut på menighetens 
facebook-side noen dager før.

Treff-kafe i Bogafjell kirke 

kl.18.00-20.00 en torsdag i måneden. 
Høsten 2019: 29.08, 12.09, 03.10 og 
07.11. Her kan man kjøpte mat, spille 
spill og være sosial. Vi inviterer spesielt 
alle som er brukere av tilbudet Tilrette-
lagt fritid (åpen hall og klatring) i 
Bogafjellhallen mellom kl. 18 og 20 på 
torsdager, og alle andre som ønsker er 
også hjertelig velkommen!



Gudstjenester og arrangement  VÅREN 2018

11.08.2019 11:00 Gudstjeneste med dåp SAMMEN 

18.08.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

18.08.2019 11:00 Gudstjeneste med nattverd GreenHouse for ungdom (8.kl +)

25.08.2019 11:00 Gudstjeneste med dåp Barnebibel til 2åringene, Livingstones for tweens (5.-8.kl)

01.08.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

30.08-01.09.2019 Weekend Bogafjell Horve

08.09.2019 11:00 Gudstjeneste med dåp Bispevisitas

15.09.2019 20:00 Refill Hans Høie

15.09.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

22.09.2019 11:00 Gudstjeneste med dåp Konfirmantpresentasjon,Livingstones for tweens (5.-8.kl)

22.09.2019 17:00 Kirkerottene barneteater

29.09.2019 11:00 Gudstjeneste med nattverd Besøk av byprestene

29.09.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

13.10.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

19.10.2019 12:00 Dåpsgudstjeneste "Drop in" dåp

20.10.2019 11:00 Gudstjeneste med nattverd SAMMEN

20.10.2019 20:00 Refill Ivar Aartun

26.10.2019 12:00 BASAR Figgjohallen

27.10.2019 11:00 Gudstjeneste med dåp Livingstones for tweens (5.-8.kl)

27.10.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

03.11.2019 11:00 Gudstjeneste med nattverd Allehelgen

09.11.2019 12:00 BASAR Bogafjell kirke

10.11.2019 11:00 Gudstjeneste med dåp 4 årsbok

10.11.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo Konfirmantpresentasjon

17.11.2019 11:00 Gudstjeneste HEL konfirmantpresentasjon

24.11.2019 11:00 Gudstjeneste med dåp Livingstones for tweens (5.-8.kl)

24.11.2019 20:00 Refill Maria Kvaløy, Skaperkraft

24.11.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

01.12.2019 11:00 Gudstjeneste med dåp SAMMEN med speideren

08.12.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo Julegrantenning

08.12.2019 11:00 Gudstjeneste med nattverd Søndag for de forfulgte

14.12.2019 17:00 HEL adventsgudstjeneste

15.12.2019 11:00 Vi synger julen inn

24.12.2019 15:00 Gudstjeneste Julaften

24.12.2019 16:00 Gudstjeneste Figgjo Julaften

24.12.2019 17:00 Julegudstjeneste Julaften

02.01.2020 17:00 Juletrefest

05.01.2020 11:00 Gudstjeneste med nattverd GreenHouse for ungdom (8.kl +)

12.01.2020 11:00 Gudstjeneste med dåp Bibler til 4.klasse
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BETEGNELSER PÅ 
GUDSTJENESTER:

SAMMEN:
Gudstjeneste uten B.O.G 
som er søndagsskoleopplegget 
i menigheten

Livingstones:
Egen Livingstones gudstjen-
este oppe i ungdomsrommet

Greenhouse:
Egen Greenhouse gudstjen-
este oppe i ungdomsrommet
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Mandag 9.september er det kirkevalg og kommunevalg. Her kan du lese litt mer 
om kirkevalget.

Hva er kirkevalg:
Kirkevalg betyr at det skal velges nytt sokneråd i Bogafjell sokn. 
Bogafjell sokn består av Bogafjell og Figgjo menighet. Samtidig 
skal det også velges nytt Bispedømmeråd for Stavanger bispe-
dømme.

