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LANDÅS KIRKE
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Menighetsblad

Turboklubben - side 10

Bildeglimt fra Landåsfest - side 7

TEMA: 

Kontakt
Bli med på søndagskolen - side 4
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Hva var det som gjorde at håret reiste seg på ryggen? Hvorfor fikk jeg tårer 
i øynene av den gitarsoloen? Hva var det som gjorde at jeg plutselig fikk en 
klump i halsen da jeg hørte noen sa noe? Hvorfor ble jeg så rød i ansiktet 
da jeg fikk skryt?

Det kan være mange ting som rører oss, eller kanskje til og med opprører 
oss. Og mange måter å bli berørt på. Alt fra klynking fra et nyfødt barn til 
bestemor som sier sine siste ord. Eller sinnet du kjennte på da noe ikke var 
helt rettferdig. 

Jeg var på en kosert nylig og hørte en gitarsolo som gjorde at jeg fikk tårer 
i øynene. Hva var det som utløste det? Ved siden av meg stod det en som 
ikke fikk med seg noen ting.  

Jeg husker første gang jeg gikk frem til nattverd i Landås kirke. 
nyinnflyttet og nysgjerrig på hva som skjedde i kirken. Da jeg stod fremme 
med bøyde knær begynte jeg å gråte. Var det virkelig Gud som berørte 
meg? 

 
Gaute J Westli, redaktør

gaute@westli.net

Ble du rørt?

L a n d å s  m en i g h e t sb l a d
Ansvarlig utgiver:  
Menighetsrådet i Landås menighet
Redaktør og grafisk design: Gaute Westli
Redaksjon: Helga Urke, Kari Ulveseth, Torbjørn 
Skjælaaen og Gaute Westli
Forsidefoto: Magnar Børnes
Opplag: 3 000. Trykkeri: Allkopi Bergen 

L a n d å s  m en i g h e t
Kanonhaugen 25, 5097 Bergen
Kontortid: 
tirsdag, onsdag, torsdag 09:00-15:00 
Telefon: 55 36 22 00
E-post: landaas.menighet@bergen.kirken.no
Gave til menigheten: 5082.06.79900
Menighetsrådets leder: Aasmund Kvamme 
E-post: aasmund.kvamme@gmail.com
Mobil: 481 18 858
Sogneprest: Åse Kristin Nøkling Aagaard
E-post: aa252@kirken.no 
Mobil: 950 07 873 
Vikar for Kapellan: Nina Kristine Niestroj
E-post: nn834@kirken.no
Mobil: 482 73 390
 

Administrasjonsleder: Karin Skolseg
E-post: ks335@kirken.no
Mobil: 974 23 167 
Organistvikar: Ingrid Hagen Eriksen 
E-post: ih769@kirken.no
Mobil: 452 12 181
Kirkekoret: Carina Bless Mobil: 911 84 683
Kirketjener: Joakim Kallestad
E-post: jk489@kirken.no
Mobil: 954 41 068 
Menighetsped.: Hilde Trætteberg Serkland
E-post: hildetserkland@gmail.com
Mobil: 414 44 191
Landås Menighets Eldresenter:
Landåsveien 26. Tlf 55 27 72 00
Landås Menighets Barnehage:
Fløenbakken 39a. Tlf 55 59 78 40 
 
Dåp, vielse og begravelse
Kirketorget: 55 59 32 10
kirketorget.bergen@kirken.no
Gravplassmyndigheten i Bergen: 
55 59 39 00, bergen@gravplass.no

Kontakt

smake
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Kjenne
Kontakt

berøre

bli rørt

smake

«Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt 
folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og 
sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle 
kjenne meg, både små og store, sier Herren. For 
jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske 
synden.» ( Jer 31:34)

Her snakker Jeremia om den nye pakten som 
skulle komme med Jesus, den vi nå lever i. Filip 
var engstelig da Jesus skulle forlate dem. «Herre, 
vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarte: 
«Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært 
hos dere så lenge?» ( Joh 14)

Siden skriver Johannes: «Ja, barn, jeg har skrevet 
til dere fordi dere kjenner Far. Dere fedre, jeg har 
skrevet til dere fordi dere kjenner ham som er fra 
begynnelsen av.» (1 Joh 2)
Og David, mange har påpekt at det er som han 
allerede kjente Jesus, selv om han levde lenge før 
Jesus ble født. Hør på dette: «Herren har fortrolig 
samfunn med dem som frykter ham, i pakten 
med ham får de rettledning.» (Salme 25)

Uansett hvordan du har det. Har du mottatt 
Jesus som frelser og Herre, så er dette fortrolige 
forholdet et løfte. Begynn der, ikke med deg selv. 
Hans Ånd bor i deg, og slik skal du kjenne ham. 

