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Ønsker du mer  
informasjon fra Bogafjell 
menighet?
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 interes-
sant informasjon om det som skjer i 
soknet.

Du kan melde deg på Bogafjell sokn 
sitt nyhetsbrev og motta mail med 
informasjon en gang i måneden. Du 
melder deg på via menighetens 
nettside: bogafjell-menighet.net

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 på Snapchat. En 
god mulighet til å se glimt fra 
menighetslivet.

Bogafjell SoKn
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Bogafjell menighet
Lyngholen 3, 4324 Sandnes
Postadresse:
Postboks 29, 4397 Sandnes
Telefon 47 47 23 55
www.bogafjell-menighet.no
www.figgjo-menighet.no

Bankkonto: 9688.10.27884
Org.nr. 992573597

Menighetenes visjon:
Jesus – Sett, trodd og etterfulgt

Menighetenes målsetning: 
Å være en misjonerende 
menighet som vokser gjennom 
gudstjeneste, cellegrupper, 
tjeneste og omsorg.

Sokneprest 
Torstein Eidem Nordal, 
tlf. 93 69 39 59 / 51 60 54 01 
Menighetsprest 
Åsmund Olan Steinnes, 
tlf. 40 20 19 78 
Barne- og ungdomsprest 
Eivind Kråvik, 
tlf. 48 95 57 75 / 51 60 54 03 
Daglig leder 
Per Ivar Malde, 
tlf. 97 62 22 36 / 51 60 54 07 
Driftskoordinator
Rut Høllesli, 
tlf. 48 99 71 05 / 51 60 54 05 
Musikalsk leder
Frode Skårland, 
tlf. 48 99 71 02 / 51 60 54 02  
Ungdomsdiakon 
Line Bøe Johnsen, 
tlf. 48 99 71 06 / 51 60 54 06 
Trosopplæringskoordinator 
Linda Renate Sørseth, 
tlf. 90 19 32 34 / 51 60 54 08 
Midlertidig
Styrer Åpen Barnehage 
Marie Weibell,
tlf.  41 14 05 25 / 51 69 00 07 
Pedagogisk medarbeider
Kristine Aarsland Vagle, 
tlf. 41 20 22 04

Hovedbilde, forside: 
Frode Hess

For melding 
av dåp og vielser:
Felleskontoret i Sandnes  
Storgata 48, 4307 Sandnes
Telefon 51 97 47 70
kirkekontorene@
sandnes.kirken.no

Grafisk produksjon: Lura Trykkeri AS

SOKN

Lokalene er fine for konferanser, kurs, gebursdager, arbeidsmøter for firmae r og andre. Mange 
har også dåpsselskap, konfirmasjon, minnemøte eller brullupsfest hos oss. Bydelssalen passer 
for 20 – 120 personer og leies ut for kr 2000 til private selskap og kr 5000 for firma og 
kommersielle formål.

I menighetsbrakken leier vi også ut til barnebursdag for beboere i bydelen til spesialpris, kr 500 
. For andre formål leies brakken ut for kr 1000. Menighetsbrakken har et enkelt, men godt 
kjøkken. Menighetsbrakken passer for 20 – 50 personer

Lokale lag og organisasjoner i Bogafjell bydel kan låne lokaler til ordinær lagvirksomhet etter 
avtale, men må rydde og vaske etter seg. Bruker de lokaler ofte, må de delta på en dugnads-
aktivitet etter avtale..

Bydelssalen har prosjektor og lydanlegg og en kan bestille bruk av hovedkjøkken i kirken. Det 
er gode kjøkkenfasiliteter. Hovedkjøkken koster kr 500 for private og kr 2000 for firma og 
kommersielle formål.

Bydelskafeen leverer gjerne mat (dersom kapasitet) , ta kontakt med Rut på telefon 48997105 
eller på epost rut.hollesli@sandnes.kirken.no for avtale. Vi kan tilrettelegge for kurs og møter 
eller selskaper etter nærmere avtale.

Vi leier også ut hele 1.etasjen for større arrangement. 
Vi kan levere tilrettelegging og matservering for 
store arrangement etter nærmere avtale (inntil 
300-400 ) personer.

