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Aktiviteter i menigheten 
for deg!

BABYSANG
Velkommen til babysang
mandager fra kl.11.00-13.30
Følg oss på facebook
www.facebook.com Babysang, 
Sælen kirke

SÆLENKLUBBEN
Samling for pensjonister annen
hver onsdag kl.12.00-14.00
Det er en kort andakt i kirke- 
rommet, og videre samling
I menighetssalen med med-
brakt matpakke.

ORGELKLUBBEN  
FERDINAND
Orgelspill for barn og unge.
Kontaktperson: Amund Dahlen,
tlf: 92 23 76 35

KONFIRMANTER
Konfirmantene møtes i snitt
annen hver onsdag og torsdag 
kl.15.30 - 17.30
Se mer info på menighetens 
hjemmeside:
www.kirken.no/Saelen

SÆLEN MENIGHET
Vardeveien 9, 5141 Fyllingsdalen
Tlf: 55 36 22 10
saelen.menighet.bergen@kirken.no
www.kirken.no/Saelen
Organisasjonsnr.: 976 994 256
Kontonr.: 3625.58.59565

Sælen kirkes administrasjon har
ingen fast åpningstid, men er 
vanligvis åpen mandag – fredag  
kl 10.00 – 14.00

Frode Øglænd
Sokneprest
Tlf: 55 36 22 12
fo485@kirken.no

Rose-Marie Skarsten
Prest
Tlf. 55 36 22 13 / 975 87 646
rs763@kirken.no

Nina Jæger
Adm.leder/ Frivillighetskoordinator
Tlf: 55 59 71 95
nj879@kirken.no

Bjørn Lien
Kantor
Tlf: 55 36 22 14 /  990 25 272 
bl646@kirken.no

Anine V. Mildestvedt
Menighetspedagog
Tlf: 55 30 22 16 / 930 24 312
am367@kirken.no 

    
Larissa Golovina 
Kirketjener - vikar
Tlf: 55 59 71 29
lg754@kirken.no

REDAKSJONEN  
I MENIGHETSBLADET  
Berit Bakke: bakkeberit@hotmail.com

Tove Bergem: tove.bergem@gmail.com

Med skrekk og gru ser vi for tiden bilder fra et USA 
preget av strukturell rasisme og unødvendig volds-
bruk av politiet. Vi ser et fortvilet raseri – oppdem-
met over lang tid - som får uttrykk i både opptøyer 
og fredelige demonstrasjoner. Vi ser politikere som 
ikke makter å tale klokt til det folket de leder.

Vi mennesker har evnen i oss til både å gjøre godt 
og til å gjøre ondt. Vi har evnen til å tenke og han-
dle klokt og vi har evnen til å la oss styre av fordom-
mer, misunnelse og hat.

Når vi skiller mellom mennesker basert på hud-
farge, lar vi det onde i oss få fritt spillerom. Vi er 
alle skapt av Gud. Ikke bare er vi skapt av Gud, 
ifølge bibelen, vi er også skapt i hans bilde. Hver 
og en av oss bærer et lite gudsfrø inni oss og hver 
og en av oss er uendelig verdifull for Gud. Hver og 
en av oss er ønsket av Gud med den hudfargen vi 
har, med den kroppen vi har, med de evnene og 
talentene som vi har. Troen på enkeltmenneskets 
verdi er grunnleggende både for kirken og for alle 
nasjoner som har sluttet seg til FNs menneske- 
rettigheter.

Likevel skjer det gang på gang at vi lar oss styre 
av vår egen selvopptatthet og fordommer. Jeg er 
så glad i et morsomt dikt som heter Sebra av Shel 
Silverstein som minner oss om at vi alle er mer enn 
bare det vi ser ved første øyekast:

Jeg spurte en gang en sebra:
Er du sort med hvite striper
eller hvit med sorte striper?

Og sebraen så på meg og sa:
Er du sterk med svake sider
Eller svak med sterke sider?
Er du god med onde påfunn
eller ond med gode påfunn?
Er du glad med triste dager
eller trist med glade dager?