Hvorfor skal jeg stemme:
Du har mulighet til å påvirke gjennom din stemme. Kirken 
trenger medlemmer som bryr seg og ved kirke valget har du 
mulighet til å delta og velge de kandidatene du ønsker skal være 
med i sokneråd/bispedømmeråd de neste fire årene.

Hvem kan jeg stemme på:
Kandidatene til Bogafjell sokneråd for perioden 2019-2023 har 
vi en presentasjon av på neste side.

Vi er veldig fornøyd med å ha fått så mange gode navn på listen 
og vil takke dere som vil være med å lede soknet i den neste 
perioden.

Vedrørende valget for Stavanger bispedømme så er det 3 lister til 
valget. Du kan lese mer om kandidater på kirkevalget.no sine 
nettsider.

Hva gjør Soknerådet?
Soknerådet kan på enkelt vis sammenlignes med et styre i en 
organisasjon.

Soknerådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har 
stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen 
på gudstjenestene, arbeid blant barn og unge, kirkens omsorgs-
tjeneste og musikklivet.

Soknerådet sitter i fire år, og nytt råd velges når det er kirkevalg. 
Kirkevalget pleier å være samtidig som kom munevalg.

I Bogafjell møtes rådet omtrent én gang i måneden i bogafjell 
kirke, og ca. ti ganger i året.

Bogafjell sokneråd har syv faste medlemmer og to varamedlem-
mer. Av disse seks har vi bl.a. en leder, en nest leder, fellesrådsre-
presentant og soknepresten. I tillegg er daglig leder med i 
møtene som referent. 

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. 
Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte 
andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene 
utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste 
representative organ.

Hvem har stemmerett og hvor kan jeg stemme?:
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de 
fyller 15 år. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Hvis du 
er usikker så kan du sjekke om du er medlem kan du sjekke det 
på kirken.no.

I august mottar alle stemmeberettigede et valgkort som blant 
annet informerer om tid og sted for valget der du bor. Det vil si 
at for å stemme i soknerådsvalg for Bogafjell sokn så må du bo i 
soknet.

Du kan stemme på kandidater til Bogafjell soknråd på følgende 
lokaler:
– Bogafjellhallen
– Figgjo skole (ny skole)

Stemmelokaler er åpne fra kl 09.00 - 21.00
 
Kan jeg avgi forhåndsstemme?
Forhåndsstemmer kan avgis på Sandnes Kirkelige  Felleskontor, 
Storgata 48 - 3.etasje, 4307 Sandnes
Mandag 26. august - fredag 6. september kl. 09.00 - 15.00
Torsdag 29. august og 5. september kl. 09.00 - 17.00

Kandidater til sokneråd
Navn: Atle Helgeland 
Alder: 42 år 
Yrke: Mekaniker, Ferda 
Ålgård 

Hvorfor har du lyst til å 
være med i soknerådet?

Mulighet til påvirkning i kirken, og dens virke 
i lokalsamfunnet. 
Være med å bygge menigheten.

Hva mener du er viktige satsings områder i 
den kommende perioden?
Jobbe videre med å tilby menigheten gode taler 
og fengende sanger i lovsangsteamene.
Lovsangs- helg med lokale lovsangs grupper/ 
kor. Fortsette og utvikle det allerede gode 
barne- og ungdomsarbeidet. Arbeid med en 
inkluderende kirke for nye medlemmer. I enda 
større grad skape et inkluderende samfunn for 
alle nasjonaliteter og samfunnsgrupper.

Navn: David Benno Sæther
Alder: 33 år
Yrke: IT

Relevant erfaring: 
Aktiv som elevråds formann 
på Bildøy Bibelskole i 

perioden 2005-2006. Aktiv i og hadde en flere 
engasjement i Klippen Sandnes fra 2004-2010. 
Har siden nyttår vært med som voksen leder i 
GreenHouse. 