Les våre priser og betingelser på nettsidene til  
www.bogafjell-menighet.net eller ta kontakt for 
informasjon med rut.hollesli@sandnes.kirken.no

Velkommen til å leie lokaler
i Bogafjell kirke / Bogafjell bydelshus / Menighetsbrakken (bak Bogafjell kirke)

Bydelskafeen i Bogafjell kirke, 
høsten 2017
Bydelskafeen er et uformelt spise – og treffsted, åpent for 
alle.

Det blir som regel solgt en middagsmeny, dessert kake og 
kaffe /te hver gang.

Det blir servert glutenfri- og laktosefri mat eller alternativ.

Menyen varierer hver gang og blir lagt ut på menighetens 
facebook-side / nettside noen dager før kafedagen.

Merk: Ny åpningstid blir torsdag kl 15.30 -17.30

Kafeen har åpent disse datoene i høst:
14. september, 21. september, 28. september
 5. oktober, 19. oktober, 26. oktober 
9. november, 23. november, 30.november.

Seniorcelle 
Seniorcelle starter med lunsj, deretter er det fellesskap rundt 
bibel og bønn og samtale. Vi følger cellegruppeheftet som 
hele menigheten følger. Nå til høsten er det disipellrytmer.

Fredager kl 11:00 i 1 ½ til 2timer for de godt voksne 50+ 
og hjemme på dagtid.

Disse datoene i høst: 1., 15. og 29.september, 20. og 27. 
oktober, og 2., 9.,og 24.november.



Gudstjenester og arrangement HØSTEN 2017

13.08.17 11:00 Gudstjeneste G3 SAMMEN - Dåp

13.08.17 11:00 Gudstjeneste Figgjo

20.08.17 11:00 Gudstjeneste G1 Natttverd, visjonsgudstjeneste

27.08.17 11:00 Gudstjeneste G2 2-åringer

27.08.17 11:00 Gudstjeneste Figgjo

01.-03.09.2017 Weekend Bogafjell

05.09.17 19:30 Medarbeiderfest Figgjo

10.09.17 11:00 Gudstjeneste G3 Dåp

10.09.17 11:00 Gudstjeneste Figgjo 2åringer

17.09.17 11:00 Gudstjeneste G2 4.åringer,  BOG-fest

17.09.17 19:30 Refill Vidar Mæland Bakke

24.09.17 11:00 Gudstjeneste G3

24.09.17 11:00 Gudstjeneste Figgjo

30.09.17 Basar Figgjo

01.10.17 11:00 Gudstjeneste G1 Nattverd, Byprestene deltar

08.10.17 11:00 Gudstjeneste Figgjo

20.-22.10.2017 Weekend Figgjo

21.10.17 12:00 Dåpsgudstjeneste

22.10.17 11:00 Gudstjeneste G1 SAMMEN - nattverd

29.10.17 11:00 Gudstjeneste G2 Konfirmantpresentasjon

29.10.17 19:30 Refill Kristine S. Kristiansen

04.11.17 12:00 Basar Bogafjell

05.11.17 11:00 Gudstjeneste G1 Allehelgensdag, nattverd

05.11.17 11:00 Gudstjeneste Figgjo Konfirmantpresentasjon

12.11.17 11:00 Gudstjeneste G2 HEL-konfirmantpresentasjon

19.11.17 11:00 Gudstjeneste G3 Dåp

19.11.17 19:30 Refill Hermund Haaland

19.11.17 11:00 Gudstjeneste Figgjo

03.12.17 11:00 Gudstjeneste G2 SAMMEN - Speidern, 1. søndag i advent

10.12.17 11:00 Gudstjeneste G1 2.søndag i advent. Forfulgte

16.12.17 17:00 Gudstjeneste G2 HEL-adventsgudstjeneste

17.12.17 15:00 Vi synger jula inn 3-åringer

17.12.17 11:00 Gudstjeneste Figgjo

24.12.17 15:00 Gudstjeneste G2 Julaften I

24.12.17 16:00 Gudstjeneste Figgjo Julaften

24.12.17 17:00 Gudstjeneste G2 Julaften II
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1. Jeg heter Kristine Aarsland Vagle. Bor på Ganddal 
sammen med mann og tre barn på 7, 9 og 11 år. I tillegg 
har jeg en flott bonussønn på snart 19 år. Opprinnelig 
kommer jeg fra Nøtterøy i Vestfold, men kom til Trygg-
heim vgs i 1993, så det kvalifiser vel nesten til og kalles 
rogalending. Jeg er utdannet vernepleier, men i løpet av 
de siste 8 årene jobbet som barnehagelærer.