Er du flink med dumme innfall
eller dum med flinke innfall?
Og slik fortsatte og fortsatte

og fortsatte den,
og aldri, aldri, aldri, aldri spør jeg

en sebra om striper igjen.

Er vi ond med gode påfunn eller god med onde på-
funn? Jeg tror at vi bærer med oss evnen til både å 
gjøre godt og ondt. Og det er opptil hver enkelt av 
oss hva vi vil søke i vårt liv: Vil vi kjempe mot ego-
ismen hos oss selv og i samfunnet? Vil vi kjempe 
for at alle mennesker har like stor verdi? Velger vi å 
søke det gode gang på gang samme hvor mange 
ganger egoismen får tak på oss, så forteller bibelen 
oss at vi har Jesus med oss på veien. Det er han 
som sier: Jeg er verdens lys, den som følger meg 
skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.

Vi er alle skapt av gud 
Til ettertanke

Av Rose-Marie Skarsten, prest
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Brått stengte nesten hele Norge 
ned etter statsministerens tale den 
12. mars - en dato de fleste av oss vil 
huske i lang tid. Og Sælen menighet 
var intet unntak. Dørene ble stengt, 
de ansatte flyttet over til hjemme-
kontor og hele virksomheten måtte 
innstille seg på andre arbeidsformer. 
Verden ble satt litt på hodet – også i 
kirken vår.

Gudstjenester ble avlyst og erstattet av 
søndagstanker som staben publiserte på nett-
siden og på Facebook, via epost og via vanlig 
post til eldre i Sælenklubben som vi regnet 
med ikke hadde tilgang på epost.

Vi laget ringeliste og fordelte listen mellom oss 
slik at vi kunne ha telefonkontakt med alle fra 
eldretreffet.

Staben begynte med møter på teams – en 
nettplattform for møtevirksomhet. Sorgsamtaler 
ble gjennomført på telefon, og bisettelser og 
begravelser ble underlagt strenge tiltak med 
max 25 til stede i seremonirommet – en stor  
belastning for mange pårørende som måtte 
velge ut hvem som skulle bli invitert til å dele 
denne viktige stunden.

Vi laget egne dåpsseremonier med så 
få tilstede som mulig og der mor eller far 
tok vann på hodet til barnet i stedet for 
presten.

Vielser ble gjennomført med få gjester 
i kirkerommet og uten håndspåleggelse 
under forbønnen.

Til tross for restriksjonene ble alle sere-
monier gjennomført på en høytidelig og 
verdig måte. Mange vil aldri glemme 
den dåpen eller vielsen som ble så an-
nerledes i en merkelig og uvanlig tid.

Andakter på Gartnermarken Omsorgsboliger, 
Spektrum Treffstedet og på dagsenteret på 
Spelhaugen måtte avlyses uten at vi fant et 
godt alternativ til å nå de menneskene som nå 
mistet så mange av sine tilbud. For mange  
eldre har det blitt lange og triste dager i iso-
lasjon på ulike institusjoner. Men alle har vært 
med i våre bønner i kirken. Hver dag klokken 
12 har bispedømmet hatt felles middagsbønn 
på nettsidene til Bjørgvin bispedømme.

I påsken holdt vi åpne dører til kirkerommet på 
de tidspunktene vi ellers ville ha feiret guds- 
tjeneste på skjærtorsdag, langfredag og 
påskedag. Det var mange som uttrykte glede 
over et etterlengtet gjensyn med det vakre 
kirkerommet vårt.

Unntakstilstand 
i menighet og samfunn

For noen var savnet etter å få delta i nattverden 
stort. Under strenge hygienetiltak, tilbød vi i 
begynnelsen av mai nattverd i kirkerommet for 
grupper på max 4 personer.

Konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet ble 
også flyttet over på nett, og vi måtte utsette alle 
vårens konfirmasjonsgudstjenester til høsten. 
Nye datoer for konfirmasjon er 20. og 27.  
september.