Hvorfor? «For jeg vil tilgi skylden deres og ikke 
lenger huske synden.»
Og til deg som ennå ikke har valgt å tro, Ånden 
rører også ved den som ennå bare søker.

Tekst: Sverre H. Skilbreid
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F L U E  PÅ  V E G G E N

Velkommen til søndagskolen 

Tekst og Foto: Kari Ulveseth

p  Skatter: 
Hva er oppi der tro? I skattekisten f innes noen av de 
tingene vi skal få høre om i dagens fortelling. 

p  Bibelkunnskap: 
På søndagsskolen kan du lære masse om de ulike 
fortellingene og bøkene i Bibelen. 

På de aller f leste søndagene det ikke er 
familiegudstjeneste er det søndagsskole 
i Landås kirken. Det  begynner ca 11.15. 
Under en sang tidlig i gudstjenesten 
løftes søndagsskolefanen - og da kommer 
barna. Noen løpene, mange i følge med 
mamma eller pappa. Da går vi i samlet 
f lokk til søndagsskolen i kjelleren. 

p  Åpningsbønn og lystenning 
Lys tennes hver gang. Da leser vi denne bønnen sammen: 
Vi tror på Gud, vår far, som har skapt oss. Vi tror på 
Jesus, som har frelst oss. Vi tror på Den Hellige Ånd, som 
gir oss kraft.

Populært: 
Det er mange barn som kommer til 
søndagsskolen i Landås. Det siste året har det 
vært mellom 15 og 25 barn på søndagsskolen i 
gjennomsnitt hver gang. - Vi har plass til f lere. 
Alle er velkommen med, sier Gunhild.
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Avsluttningsbønn i farger: 
Grønn: kjære Gud. Du som har skapt alt. 
Gull: Du er hellig, ren og god. 
Svart: Du er sterkere enn alt det onde. 
Rød: takk for at du elsker meg
Hvit: takk for at du setter meg fri. 
Gull igjen: Fri til å være ditt barn. 
Grønn igjen: Og leve hos deg for alltid.  
Amen.

p  Søndagskolelæreren: 
Gunhild har vært søndagsskolelærer i 6 år. - Troen er 
viktig i mitt eget liv og jeg har lyst til å være med å gi 
næring til barnas tro gjennom å formidle bibelhistorier 
for dem. Jeg tror dette er skatter de kan ha med seg i livet 
og Sprell levende, som er søndagsskoleopplegget vi bruker, 
er gøy å jobbe med. Jesus trekker fram barnas tro som 
forbilledlig. Den som er liten, er den største i Guds rike. 
Derfor kan jeg som voksen også lære av barna.

p  Matbit og maling: 
Noen ganger er det litt å spise. Nesten alltid er det tid til 
til hobbyaktiviteter, sang og prat. 

p  Klistremerkene: 
Fiskene f innes fortsatt, men nå er utvalget stort når det 
skal velges klistremerke til søndagsskolekortet. 

p  Noas ark: 
Klart vi må bygge skuta når fortellingen handler om Noas 
ark. Og dyrene vi f inner må få komme om bord.  

Ta kontakt: 
Lurer du på noe? på søndagsskolen! Følg med 
på facebook-siden «Søndagsskolen Landås 
menighet» eller send en post til 
gunhild.felde@online 

Velkommen med! 
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P R E S T E N S

Åse Kristin Nøkling Aagaard 
Sogneprest

Berøre
Han hadde store, grove never. En ekte bondehånd med treller og 
skitt under neglene. Lett skjelvende og litt blyg la han hånden sin i 
prestens. Hun dyppet fingrene i vannet i døpefonten og tegnet et kors 
i mannens hånd mens hun sa; Gud velsigne deg!
Senere på kvelden kom en sms til presten fra mannen som fortalte 
om den overraskende berøringen han hadde kjent på der fremme ved 
døpefonten. Det ble fint og rart å oppleve for ham som, ifølge seg selv, 
ikke var særlig kjenslevar.