9. sep. 2019
Kirkevalget
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Hvorfor har du lyst til å være med i 
 soknerådet?
Som far til to jenter på henholdsvis 2 og 5 år, 
er dette en unik og spennende mulighet til å få 
være med og forme fremtidens menighet i vår 
bydel.

Hva mener du er viktige satsings områder i 
den kommende perioden?
Soknerådet har dannet en fantastisk grunnmur 
for videre utvikling av menigheten. Vi har et 
barnearbeid som er attraktivt, et ungdoms-
arbeid som satser grønt og som er pionerer 
innen dette i menighets Norge. Vi har et 
cellegruppe arbeid som vokser og som andre 
utenfor menigheten er spørrende om. Vi har 
åpen barnehage som åpner opp dørene for de 
som vanligvis ikke går i kirken og en bydelskafé 
som er med å bidra til det samme.
Vi har kjørt en runde Alpha med godt tilsig av 
nye spørrende mennesker fra ulike kulturer og 
samfunnslag og gudstjenesten på søndagen 
ukens høydepunkt for hele familien.
Soknerådet bør fortsette å bygge videre på 
dette. Legge til rette for videre vekst innen 
barne og ungdomsarbeid, et attraktivt 
gudstjenesteliv både for eksisterende masse 
men ikke minst for de som i dag ikke har et 
aktivt forhold til kirken eller Guds ord – unge 
som gamle, kristne og ikke kristne. 

Navn: Elisabeth Stakkeland
Alder: 43 år
Yrke: Kommunikasjons-
rådgiver Stavanger 
universitetssjukehus

Relevant erfaring: 
25 års ledererfaring fra barne- og ungdoms-
arbeid. Dirigent for barne- og voksenkor i 
Bogafjell kirke. Erfaring fra nasjonalt og lokalt 
prosjektarbeid. Deltager i nasjonale og 
regionale råd innen digital kommunikasjon. 

Hvorfor har du lyst til å være med i 
soknerådet?
Jeg ønsker å være med å bidra til et nytenkende 
og inkluderende barne- og ungdomsarbeid. 

Hva mener du er viktige satsingsområder i den 
kommende perioden?
Å ha gode møteplasser for barn og ungdom i 
den unge bydelen vår. Samarbeid og videre-
utvikling av eksisterende tilbud til barn og 
ungdom på Bogafjell. 

Navn: Magne Oddvar 
Hope 
Alder: 63 år
Yrke: Rekneskapsførar

Relevant erfaring: 
Har vore aktiv i Bogafjell 

Menighet i 20 år.

Hvorfor har du lyst til å være med i 
soknerådet? 
Eg fekk spørsmål om eg ville stilla til val, og 
fann ut det kunne vera spennande å få eit 
djupare innblikk i drift av Bogafjell Menighet. 
Og vera med å bidra på vegen vidare.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Å ha fokus på barn og ungdom, og byggja 
vidare på det gode arbeidet som blir gjort på 
det området i Bogafjell Menighet.

Navn: Solveig Overskott 
Alder: 56 
Yrke: Sykepleier 

Relevant erfaring: 
Leder i Figgjo yngres i flere 
år, som også er tilsluttet 

Normisjon. Leder i Figgjo MU.

Hvorfor har du lyst til å være med i 
soknerådet? 
Ønsker å være med og bidra til å ta gode valg 
for Bogafjell sokn. Ser også behov for å være en 
stemme for Figgjo. 

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Først og fremst er det viktig at flere barn får del 
i trosopplæring, og blir kjent med Jesus. Videre 
at alle skal føle seg velkommen til menigheten, 
også de som kommer alene. Ønsker at 
menigheten skal fungere som et kraftsenter, slik 
at mennesker blir berørt av Guds ord og blir 
inspirert til å gjøre en forskjell for andre.