10. mai var en gledens dag da vi endelig fikk 
starte opp med gudstjenester igjen – riktignok 
med max 50 til stede, så tre konfirmanter som 
hadde fått utsatt dåpen sin den 15. mars, ble 

døpt i en egen seremoni før selve guds- 
tjenesten. Nå har Fyllingsdalen menighet  
akkurat flyttet inn i bygget hos oss her i Sælen 
og de vil bli værende i minst 6 måneder  
fremover inntil deres egen kirke har fått nytt tak. 
Det betyr blant annet at det nå vil bli feiret guds- 
tjeneste hver søndag hele sommeren gjennom 
i Sælen kirke.

Sakte er vi nå i takt med resten av samfunnet 
i ferd med å åpne opp kirken og vi gleder oss 
over alle møter som vi har med menigheten.
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Konfirmanttiden gir en mulighet til å opp-
leve kirken på en ny måte. Denne tiden kan 
oppleves både som fin og litt vrien. Det er 
nemlig ikke alltid like lett å vite hva du skal 
mene, - hva du tror på, - hvem Gud er og 
hva du skal gjøre med livet etter hvert som 
du blir voksen. Som konfirmant vil du bli 
utfordret til å arbeide med flere av disse 
store spørsmålene.  I den sammenheng 
vil vi kanskje ha ulike utgangspunkt, men 
FELLES for alle er at vi er ”UNDERVEIS 
SAMMEN” og at   ”GUD È MED ”på laget!

Du er velkommen til konfirmasjon i kirken - uan-
sett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.  
Bli med på en spennende reise frem til den 
store konfirmasjonsdagen!

Konfirmasjonstiden i Sælen kirke består av 
tre ulike deler:

1. Undervisning og fellesskap i smågrupper:
Annenhver uke samles ulike grupper i kirken 
kl. 15.30 til 17.00. De fleste møtes torsdager, 
mens sjømannskirkegruppen møtes onsdager.

2. Gudstjenester:
I løpet av året deltar du på 8 gudstjenester. 
Noen fredag kveld og andre søndag formid-
dag.

3. Aktiviteter
Den kristne tro er mer enn teori. Vi vil også at 
du skal få gode opplevelser i gode rammer, - 
gjennom ulike aktiviteter, opptredener, leir 
og støtte til Kirkens nødhjelp.

Når året er over vil du forhåpentligvis ha blitt 
bedre kjent med deg selv og hva du står for og 
samtidig blitt kjent med Sælen kirke.

Vi kommer til å gjøre ulike ting gjennom året, 
noen ganger kun jentene og kun guttene. Noe 
gjør vi sammen alle, både gutter og jenter, som 
Syng Jul, leir og innsamlingsaksjon. Grunnet 
corona-situasjonen vet vi i dag ikke om det blir 
vanlig leir der man reiser bort en helg eller leir 
i kirken med overnatting i eget hjem.

Grunnpris: kr. 1850 Dette dekker under-
visningsmateriell, bibel, leie av konfirmant-
kappe, leir og mat (hvis smittevernreglene 
tillater matservering.)

NB Noen grupper har en tilleggspris:
KRIK Fotball:  Kr 300 (NATTCUP)
KRIK Aktiviteter: Kr. 300 (NATTCUP)
Konfirmant EXPLORE : ingen tilleggspris
Konfirmant TEKNIKK: ingen tilleggspris.

SJØMANNSKIRKE: stor tilleggspris på grunn 
av leir i London 14.-18. april. Gruppen har kun 
11 plasser som fordeles ved loddtrekning. 
Frist for søknad Sjømannskirke-gruppen er 
5. juli. Fra 11.6 kl. 17 er påmeldingen på nett 
åpen.

Hvem kan bli konfirmert?
Alle som har lyst uavhengig av funksjonsnivå. 
Har du særskilte behov legger vi til rette for det. 
Det er viktig at vi blir godt informert.