Vi mennesker er ulikt skrudd sammen når det kommer til hva og 
av hvem vi lar oss berøre av. Noen ganger er berøringen av fysisk 
karakter, andre ganger er det en spesiell opplevelse som berører oss.   
Noen ganger kan en klem være det beste i verden -andre ganger 
veldig kleint og ubehagelig. Det handler ofte om hvilken relasjon 
man har til vedkommende.

I skrivende stund leser jeg fra Lukas evangeliet om enken i Nain. 
Hennes eneste sønn er død. Så kommer Jesus til henne. Da Herren 
fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!»  
Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han 
sa: «Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» Da satte den døde seg opp og 
begynte å tale, og Jesus ga ham til moren.
Flere steder i evangeliene kan vi lese om lignende historier. De 
handler alle om Jesus 
som lar seg berøre av sine medmennesker. Ved en fysisk bevegelse 
og noen ord hjelper ham dem og gir dem samtidig et nytt liv. Flere 
blinde, døve og spedalske mennesker får sansene igjen når Jesus får 
legge hendene sine på dem.
Vi kjenner igjen Jesu medfølelse også i det mer hverdagslige -som da
Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. 
Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og 
stelte for ham.

Det som slår meg i alle disse fortellingene, er hvor enkelt og konkret 
Jesus går frem. Her er det ikke noen teatralske fakter eller ønske om å 
sette seg selv i fokus. 

Kirken er et sted hvor man kan la seg berøre på ulikt vis. Forleden 
dag var jeg i en bisettelse til en mann som hele livet hadde latt seg 
inspirere av sin kristne tro. Jeg har aldri før ledd så mye under et 
minneord og i samværet som fulgte i etterkant. 
Der var det rom for både gråt og latter!  Jeg gikk derfra rørt av 
takknemlighet. 

Stemning på Landåsfest 



7

Av Nina Kristine Niestroj

Foto: Magnar Børnes

Den siste søndagen i august = en perfekt 
dag for gatefest!

For niende gang ble svingen ved kirken omgjort til 
arena for nabofest og myldrende liv. For niende gang 
løftet nabolaget i flokk for å vise frem mangfoldet i 
alle grønne og smarte, små og store aktiviteter som 
pågår gjennom året. For niende – og siste gang – stod 
de to høyreiste, gamle granene solid og gav trygghet 
og lykke til klatreglade barn, som satte personlige 
rekorder en etter en. For niende gang dro fellesskapet i 
Bærekraftige liv på Landås i gang Landåsfest, nå også 
med Lystgården som stemningsfull arena. For niende 
gang stilte små og store naboer opp med dugnadskraft, 
bæreevne, smil og raushet. For niende gang kom det 
langt over 1000 besøkende! For niende gang møttes 
gamle naboer og startet nye bekjentskaper. Og for 
niende gang var det sol!

Kan man egentlig be om mer?

Takk for festen og velkommen neste år, 
søndag 25.august 2019.

Stemning på Landåsfest 
Tekst: Agnes Vevle Tvinnereim  Foto: Odd Helge GIlja
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Hva skjer i menigheten

Søndagkveldpålandås

p  Mange kom og det var god stemning i menighetssalen

Den 16 september var vi i gang igjen 
etter sommeren. Kveldens gjest var 
Andreas Gravdahl og tema var Se og 
bli sett. Heidi intervjuet Andreas med 
noen dilemmaspørsmål så vi kunne bli 
litt mer kjent med han. Apellen handlet 
om å være sårbar og vise seg slik en er og 
samtidig være villig til å se andre i ulike 
situasjoner i livet. Teamet gikk igjen i 
sanger og også i bønnevandringen. 