2. Jeg hadde i utgangspunktet en jobb jeg trivdes veldig 
godt i, så det var litt tilfeldig at jeg så den ledige stillingen 
i Bogafjell åpen barnehage. Men når jeg først hadde 
 begynt å tenke tanken på å skifte jobb, var det mange 
positive ting som motiverte meg til å søke. Først og 
fremst en fast jobb i et spennende yrke. Jeg er sosial og 
liker godt å treffe og snakke med nye folk. Det å kunne 
møte mennesker, både voksne og barn, og få være med 
på å skape nye relasjoner i et godt og trygt miljø er posi-
tivt. Og så må jeg jo si at arbeidstidene er veldig gode for 
meg og min familie med tre skolebarn i hus.

3. Nå har jeg ikke vært i barnehagen så veldig mange dager 
ennå. Men jeg har blitt tatt veldig godt i mot. Det har 
vært en utrolig fin gjeng av barn og voksne jeg har møtt 
disse dagene. Nå gleder jeg meg til oppstart i august, og 
til å ta i mot gamle og nye brukere av barnehagen. Mitt 
ønske er at barnehagen skal være en plass hvor det er 
godt å komme uansett om du kjenner noen eller ikke. 
Da er det viktig at vi ser og tar godt i mot alle som kom-
mer. Det er også verdifullt for meg å få være med å skape 
en arena hvor vi kan møte barn og voksne uansett om de 
er vant med å gå i kirken eller ikke. Og det er fint å 
samle alle til samling med sanger, rim og regler, eventyr 
og fortellinger fra Bibelen.

1. Mitt navn er Marie Weibell. Jeg bor på Hommersåk 
sammen med mann og to barn på 4 og 7 år. Jeg er utdan-
net barnevernspedagog og har erfaring fra institusjons-
arbeid og barnehage. Jeg er engasjert i arbeid for barn og 
familier i Riska menighet.

2. Jeg har selv vært bruker av åpen barnehage i Riska og 
synes det er et flott tilbud til barnefamilier. Jeg valgte å 
ha ungene hjemme et år lengre enn den vanlige permi-
sjonen og da var det gull verd å ha et sted å komme til. 
Der fikk både jeg og mine små påfyll i en krevende små-
barnshverdag. Nå håper jeg at jeg kan være med å bidra 
til å løfte hverdagen for andre foreldre, dagmammaer, 
besteforeldre eller andre som har omsorg for små barn.

3. Jeg begynte i barnehagen i januar 2017 og har trivdes fra 
første dag. Det er fantastisk mange flotte store og små jeg 
har fått bli kjent med og ser med glede frem til et nytt 
semester med nye og «gamle» brukere. Mine ønsker og 
mål for barnehagen fremover er først og fremst at alle 
som kommer til oss opplever at de blir sett og verdsatt. 
Vi jobber for å skape et inkluderende miljø der både 
voksne og barn skal kjenne seg hjemme. Vi ønsker å 
 bidra til at barna får anledning til å bygge en god og 
trygg tilknytning til sine omsorgspersoner og vi vil være 
med å legge til rette et miljø der vi kan dele erfaringer og 
lære av hverandre. Vi synger om Jesus og forteller bibel-
historier og ønsker å gi våre brukere et godt møte med 
kirken.