Navn: Øystein Sørnes
Alder: 41 år
Yrke: Psykiatrisk sykepleier, 
jobber i akuttpsykiatri

Relevant erfaring: 
Jeg er med i BOG som er 

søndagsskole-opplegget til Bogafjell kirke. Har 
hatt ulike lederoppgaver i KRIK gjennom flere 
år, nå styremedlem i FamilieKRIK Bogafjell.
  
Hvorfor har du lyst til å være med i 
soknerådet? 
Jeg ønsker å være med for å bidra til at 
Bogafjell kirke fremdeles skal være en god og 
relevant menighet for både de som går her fast 
og for de som er innom i forbindelse med ulike 
hendelser i livet.
  
Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden?
Bogafjell menighet skal fremdeles kunne ha 
lokale tilpasninger i gudstjenestene for å kunne 
formidle Bibelens budskap på en best mulig 
måte til både barn og voksne.
Bogafjell skal være en åpen og inkluderende 
kirke. Fortsatt ha stort fokus på visjonen vår 
«Jesus: sett, trodd og etterfulgt»

Navn: Brit Niemi
Alder: 61 år
Yrke: Lærer, jobber på 
Øygard ungdomsskole i 
Sandnes

Relevant erfaring: 
Aktiv i menighetsarbeid i mange år, daglig 
leder i Hana menighet i 4 år, misjonær med 
ulike oppgaver i totalt 11 år. Medlem av 
Bogafjells strategiutvalg de siste årene. Har 

alltid vært med i en smågruppe i menigheten.

Hvorfor har du lyst til å være med i 
soknerådet? 
Det er mye spennende som skjer i vår 
menighet og jeg liker å komme med innspill og 
kanskje påvirke avgjørelser som tas. Gjennom 
strategiutvalget har jeg fått være med å jobbe 
med NaMu, Agenda 1 og Alpha som er viktige 
arbeidsredskaper i menigheten og vil gjerne 
bidra også i beslutningsprosessene. 

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden?
Utadrettet arbeid med fokus på å nå flere i 
bydelen gjennom Alpha. Misjonsprosjektet 
synliggjøres i større grad. Bærekraft i alle ledd 
med videreutvikling av ledere. Bibelen er viktig 
for meg og jeg vil sette fokus på bibelens 
relevans i dag. 

Navn: Lars Terje Vaaland
Alder: 43 år
Yrke: Sektorleder i Equinor

Relevant erfaring: 
Ledererfaring fra nærings-
livet og fire år som leder av 

Bogafjell sokneråd
 
Hvorfor har du lyst til å være med i 
soknerådet?
• Jeg brenner for lokalkirken og at vi som 
kirke kan bety noe positivt for alle mennesker i 
nærmiljøet. Jeg er opptatt av at menighetene 
har tydelig strategisk retning, og med relevant 
erfaring fra arbeidslivet, tror jeg at jeg har noe å 
bidra med videre i soknerådet.
 
Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden?
• Vi har et yrende barne og ungdomsarbeid, 
og dette er, og vil være et helt sentralt 
satsingsområde.
• Det legges i dag ned et enormt antall timer 
fra frivillige medarbeidere i menighetene våre 
på Bogafjell og Figgjo, og her kan vi forbedre 
oss på struktur og oppfølging av medarbei-
derne. 
• At vi bygger lokalkirke på en slik måte at 
enda flere blir kjent med Jesus og ønsker å være 
en del av menighetene.