Menighetssalen var full og det var god 
stemning. Etter programmet var det 
tradisjon tro servering av pizzaboller og 
saft

Datoene for høstens samlinger er:

21. oktober 
11. november 
9. desember

p  Bønnevandringen er altid spennende 

TV-Aksjonen 21. oktober: Mindre alene sammen
TV-aksjonen NRK 2018 går til 
Kirkens Bymisjon. Gjennom 
årets TV-aksjon skal vi skape 
et varmere og mer inkluderende 
samfunn. Pengene som samles 
inn skal skape 700.000 møter 
mellom mennesker.

Norge er et samfunn der forskjellene 
øker. Forskjeller som ikke først og 
fremst handler om etnisitet eller 
religion, hvor du kommer fra eller 
hvem du er. Men om du er innenfor 
eller utenfor.
Det er mange måter å være utenfor 
på. Fra å mangle en seng å sove i, 
til å være utenfor arbeidsliv eller 
sosiale fellesskap. Dette  rammer 
ikke bare enkeltpersoner, men gir 
ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan 
Kirkens Bymisjon skape møter som 
kan redder liv. Ved å åpne dører 
og legge til rette for at f lere møtes, 
skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon 
er viktigere enn aldri før. Vi skal 
tilby mennesker som opplever å stå 
utenfor, et nytt fellesskap,  en seng 
eller en samtale og slik  bidra til at 
f lere får muligheten til å oppnå egne 
mål og drømmer.

BLI MED PÅ VERDENS STØRSTE 
DUGNAD! 
Bli bøssebærer, ring 02025 eller gå 
inn på blimed.no
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Skolestartgudstjenesten
På høstens første familiegudstjeneste 
var skolestarterne spesielt invitert til 
Landås kirke. Under teaterforestillingen 
Matpakken fikk førsteklassingene og 
alle de andre møte klovnene Tipp og 
Topp. Hva som ble servert på kirkekaffe? 
Skoleboller, selvfølgelig

p Her er førsteklassingene aktive i 
gudstjenesten

Vi trenger deg! 
Vil du bli frivillig på Landås 
Menighets Eldresenter?
Har du engasjement for andre 
mennesker og kan tenke deg å 
bruke litt av din tid? Uansett hva 
slags interesser, ferdigheter og 
erfaringer du har tar vi sikte på 
å f inne en meningsfull frivillig 
oppgave for deg. Til det beste for 
deg og oss. Det er din interesse og 
din tid som bestemmer hva du kan 
bidra med.
Eksempler på noen av aktivitetene 
som kanskje kan være aktuelle for 
deg: 
Besøksvenn, turvenn, ledsager, 
kulturelle aktiviteter, vaffeltreff, 
hjelpe til med felles aktiviteter, 
sykkelvert, grønne f ingre til vår 
nye f lotte takterrasse, spill-klubb, 

sang, musikk, dans, trim, arrangere 
drømmedag for en beboer.
Som frivillig bidrar du med å bygge 
opp det sosiale nettverket rundt 
noen som opplever ensomhet og tap 
av sosial kontakt. Nye relasjoner 
oppstår og gode øyeblikk skapes.
Sosial arena der du møter andre 
frivillige. Samlinger for frivillige 
to ganger i året for faglig påfyll og 
erfaringsutveksling.

Kom og bli med for en aktiv og 
verdig alderdom. Ring eller send 
mail for en uforpliktende samtale 
med: 
Jane Haugen 
Aktivitet- og 
frivillighetskoordinator
v/Landås Menighets Eldresenter
Tlf. 552772070/97488877
Mail: jane.haugen@lme.no
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Faktaboks
- Turboklubben på Landås er 
  eit lokallag av DNT
- Lågterskeltilbod for born frå 
  tre til seks år som ønskjer å 
  vere medlem i DNT
- Har som mål å legge til rette 
  for naturopplevingar for born

Nyfiken på meir informasjon? 

Kontakt Silje Mjeldheim
silje.mjeldheim@live.no
tlf 99529091

Tekst: Helga Urke Foto: Harald Hjellum 

Turboklubben på Landås 

Har du møtt ein ivrig gjeng 
med småfolk på tur ein torsdag 
ettermiddag på Landås? Gjennom 
Turboklubben på Landås kjem dei 
minste i kontakt med naturen.