Nye ansatte i Bogafjell åpne barnehage
1. Først av alt ønsker vi en kort presentasjon av deg selv. (Eller, hvordan vil du beskrive deg selv?)
2. Hva motiverte deg til å søke på stillingen i Bogafjell åpne barnehage?
3. Hvordan opplever du å være i Bogafjell åpne barnehage, og hva er dine ønsker og mål for Bogafjell åpne 

barnehagen fremover?
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Trosopplæringen 
har fått ny logo!
Den nye trosopplæringslogoen ble lansert på Kristi Him-
melfartsdag 25. mai, på gudstjenesten som var i forlengel-
sen av årets kirkeleir for tredjeklassinger. Alle som var til-
stede fikk tilbud om en drikkeflaske med tros  opp lærings- 
 logoen. Bogafjell sokns trosopplæringskoordinator, Linda 
Renate Sørseth presenterte den nye logoen under gudstje-
nesten. Den tar utgangspunkt i menighetens logo, men er 
fylt med folk. På trosopplæringslogoen finner du et par med 
dåpsbarn, for trosopplæringen starter med dåp. Det er også 
et barn som skater, ei eldre dame som danser, unger i for-
skjellige aldre, en person i rullestol og et foreldre som følger 
et barn. 

Dette er en gjennomtenkt logo, som er laget for synliggjøre 
trosopplæringsarbeidet i soknet. Alt arbeidet som drives 
handler om trosopplæring. Det er likevel forskjell mellom 
de kontinuerlige tiltakene som skjer uke etter uke, og 
bredde tiltakene som er en sentral del av det arbeidet Linda 
driver med. Et arbeid som retter seg spesielt til alders-
gruppen 0 – 18 år.

Trosopplæringskoordinator Linda inviterer alle døpte og 
tilhørende1 til kirken fra 1 års alder og oppover. Hvis ingen 
i familien er døpt eller står som medlemmer i Den norske 
kirke er de fremdeles hjertelig velkomne, men da må de 
melde interesse selv, de får da ikke invitasjon i posten. 

Et viktig poeng med trosopplæringslogoen er å 
vise at trosopplæring er for alle. Det er for 
mennesker i forskjellig  aldre, ulike livsfaser og 
uansett utgangspunkt. Det heter at de voksne 
følger ungene til trosopplæringstiltakene, men det kan vel 
så gjerne være barnet som følger de voksne til kirken. I tros-
opplæringen lærer ungene av de voksne, men de voksne 
lærer også av ungene. 

Når Linda sender ut invitasjon til et trosopplæringstiltak 
får alltid barna ekstra invitasjoner til å gi til sine nærmeste. 
Hjemmet og de nære er kjempeviktige i trosopplærings-
arbeidet. På samlingene får de voksne verktøy som kan bru-
kes hjemme. Målet er at ungene skal bli kjent med kirken, 
det kirken tror på, og få inspirasjon til å bli bedre kjent med 
Jesus i hverdagen. 

Trosopplæringslogoen viser at kirken, og Jesus, har plass til 
alle, har plass til deg! Vi gratulerer trosopplæringsarbeidet 
med flott ny logo! 

1 Tilhørende betyr alle barn som har en eller begge foreldre som er døpt og står som medlem av Dnk.

Bogafjell full action
Fredag 19.mai ble full action Bogafjell arrangert for tredje 
gang. Bogafjell menighet samarbeider med KRIK Bogafjell, 
Åpen hall (kommunen) og speideren om dette arrangemen-
tet som blir større for hvert år. Kvelden startet med «kick 
off» i kirken og offisiell åpning av skateparken nede ved 
bogafjellhallen ved leder i Bogafjell bydelsutvalg Guttorm 
Stangeland og kultursjef i Sandnes Therese Hauger med på-
følgende skateshow.

Deretter forsatte kvelden med masse aktiviteter rundt kir-
ken og bogafjellhallen. Her kunne ungdommene prøve seg 
på blant annet klatring i kirketårnet, paintball, slakk line, 
luftgeværskyting, zorb baller, bruskasseklatring, spytønne 
mm. Det var mange ivrige ungdommer rundt på aktivi-
tetene som holdt det gående hele kvelden.

Inne i kirken var det også lagt opp til cafe, ps4, brettspill og 
alle de andre aktivitetene som en vanlig Greenhouse kveld 
innebærer.

Kvelden ble avsluttet med 
«after action» i ungdomska-
pellet med lovsang og bønn

Alt i alt et veldig vellykket 
arrangement med mange 
fornøyde ungdommer som 
skal gjentas neste år.