Navn: Torhild Nødland
Alder: 57 år
Yrke: Sosiallærer 

Hvorfor har du lyst til å 
være med i soknerådet?
Jeg har ‘alltid’ vært med i 

råd og utvalg i kirka , og er takknemlig for hva 
Bogafjell menighet bidrar med i bydelen vår.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden?
Viktige satsingsområder er livslang tros-
opplæring og fortsatt satsing på barne- og 
ungdomsarbeidet!
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Bønnedag på Figgjo
«Be uavlatelig», sa Jesus. De fleste av oss gjør ikke det, og 
skulle kanskje ønske at vi var litt mer motiverte for en aktiv 
bønnetjeneste. Enkelte har mer av den, og vi tror at det er 
noe å lære av dem som ber mer enn oss. Den 16. september 
får vi besøk fra «Bønn for den norske kirke». Da er bedehuset 
åpent fra 10-17, og vi vil be for vår egen menighet, for 
soknet, for alle våre nabomenigheter og kirken over hele 

landet. Om du ikke har mulighet til å være med og be hele 
dagen, så er det er mulig å komme innom og være med en 
liten stund eller ta lunsjpausen sammen med oss. Det vil også 
bli mulig å få personlig samtale og forbønn for de som ønsker 
det. Bønnedagen avsluttes med Inspirasjonsmøte om bønn 
klokken 19. Alle velkommen!

Aktivitetsdag på Figgjo

Søndag 16.juni var det igjen aktivitetsdag på Figgjo stadion. 
Dagen startet med en gudstjeneste hvor  Figgjoprest Anne 
Berit hadde regien og Figgjo barnegospel sang flere sanger for 
oss. Etterpå var det var aktiviteter for alle og enhver som 

bruskassestabling, ansiktsmaling bueskyting, hoppeslott og 
hesteridning. Det var også mulig å kjøpe seg grillmat, 
kaffemat, is og sukkerspinn. Tusen takk til alle frivillige som 
var med på å gjøre dette til en strålende dag for bydelen.

Godhetsaksjon på Figgjo
29. April hadde Figgjo menighet sin første godhetsaksjon. 
Da gikk det ut tilbud i postkassene til hele bygda om å få 
hjelp til å skifte til sommerdekk på bilen sin. Etter som det 
allerede hadde vært sommervarmt og isfritt ganske lenge, 
var ikke pågangen særlig stor. Vi regner med at de fleste 
hadde byttet til sommerdekk allerede. Men vi hadde en 
flott dag i menighetsfellesskapet, og vi har ikke mistet troen 
på å vise godhet mot bygda vår. Derfor drar vi i gang med 
en ny godhetsaksjon denne høsten. Mandag 23. september 

fra klokka 17-20 er det mulighet for å få seg en gratis 
bilvask utenfor Figgjo bedehus i Tjessheimveien 8. Mens vi 
vasker bilen din, kan du få servert vafler og kaffe inne på 
bedehuset. 

Små ting gjort i kjærlighet forandrer verden! 