Ved Ulrikens fot bur det ei bråte med 
småfolk som har skog og fjell som 
næraste nabo. Born trakkar på stiar, 
spring etter ball og sendebrett, akar på 
Montanamarka, et matpakkar og drikk 
kakao frå termos. I sol og regn. Noko 
av dette skjer i regi av Turboklubben 
på Landås – eit lågterskeltilbod for 
familiar med born i barnehagealder på 
Landås, og eit lokallag av Barnas Turlag 
i Den Norske Turistforening (DNT). 
Annankvar torsdag kl 1730-1900 møtest 
dei som kan til ulike aktivitetar ute. 
Turboklubben har som mål å «lære barn 
enkelt og naturvennlig friluftsliv ved å 
være ute sammen, leke, oppleve, undre, 
uforske og lære om naturen». Aktivitetane 
består altså ikkje av lange og tunge 
turar, men har fokus på leik og positive 
opplevingar ute. 
Og programmet er variert. I vinter var 
gjengen mellom anna på tur i skogen der 
borna fekk lære å lage pagode-bål (ja, 
veit du kva det er?), og så lage middagen 
sin over det. Ein annan kveld bar det 
til Nattlandsfjellet på matpakketur 
for å lære litt om himmelretningane. 

Fastelavnsfeiring med bollar og sjølvrista 
krem, ake- og skileik på Montanamarka 
med bål på bålpanne, tur til Perabu med 
nistepakke, temakveld om førstehjelp, og 
bossplukketur rundt Tveitevatnet er av 
det som også har stått på programmet. 
Semesteret blei avslutta med ein søndag 
i klatreparken Høyt & Lavt som blei 
sponsa av DNT. Her fekk borna boltre 
seg i ulike klatreløyper med zip lines, 
balansebjelkar og nett. Med hjelm og 
klatresele hang glade og begistra småborn 
omkring – ein stor suksess!
Det er verfriske stunder det er snakk om. 
Turane går i både regn og vind, men med 
gode klede og presenning treng ikkje 
veret setje stoppar for naturopplevinga 
– tvert om, gjennom desse stundene 
kjem både born og vaksne i kontakt med 
naturen – og med kvarandre.
No har nytt semester byrja, og første 
samlinga var på Langhaugen med middag 
på bål og leik i regnveret. Ein tarp 
sørga for ly for det verste regnet. Andre 
samling var i kveldsmattur til Matskogen 
der små og store fekk hjelpe til med å 
bere takstein til grindbygget der. Neste 
samling er torsdag 4. oktober. 

Velkomen med!

På Landås Her får du møte klubber og lag som er viktige i lokalsamfunnet vårt. 
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   Påmelding middag, 
frist mandager kl 12: 
ulriken@kfuk-kfum.no 

    Følg oss på 
       VELKOMMEN!

Du inviteres til aktive mandager i Landås 
kirke. Folk i alle aldre er velkommen til 
langbordsmiddag - uavhengig om du er 
med på noen av de andre aktivitetene. 
Velkommen & meld deg på!

sp i s  me l l om 

0900 ÅPEN BARNEHAGE
1100 BABYSANG / SAMLINGSSTUND
1130 LUNSJ (kr 50/gratis, ikke medlem/medlem

              LEKSEKROK ETTER SKOLETID
1400 TWEENS (kor, dans, drama 5.-7.)

1500 - 1700 MIDDAG & KAFFE
       Middag (kr 25/50 - barn/voksen)

1500 Jubalong (barnekor 1. - 4.)

1700  Knøttene (førskole)

1900 - 2030  Juniorklubb 
                             (6. - 8. klasse annenhver 
       mandag fra 27. august!)    

Vi følger skoleruten

SUPERMANDAG!
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Tekst: Torbjørn Skjælaaen

Søndag 19. august toget en flokk 
seksåringer opp midtgangen i Landås 
kirke. De bar lys og blomster som ble 
lagt på alteret. Litt seinere i gudstjenesten 
ble de samme seksåringene samlet foran 
alteret og fikk en matboks (!) i gave, og. 
Vi fikk høre at de hadde spist frokost 
i kirken og skrevet bokstaven sin i et 
stort hjerte som ble hengt opp på veggen 
inne i kirken. Litt seinere snakket to 
klovner med førsteklassingene om dagens 
bibelfortelling

Hva var det som skjedde denne 
søndagen ?
Gudstjenesten vi var med på, er et av 
tiltakene i ”Plan for Trosopplæring” , 
forklarer Hilde Trætteberg Serkland som 
er menighetspedagog i Landås menighet. 
Seksåringene har nettopp begynt på 
skolen, et nytt og viktig kapittel i livet 
sitt, og som en del av markeringen, 
inviterer vi alle til dette arrangementet i 
kirken.