Bogafjell SoKn
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51 61 04 00

Hanne Brit Sandsmark
og Møyfrid Hersdal

Skogveien 6, Ålgård
www.novabegravelse.no

Hele døgnet

Gjesdal • Jæren • Sandnes

HØSTENS TEMASERIE

Å TRO ER Å HVILE
Som all teknologi vi har i huset, er du og jeg avhengig av å 
være påkoblet en strømkilde nå og da. Men i motsetning til 
duppedittene, som aldri skal lades om natten, anser flere av 
oss nattesøvnen som den viktigste kilde til hvile. 
«Jeg drømmer verken om badeferie eller shoppingtur», for-
talte en småbarnsmor, «Det eneste jeg lengter etter er én 
natts søvn». Søvn er et primærbehov, og alle som har opp-
levd kortere eller lengre perioder med søvnløse netter, vet 
hvor smertefullt og langtekkelig det er ikke å få sove når du 
har kan. 
Derfor er det vel så viktig å finne hvile utenom søvnen, når 
du har muligheten. Dette er feriens paradoks, for i vår glede 
av lange morgener på hytta, i campingvogna, i ferieleilig-
heten eller hjemme forsvinner hverdagens rutiner som dugg 
for solen. Vi kommer ut av en rytme. Da er det kanskje ikke 
så rart at vi er glade når hverdagen igjen er på plass i midten 
av august. En god rytme kan gi grobunn for hvile. Og hvile 
kan gi grobunn for tro.
Hvordan kan jeg finne en god rytme for troslivet i hver-
dagen? Denne høsten vil forkynnelsen i Bogafjell kirke 
kretse  omkring den indre rytmen. Vi følger boken «Disippel-
rytmer» som presenterer «håndfast hjelp til et slitesterkt 

trosliv», i det den følger fem enkle punkter for hver finger: 
1) Tommelen, fordi alt begynner med Gud og er ikke av-
hengig av meg. 2) Lillefingeren, fordi Gud møter meg i mitt 
liv der jeg er. 3) Ringfingeren, fordi Gud møter oss i felles-
skapet. 4) Langfingeren, fordi Gud sender meg i tjeneste der 
jeg kan gjøre det jeg liker. 5) Pekefingeren, fordi Gud kaller 
meg til hvile der jeg bare er til.
I Det gamle testamentet sier Gud at hans navn er «Jeg er». 
Guds dypeste eksistens er altså å være til. I Det nye testa-
mentet kommer det gudommelige tydeligere fram. Det får 
en kropp, et ansikt og en stemme. Til slutt fullfører Gud sitt 
frelsesverk i det hans Sønn hvisker fra korset: «Det er full-
brakt.» 
Nåden har fått det siste ordet, og du inviteres til nådens 
felles skap midt i bombardementet av nytelser og ytelser. 
Her kan du være. Evnen til å være forutsetter en dyp over-
bevisning om at man er elsket. Er man elsket, kan man 
 eksistere – uanstrengt. Dette er ikke det samme som inakti-
vitet eller passivitet! Virkelig hvile er å kjenne forankring. 
Derfor er kristen tro å hvile i det Jesus har gjort.
Velkommen til Bogafjell kirke, strømkilden.
Last ned prekener på podcast: Bogaafjellkirke

SMÅGRUPPER FOR VOKSNE – GI HVERDAGEN MENING
Menighetene på Bogafjell  og Figgjo er basert på små-
grupper – det vi kaller cellegrupper eller husfellesskap. 
Alle som ønsker er hjertelig velkomne til å bli med i et 
småfelleskap. 

De fleste gruppene samles annenhver uke og bruker disse 
kveldene til sosialt samvær med kveldsmat og en prat om 
et planlagt tema. Temaet i høst er beskrevet for seg selv; 

«Disipellrytmer ». Gruppene har egne temahefter med 
opplegg utfra høstens tema som brukes på samlingene. 
Samlingene tar utgangspunkt i de samme tema som det 
forkynnes om under gudstjenestene samme semester. 
Har du lyst å bli med i en cellegruppe på Bogafjell, ta 
kontakt med sokneprest Torstein Eidem Nordal. Ønsker 
du å være med i et husfellesskap på Figgjo, ta kontakt 
med Åsmund Steinnes.