Ønsker du mer informasjon fra Bogafjell sokn?
Vil du vite hva som skjer i kirken vår? Da har du mange muligheter!
Bogafjell sokn er på Facebook. Her legges det ut mye nyttig og interessant informasjon om det som skjer i soknet.
Du kan melde deg på Bogafjell sokn sitt nyhetsbrev og motta månedlig mail. Du melder deg på via menighetens nettside: 
www.kirken.no/bogafjell
Vi er også på Podkast. Det betyr at du kan høre taler som er holdt i Bogafjell menighet når og hvor du måtte ønske. Talene 
finnes ved å søke på Bogafjellkirke på din podkaster. Bogafjell sokn er også på Snapchat og instagram (søk bogafjellkirke).  
En god mulighet til å se glimt fra menighetslivet.
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Tirsdag 3.9 Sted
09:00 Møte med menighetens stab Bogafjell kirke
13:45 Barnecelle 4.klasse Bogafjell kirke
15:00 Barnecelle 6.klasse Bogafjell kirke
16:00 Møte med fellesråd og lokale organisasjoner Bogafjellhallen
Onsdag 4.9
08:30 Møte ordfører og rådmann Sandnes Rådhus
10:15 Møte Åpen Barnehage med sangsamling Åpen barnehage
11:30 Skolebesøk Figgjo skole Figgjo skole
12:30 Bedriftsbesøk hos Figgjo porselensfabrikk Figgjo porselen
13:45 Bønnemøte Figgjo bedehus
16:15 Middag Ålgård gjestgiveri
17:30 Møte i cellegruppe
19:30 Møte med soknerådet og menighetsutvalg Bogafjell kirke
Torsdag 5.9
09:00 Møte Søndagsskolen Rogaland krets BådeOg
10:00 Møte Agenda1 menigetsnettverk BådeOg
10:45 Møte Alpha Norge BådeOg
12:30 Befaring Bogafjell ungdomsskole Byggeplassen Ungd.sk.
13:30 Møte skoleledelsen ved Bogafjell og Buggeland skoler Bogafjell skole
15:45 Møte med beboere på Krunemyr Krunemyr
16:30 Møte ledere og nestledere for smågrupper og cellegrupper Bydelssalen
17:15 Barnegospel Bogafjell kirke
19:30 Folkemøte "Use your talents" om miljø og forvalteransvar Bogafjell kirke
Fredag 6.9
18:30 GreenHouse Bogafjell kirke, ungd.sal
Søndag 8.9
11:00 Visitasgudstjeneste med visitasforedrag Bogafjell kirke
12:45 Festkirkekaffe Bogafjell kirke

Markus 2,1-12 Den lamme mannen

Det skal være visitas i Bogafjell og Figgjo. Det er 
en gammel praksis, men innholdet i vistas-insti-
tuttet fornyes stadig. Biskopen skal vite hva som 
skjer i menighetene, fordi jeg skal føre tilsyn med 
kirkelivet i bispedømmet. Tilsyn høres ut som en 
slags kontroll. Det er lite kontrollpreg i dagens 
visitasordning.
Det handler mer om å bli sett. Gjennom 
visitasmelding og møter og samtaler får jeg se hva 
som skjer i denne delen av Sandnes. Jeg gleder 
meg.
Evangelisten Markus forteller om ivrige folk som 
ikke gir opp selv om huset er så fullt av folk at de 
ikke kommer inn der Jesus står. De løsner 

takplater og firer vennen sin ned i rommet. 
De vil at Jesus skal se at vennen deres er lam 
og hjelpe ham.
«Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme:» - 
Tro kan være synlig. På visitasen skal vi snakke 
om hvor viktig det er at noen bærer og tror. Vi 
skal se på all aktiviteten og ære den som æres 
bør. I siste instans er det Gud.
Men vi skal også se etter det som ikke syns, og 
øve oss i å se med Jesu øyne, med kjærlighet. 
Tilsyn kan gi nytt perspektiv. Det skal være 
godt å bli sett.

Anne Lise Aadnøy
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Døpte i soknet
Tobias Skåra
Aksel William Skåren
Liam Mathiesen Salte
Theodor Bermudez-Lundekvam
Amalie Sørensen Bårdsen
Aria Pawells Svihus
Filip Idland
Vetle Øverbø Espedal
Hannah Klippenberg
Filip Ims Jakobsson
Eveline Sæthre Helgøy
Håvard Christian Langhelle
Charlotte Børkja Ingebrigtsen
Abel Underbakke Haarr
Jonah Fjelde
Filip Skjørestad
Eiril Undheim
Philip Tyldum Kvarme
Markus Heljar Toska Fæster
Isabelle Regine Toska Fæster
Eirik Toska Fæster
Tjalve Tjessem
Sebastian Stava
Ella Berge
Alexander Hegelstad Søyland
Trygve In’t Veld Olufsen
Alvar Hegrestad-Evensen
Mina Ellingsen
Xander Mathias Pedersen De Groot
Thelma Sandstøl Stickings
Ole Eltervåg
Othelia Sekkenes Ueland
Emma Nylund
Sander Henriksen
Oda Ertesvåg
Adeleide Victoria Wahlberg
Kaja Hansen Garvik
Enya Strøm Løland
Leon Michael Haraldsen-Andersen
Ariana Suarez Vatland
Amund Strømstad
Sindre Valheim
Madelen Sele Tjosevik
Helge Ommundsen Bakka
Sienna Haugrud Matsen
Thomas Rettedal
Mari Haarr Bale
Annika Hageland Andersen
Victoria Årsvold
Eline Bratseth Gjedrem
Kiri Olivia Haga
Jesper Flatebø
Johan Homnes
Lilly Helgøy-Brandsdal
Henrik Emil Sandhåland Langvik
Lenni Elde Eriksen
Pernille Arnevik
Phillip Hansen Petersen