Hva vil dere oppnå?
Når et barn blir døpt, har foreldrene 
og kirken ansvar for at barna skal ” 
Opplæres i den kristne forsakelse og tro”. 
Skolestartgudstjenesten er en måte å gjøre 
alvor av dette ansvaret med henblikk 
på 6-åringene. Når vi inviterer barna, 
er det jo selvsagt barn og foreldre som 
inviteres. Vi vil gjerne være foreldrenes 
medarbeidere når det gjelder å vise barna 
hva kristen tro kan være. Denne søndagen 
var fokus at fortellingene i Bibelen er 
mat for hjertet, og at til forskjell fra en 
matboks som kan bli tom, er det alltid 
noe viktig å få fra Bibelens fortellinger. 

Ble alle seksåringer invitert?
Nei, ikke alle. Vi bruker kirkens 
medlemsregister. Der finner vi alle som 
er døpt og andre barn der minst en av 
foreldrene er medlem i kirken. Denne 
gangen sendte vi invitasjonsbrev til 48 

barn. Men alle er selvsagt velkommen selv 
om de ikke er invitert spesielt.

Gud gir – vi deler
Alle menigheter i Den norske kirke 
skal lage sin egen, lokale plan for 
Trosopplæring, bygget på Den Norske 
kirkes visjon om trosopplæring. Planen 
har overskriften Gud gir – vi deler. I 
planen står det beskrevet hvilke tiltak vår 
menighet skal satse på. I planen handler 
det først og fremst om det vi kaller 
breddetiltak, altså arrangementer der vi 
forsøker å få kontakt med alle barn på et 
bestemt alderstrinn. 

Kan du si litt om hvordan den planen 
ser ut for oss som bor i Landås 
menighet?
Vår plan er ikke endelig godkjent av 
kirkelige myndigheter ennå, men vi 
arbeider ut fra den likevel. For de aller 
minste har vi tiltak på hvert alderstrinn. 
Det begynner med babysang som er om 
mandagene. Så har vi ”sansegudstjeneste” 
for 2 åringene, karnevalsgudstjeneste for 
3 åringene og høsttakkefest med utdeling 
av Barnas kirkebok for 4 åringene. En 
samling for 10-11 åringene kalles Lys 
Våken. Da inviterer vi til overnatting i 
kirken natten før første søndag i advent. 
Med ”lys våken” tenker vi på at det er 
om å gjøre å være lys våken overfor det 
som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være 
våkne overfor Gud, hverandre og oss selv. 
Og gjennom det som skjer i julen når 
Jesus blir født kan vi oppleve at Gud er 
Lys våken for oss.

Er det slutt når barna er 11 år ?
Nei. Planen skal gjelde alle årstrinn fra 
0-18, men hos oss er nok det viktigste 
deretter konfirmasjonstiden som 
inneholder mange samlinger. Dessuten 
har vi ”Søndagkveld på Landås”. Det 
er et litt annerledes arrangement, for 
både ungdom og voksne, der vi spiser 

kveldsmat sammen, hører en gjest fortelle 
om noe han eller hun brenner for, og 
det hele avsluttes med en samling inne i 
kirkerommet.

Dette er min kirke.

Hva håper du barn og voksne skal 
legge merke til når det er med på disse 
arrangementene?
At Landås menighet er en åpen menighet 
som virkelig ønsker folk velkommen og 
at det som skjer her er relevant, at det kan 
bety noe i hverdagslivet. For barna er det 
viktig at de får øye på fortellingene som 
det kristne budskapet i så stor grad består 
av, særlig Jesusfortellingen som jeg selv 
liker aller best å bruke.
Dessuten håper jeg at de opplever Landås 
kirke som sin kirke, at den er et sted det 
går an å være, at det blir en innfallsport 
til andre gudstjenester, til søndagsskolen 
ikke minst. Dessuten bruker vi 
anledningen til å gjøre barn og foreldre 
kjent med supermandagen, de får lyst til å 
være med i et av barnekorene f. eks.