FIGGJO MENIGHET

Døpte i soknet
Christian Vassbø-Gjesdal
Arnt Homnes
Kine Svendsen
Martin Vølstad
Tilde Tveit
Emil Malmin
Aron Sele Håland
Mathias Edland Jakobsen
Kaja Wigdel Vikre
Kari Nesvik
Fredrik Lavrans Rosenvold Kvaslerud
Teodor Johan Skogli
Sondre Jonassen Iversen
Mari Kobro Pedersen
Eskil Søyland
Odin Olai Lima
Lisa Mollan
Lucas Mathiesen Salte
Sverre Trosterud Borgenvik
Gabriel Skandsen Engström
Anna Amalie Skåren
Jakob Salvigsen
Torbjørn Eriksen
Isabell Årsvold
Jakob Hansen Faleta
Emil Egeland
Emilie Waldeland Kimsås
Sebastian Sæbø Pettersen
Lianna Bell Kay Sunde
Aksel Johnson Laugen
Serina Elde Eriksen
Ulrik Matheus Varne Espedal
Elena Egeskog Hardeland
Tristan Sandstøl Stickings
Danny Francisco Garcìa Sondresen
Thea Aanensen
Emma Milena Stokke Myhre
Mathea Anfinsen Thrysberg
Jesper Reed
Leander Osmundsen
Kristian Aamodt Rødeseike
William Olsen Vorland
Kristian Haugen Iden
Birk Gangsøy
Elene Karlsen Molde
Ada Sofia Hove-Balcilar
Magnus Skåra
Ola Mo Rørtvedt
Jonas Kim Ødegård
Linnea Herrera Helleland
Julie Levang
Mathias Sivertsen-Thu
Tobias Jespersen
Milian Nylund
Ebba Stabel
Nora Isabell Due
Ellinor Haugland Kindingstad
Silas Esekiel Kjærvoll-Birkedal
Eira Aurora Lerøy Gabrielsen
Johan Dyrsti Pedersen
Teodoro Kolovani
Kristian Kolovani
Maja Flåt Ovalle
Mathilde Hunstad
Tomine Apeland Svalastog
Ulla Sørdal Johanessen
Mathias Nilsen Rygh
Sander Øverby

Døde i soknet
Odd Refsnes
Leif Sigurd Helgeland
Jostein Rosland
Aslaug Ramsdal
Birger Berntsen
Inger Karin Vigre
Tordis Bråstein 
Alfred Fidjeland
Berta Mathilde Hegrestad
Sverre Hodnefjell
Håkon Egeland
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WEEKEND Høstens weekend for Figgjo menighet er på Ognatun 
helgen 20.-22.oktober.

Sett av datoen i kalenderen nå. Dette er for hele familien og kommer til å bli veldig bra. Dette 
er også en veldig god anledning for nye til å bli kjent med menigheten. Mer informasjon og 
påmelding kommer på hjemmesiden og facebook om kort tid.

FIGGJOBASAR
30.SEPTEMBER 

kl 12.00-15.00 
FIGGJOHALLEN
Figgjo barnegospel  

• Andakt 
• Åretrekninger 

• Kafè m/grøtsalg 
• Lynlotteri 

• Hovedtrekning
Hele familien  

er hjertelig velkommen
Arrangør: Figgjo menighet

11. juni var nesten 300 Figgjo-buer samlet til Barnas aktivitetsdag på Figgjo nye stadion!!  Dagen startet 
med en gudstjeneste hvor Figgjo barnegospel stilte mannsterke opp og sang flere sanger for oss.  Sigbjørn 
Pedersen forsatte med en annerledes og særdeles barnevennlig forkynnelse som endte i et stort smell 
og mange baller i luften. Etterpå var det var aktiviteter for alle og enhver som paintball, 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 by-
delen. Dette har blitt en årlig begivenhet på Figgjo i juni, som vi satser på å fortsette med i årene framover.

Du er invitert til

`xwtÜux|wxÜyxáà
Y|zz}É uxwx{âá à|Üáwtz HA áxÑàxÅuxÜ ~Ä DLAFC

Alle som har en tjenesteoppgave i Figgjo menighet, som har vært med på dugnad eller som er 
faste givere er inviterte med ektefeller! 