Døde i soknet
Alma Figved
Albert Pedersen
Randi Gunhild Søyland
Kathe Stensrud
Anne Martha Sørnes
Hildur Fidjeland
Bente Hovland



BBU – Bogafjell barn og unge
Bogafjell SoKn

• BOG-gjengen fra 0-14 år
Søndag parallelt med siste del av gudstjenesten. 
Kontakt: Torstein Eidem Nordal.
• Kurs i babysang (10 ganger)
Onsdager kl. 10.00. Påmelding skjer på nettsiden. 
Oppstart 4. september. Kontakt: Frode Skårland.
• Knøttesang
Har for tiden pause. Hvis du vil være med å drive dette arbeidet 
så ta kontakt med Frode Skårland.
• Bogafjell barnegospel 1.-4. klasse
Torsdager kl. 17.00-18-00. Oppstart 29. august.
Kontakt: Tone Birgitte Meltveit . Telefon: 92259359/ 
Frode Skårland. Telefon: 48997102.
• B2LOVE fra 5. klasse
Torsdag kl. 18.00-19.00. Oppstart 12. september. 
Kontakt: Elisabeth Stakkeland 90561155.
• FamilieKRIK Bogafjell
Holder til i Bogafjellhallen på følgende fredager kl 18.00 - 19.30:
30.08, 13.09, 27.09, 25.10, 8.11, 22.11, 6.12.
Aktivitet for hele familien.
• KRIK Bogafjell (5. – 18 år)
Holder til i Bogafjellhallen på annenhver fredag (oddetallsuker) 
kl 19.30 – 20.30. Første gang er fredag 30.08. Søk opp facebook-
gruppen KRIK Bogafjell for mer informasjon eller hjemmesiden til 
 menigheten.
• KFUK/KFUM Speideren
Menighetsbrakka bak Bogafjell kirke på mandager. 
Husk bekledning etter vær. 
Oppdagerne 1.-2.klasse – kl. 17.30-18.30.
Stifinnerne 3.-4.klasse – kl. 17.30-19.00.
Vandrerne 5.-10. klasse – kl 18.30-20.00.
Roverne – avtaler individuelt. Kontakt: Geir Tysseland 90696176.
http://www.hoylandspeider.no/
• Barnecellegrupper fra 4.-7. klasse
Annenhver tirsdag i kirken.
1. tirsdag: Kl. 13.45-15.00 for 5.klasse og 7.klasse. 
Oppstart: 27. aug. Kontakt: Anne Berit Mathisen.
2. tirsdag: Kl. 13.45-15.00 for 4.klasse  og kl. 14.30-15.45 
for 6.klasse. Oppstart: 3. sept. Kontakt: Anne Berit Mathisen.
• Cafe Living Stones fra 5.-7. klasse
Enkelte onsdager kl 19.00 – 20.30 i barnesalen i Bogafjell kirke. 
Følg med på hjemmesiden og facebookkgruppen for mer info. 
Oppstart 11.september. Kontakt: Pekka Malde, 97622236.
• Konfirmantarbeid 9. klasse
Enkelte torsdagskvelder 19:00-21:30. Se program på hjemmesiden.
Kontakt: Eivind Kråvik.
• HEL- konfirmantarbeid
Tilrettelagt konfirmantarbeid for hele Sandnes. Annenhver torsdag 
kl.15-16 (etter høstferien). Kontakt: Line Bøe Johnsen.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK
Innbydelse kommer i posten. 
BOGAFJELL
1-åringer (for barn født på høsten 2018):  
Blir invitert til samling i åpen barnehage.  
2-åringer (for barn født på høsten 2017): Søndag 25. aug.  
kl. 11.00. Utdeling av min første Bibel i gudstjenesten.
3-åringer (for barn født i 2016): 15. desember. Juleverksted og  
«Vi synger julen inn».
4-åringer (for barn født på høsten 2015): Søndag 10. november 
kl. 11.00: Utdeling av min kirkebok.
5-åringer (for barn født i 2014): Kirkerottene. Forestilling i 
Bogafjell kirke. 22. september.