Det er mye gudstjenester i 
programmet. 
Ja, det er et helt bevisst valg å knytte 
tiltakene i planen til gudstjenester. Det er 
menighetens hovedsamling som samler 
oss hver uke. Gudstjenesten inneholder jo 
veldig mye som er viktig for at den kristne 
troen skal kunne leve og vokse.  Vi vil 
skape gjenkjennelse også hos dem som 
ikke er her hver søndag. Derfor bruker vi 
faste ledd, f. eks trosbekjennelsessangen 
og når vi synger velsignelsesbønnen til 
slutt. På denne måten vil barna som blir 
invitert gjennom trosopplæringen lære 
den, huske den og ha den med seg ut i 
hverdagen sin: 

«Må Gud velsigne deg. Må Gud velsigne 
deg. Hvert minutt av din tid, hver en dag 
av ditt liv må Gud velsigne deg.»

Trosopplæring for alle 
– intervju med Hilde Trætteberg Serkland
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Gravferder Landås Menighet
Dato Navn 

11.05.18 John Vadem
15.06.18 Andreas Kvanes-Larsen
15.06.18 Øyvind Ragde
15.06.18 Solveig J Jacobsen
28.06.18 Lillian Eikner
29.06.18 Gunvor Elisabeth Henden
04.07.18 Eivind Bjarne Berthelsen
13.07.18 Finn Botnen
24.07.18 Anna Gjesdal Larsen
24.07.18 Ingebjørg Marie Angeltveit
27.07.18 Gunnar Larsen
03.08.18 Erling Bjørn Sivertsen
21.08.18 Anna Karia Andersen
23.08.18 Marta Lundal Johannessen
24.08.18 Knut Gjesdal
29.08.18 Henrik Thomassen
29.08.18 Olaf Johannes Gjesdal
20.09.18 Ellinor Davidsen

Døpte i Landås menighet
Dato Navn 

05.08.18 Theodor Andre Alterborn 
 Neeven
26.08.18 Troy Vilje Epcot
02.09.18 Torbjørn Arnestad
02.09.18 Fredrik Fjerdingren
16.09.18 Ola Urke Idland

Gudstjenester i Landås kirke
Oktober 
Søndag    7.  kl.11.00  Gudstjeneste
Søndag  14.  kl.11.00   Gudstjeneste
Søndag  21.  kl.11.00  Gudstjeneste
Søndag  28.  kl.11.00  Familiegudstjeneste - Høsttakkefest

November
Søndag  4.  kl 11:00   Gudstjeneste
Søndag  11. kl 11:00   Gudstjeneste
Søndag  18. kl 11:00   Familiegudstjeneste - Lys Våken 
Søndag  25. kl 11:00   Gudstjeneste

Desember
Søndag  2.  kl 11:00   Gudstjeneste
Søndag   9. kl 11:00   Gudstjeneste

Faste arrangementer
Mandag 
09.00: Åpen Barnehage
11.00: Babysang/samlingssstund
11.30: Lunsj
Leksekrok etter skolen
K: Anne Stiegler 470 58 843

14.00 - 15.00: Tweens
15.00-15.45: Jubalong, kor (1.-4.kl) 
K: Hilde Trætteberg  414 44 191

15.00 - 17.00: Supermiddag. 
Langbord og middag. Åpent for alle.
Påmelding: ulriken@kfuk-kfum.no/ 
facebook siden innen kl 1200

17.00: Knøttekor (førskole)  

19.00-20.30: Juniorklubben 
6.-8. klasse  (annen hver mandag) 
K: Heidi Westli  930 69 685

Tirsdag 
19.30 - 21.00: Kirkekoret øver
K: Melanie Lucilla Packer 995 99 717

Onsdag 
18.00/18.30: Speider 
Se ulriken.org

Torsdag
12.30: Andakt på Landås Menighets  
Eldresenter

Ten-Sing  1900 - 2100:
Konfirmantalder og oppover.
K: Jan Frode Sandvik 918 84 542

Søndag
Parallelt med gudstjenesten kl 1100 er 
det søndagsskole.
K: Lene Frøyen Sandvik 930 58 053 

Gave til menigheten?