Du kan også invitere noen som er interesserte i å begynne å bidra med noe i menigheten. 
Program: Underholdning ved Ståle Ree, sang av Kari Ree

God mat!
Presentasjon av menighetsundersøkelsen med andakt.

Påmelding på menighetens hjemmeside (eller på tlf 40201978) innen 30. aug. 
VELKOMMEN !
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• 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 30. aug. 
Kontakt: Frode Skårland.
• Knøttesang
Torsdag kl. 17.00-18.00. Oppstart 24. aug. Mer informasjon kommer 
på nettsidene. Kontakt: Guro Myhrene. Telefon: 957 58 696.
• Bogafjell barnegospel 1.-4. klasse
Torsdager kl. 17.00-18-00. Oppstart 7. september.
Kontakt: Tone Birgitte Meltveit. Telefon: 92259359 / Frode 
Skårland. Telefon: 48997102.
• B2LOVE fra 5. klasse
Torsdag kl. 18.00-19.00. Oppstart 14. september. Kontakt: 
Kirsten-Ona Fuglset 41755739 / Elisabeth Stakkeland 90561155.
• FamilieKRIK Bogafjell
Holder til i Bogafjellhallen på følgende fredager kl 18.00 - 19.30:
18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11 og 08.12
Aktivitet for hele familien.
• KRIK Bogafjell (5. – 10. klasse)
Holder til i Bogafjellhallen på annenhver fredag kl 19.00. 
Søk opp facebookgruppen KRIK Bogafjell for mer informasjon.  
• KFUK/KFUM Speideren
Menighetsbrakka bak Bogafjell kirke på mandager. Husk bekledning 
etter vær. Oppstart 21. august. 
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 JEA (5.klasse) og 
kl.14.30-15.45 GEMO (7.klasse). Oppstart: 22. august.
Kontakt: Line Bøe Johnsen.
2. tirsdag: Kl. 13.45-15.00  4.klasse (ny) 
kl. 14.30-15.45 JOB (6.klasse). Oppstart: 29. august.
Kontakt: Line Bøe Johnsen.
• Cafe Living Stones fra 5.-7. klasse
Annenhver onsdag kl. 19.00-20.30 i barnesalen.
Oppstart: 30. august. Kontakt: Eivind Kråvik.
• Konfirmantarbeid 9. klasse
Annenhver torsdagskveld 19:00-21:30 (etter høstferien).
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 2016): 
Historien om skapelsen.
2-åringer (for barn født på høsten 2015): Søndag 27. august 
kl. 11.00. Utdeling av skattkiste i gudstjenesten.
3-åringer (for barn født i 2014): 17. desember. Juleverksted og 
«Vi synger julen inn».
4-åringer (for barn født på høsten 2013): Søndag 17. februar 
kl. 11.00: Utdeling av min kirkebok. Introduksjon til BOG- 
gjengen. (menighetens barnearbeid tilknyttet gudstjenesten).
5-åringer (for barn født i 2012): Kirkerottene. Forestilling i 
Bogafjell kirke. 22. oktober.

FIGGJO
1-åringer (for barn født i 2016): Historien om skapelsen.  
Søndag 13. november. 
2 -åringer (for barn født i 2015): Utdeling av skattkiste på 
gudstjeneste. Søndag 10. september.
3-åringer (for barn født i 2014): 3. desember. Tenning av julegran 
og juleverksted.
5-åringer (for barn født i 2012): Kirkerottene. Forestilling i 
Bogafjell kirke. 22. oktober. 
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: Onsdag kl. 08.30 – 14.00
Torsdag kl. 08.30 – 14.00 Fredag kl. 08.30 – 13.30
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: Marie Weibell 41140525/mw589@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. Oppstart: 24. august klokken 13.00. Kontakt: Klara 
Lybekk 92858127.
Barnecellegruppe I Bogafjell kirke – skyssordning. Se nettside 
for påmelding.
Babysang og småbarnssang Mandager fra 11.00. Oppstart 28. 
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  
Cirka annenhver fredag i ungdomsalen i kirken, 
kl. 18.30 – 23.00. Oppstart 18. 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.