FIGGJO
1-åringer (for barn født i 2018): Blir invitert til samling i åpen 
barnehage.
2 -åringer (for barn født i 2017): Utdeling av min første Bibel på 
gudstjeneste i Bogafjell kirke. Søndag 25. august.
3-åringer (for barn født i 2016): 1. desember. Tenning av julegran 
og juleverksted. 
5-åringer (for barn født i 2014): Kirkerottene. Forestilling i 
Bogafjell kirke. 22. september.
Dersom du har barn i aldersgruppen, men ikke får invitasjon i posten, 
er dere velkomne til å være med. Ta da kontakt så vi får oppdatert 
listene våre. Velkommen til trosopplæringssamlingene i høst!

Bogafjell åpne barnehage
Vi ønsker deg som er hjemme med barn (foreldre, besteforeldre, 
dagmamma), velkommen til å være sammen med oss! En åpen 
barnehage er for barn mellom 0-6 år i følge med en voksen.
Du velger selv når du vil komme; hvor ofte og hvor lenge du selv vil 
være, innenfor åpningstiden. 
Åpningstider: Tirsdag kl. 08.30 – 13.30
Onsdag kl. 08.30 – 14.00 Fredag kl. 08.30 – 14.00
Stengt i skolens ferier og fridager. Ta med matpakke. Barnehagen
holder kaffe og te. Pris: kr 15,- per person.
Dersom du lurer på noe, ta kontakt.
Kontakt: Gunnlaug Skare-Nilsen 48997104 / gs369@kirken.no

BOG-GJENGEN er barneopplegget knyttet til hver gudstjeneste. 
BOG-gjengen har fire aldersbestemte grupper med aktiviteter 
tilrettelagt for hver gruppe.

FIGGJO BARN OG UNGE

Yngres Barn fra 4 – 7. klasse. Annenhver onsdag kl. 18.00 – 
19.30. Solveig Overskott 47 51 07 51.

Figgjo Barnegospel Fra 1. kl. og oppover. Mer info kommer 
på nettsidene. Kontakt: Klara Lybekk 92858127.51.

Babysang og småbarnssang Mandager fra 12.00. Oppstart 27. 
august. Mer info og påmelding se nettside.

Oransje (0-2 år): 
Lek i oransje  

rommet

Grønn (3-5 år):
Gøyale aktiviteter  

og sprell

Blå (1.-4.kl.):
Gøyale aktiviteter  

og sport

Hvit (5.-8. kl.):
Leker, oppgaver,  

kanskje noe  
å bite i?fra 8. klasse og oppover  

fra 8. klasse og oppover. Annenhver fredag 
(oddetall) i ungdomsalen i kirken, kl. 18.30 – 
23.00. Oppstart 16. august. Se nettside for mer 
info. Kontakt: Eivind Kråvik.

• GREENHOUSE lovsangband
Øving for band og sangere.

• GREENHOUSEgudstjeneste
Ca. en gang i måneden kl. 11.00 i ungdomsalen i kirken.
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