Vipps til nr. 70561
eller bankkontonummer:

5082.06.79900

Seniortreff
25. September

30. oktober
27. november

Begynner kl. 11.30.

Viede i Landås menighet
Dato Navn 

04.08.18 Siv Rosvik og Øystein 
 Vindenes
25.08.18 Aina Christine Matre og 
 Geir Ivar Tveite
15.09.18 Ingjerd Kristine Løkke-Lie 
 og Ørjan Hamre

Søndag kveld på Landås
21. oktober, 11. november, 9. desember



14



15

B e g r av e l s e s By r å

Døgnvakt 55 20 23 00
www.bjorgvin-b.no

Seremoni etter pårørendes ønsker, med omtanke og verdighet.

 Knut Helge Espen  Heine Cathrine 
 Polden Polden  Polden Polden Misje

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. SOTRA
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

 

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging 
ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no 
Hagerupsvei 32X • 5093 Bergen

Landås Menighets Eldresenter er plassert ved siden av 
Landåshallen og nedenfor Landås Kirke.

På østsiden av bygget vårt har vi et moderne tilbygg med 

Selskapslokale - festsal 
som kan leies til ulike arrangementer: 
Jubileer, konfirmasjon, bryllup, undervisning og annet.

Til lokalene hører kjøkken, garderobe og toaletter. Fra vårt 
hovedkjøkken kan vi levere alt fra snitter og kaker til full 
middag. Vi er fleksible i forhold til hva dere ønsker å gjøre 
selv og hva som ønskes utført av oss i forhold til arrange-
mentet. Det er plass til å dekke til rundt 100 personer

Priser fra kr. 1500,- og oppover.

For fullstendig informasjon om priser, lokaler og muligheter 
for å gjennomføre ditt arrangement hos oss kontakt:

Landås Menighets Eldresenter
Landåsveien 26
tlf. 55 27 72 00

e-post: lme@lme.no
www.lme.no

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Les mer og meld din interesse på  

kirkens-sos.no 
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Jan Kjærstads trilogi FORFØREREN - 
EROBREREN - OPPDAGEREN grep meg sterkt. 
Skiftene i synsvinkel, all kunnskapen teksten gir, 
strukturene i romanene. Men mest av alt, hvordan 
fortellingen som fenomen blir fremhevet. Betydningen 
av å fortelle og av å lytte til fortellinger. Hvordan våre 
liv og vår identitet er bygget opp av fortellinger.

I et intervju omtaler han den danske teologen Svend 
Bjerg: «Det var veldig inspirerende å lese Svend Bjergs 
avhandling Den kristne grundfortælling. Jeg er sikker 
på at det var vitalt for Forføreren som prosjekt. Den 
måten han snakket om fortellingen og dens betydning 
på, samsvarte med mye av det jeg prøvde å etablere, og 
som jeg hadde skrevet på i flere år». 

Svend Bjerg skriver: «Fra  at være født ind i én historie, 
familiens historie, som barnet snart vågner bevidst 
op til, fødes barnet endnu en gang ved dåben, denne 
gang ind i en ganske anden historie, kristendommens 
centralepos, som er fortællingen om Jesu liv, død og 
opstandelse». Og: «At tro er at befinde sig i et bibelsk 
rum, som gør mit liv nyt, som opfinder et nyt sprog 
i hverdagssproget, kort sagt, jeg ser mig sat i et nyt 
gudsperspektiv».

Å feige ut slik Peter gjorde. Å stå fast slik Josef 
gjorde. Å kaste seg ut i det slik Levi gjorde. Å 
nøle slik Thomas gjorde. Å passe på slik Martha 
gjorde. Å gi seg hen slik Maria gjorde. Å rope slik 
Bartimeus gjorde.

På Landås, en onsdag i september. En del av en større 
fortelling.

BERØRT AV FORTELLINGEN

O R D

«Hvordan henger et liv sammen?»

Tekst: Trond  Særkland