Velkommen som konfirmant i Sælen Kirke
Konfirmant 2020/21: Con Dios - Gud è med
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Litt om musikken fremover

Koronasituasjonen har lagt en ganske stor 
demper på konsertvirksomheten i Sælen en 
stund, og slik vil det kanskje bli en stund 
fremover. Men utover høsten skjer det flere 
spennende ting, og hvis ting går som plan-
lagt, kommer det til å bli mye flott! 

I denne tiden har jeg som menighetens organ-
ist prøvd å utnytte den muligheten som ligger i 
digitale plattformer. Siden påske har jeg laget 
7 videoer med “Orgelmusikk fa Sælen”, som 
ligger på youtube. Det står linket til disse på 
menighetens facebookside, men en annen 
mulighet er å bare søke “Bjørn Lien” eller f.eks 
“Påskekonsert fra Sælen” på youtube.com, og 
da kommer man ganske fort direkte dit man 
skal. Der er det musikk for hver av dagene i 
påsken, og det er en anledning til både å se  
og høre kirken og orgelet. 

Til høsten regner vi med at det åpnes for å ha 
konserter. Da har huskoret 20 STEMMER  
allerede planene klare. Den første konserten er 
lagt til Kulturdagene for Laksevåg og Fyllings-
dalen, 18. oktober, da de vil fremføre “Missa 
defunctorum” et flott a capella requiem av Kjell 
Mørk Karlsen. Jeg planlegger også orgel- 
konsert i denne uken, og kommer tilbake 
med mer opplysninger om det. 6. desember 

på kvelden blir det virkelig en sensasjon! Da 
kommer 20 STEMMER til å fremføre hele Mes-
sias av G. F. Händel, med orkester og solis-
ter og hele pakka. Det ligger an til en virkelig 
musikalsk festaften av de sjeldne i Sælen kirke. 
Dette er det om å få med seg! 

I tillegg deltar 20 STEMMER på flere gudst-
jenester i høst, bla på Allehelgensdag og 1, 
søndag i advent. Vi vet hvordan dette løfter 
hele gudstjenesten, og vi er veldig glade for 
å ha dem med.

Ellers deler vi kirken med Fyllingsdalen 
menighet utover høsten, og de har blant annet 
sin Syng Jul 13. desember etter planen. Det blir 
nok mer informasjon derfra i neste Portal. 

Følg ellers med på facebooksiden til menighet-
en og hjemmesiden vår kirken.no/saelen for 
mer oppdaterte opplysninger etter hvert. 
Og så må alle ha en god sommer! 

Bjørn Lien

Hvor finner jeg info?
Torsdag 11. juni kl.15.30 inviterer vi deg til 
KICK OFF for konfirmasjonstiden i Sælen kirke. 
Her vil du få informasjon om året som ligger 
foran deg.

Hvordan melder jeg meg på?
Påmeldingskjema ligger på: www.saelen-
menighet.no/konfirmanter

Påmeldingen på nett starter først 11.juni kl. 
17 etter KICK OFF. Meld deg på så raskt som 
mulig!

NB Siste frist for å søke om å få være med i 
Sjømannskirke-gruppen er 5. juli.

Hva koster det?
Grunnpris: kr. 1850 Dette dekker under-
visnings-materiell, bibel, leie av konfirmant-
kappe, leir og mat (hvis smittevernreglene 
tillater matservering.) Tilleggspriser: se info inni 
brosjyren.

Familiens økonomi skal ikke være til hinder for 
å delta i konfirmanttiden. Ta kontakt hvis dere 
har behov for støtte, så finner vi en løsning 
sammen.

Hvilke dager er selve konfirmasjonsguds- 
tjenesten:
Søndag 25. april kl. 11
Søndag 2. mai kl. 11 og 13
Søndag 9. mai kl. 11
Dere velger selv dato og klokkeslett når dere 
melder dere på.  Det vil være maks 17 kon-
firmanter pr. gudstjeneste. Når gruppen er full, 
forsvinner den valgmuligheten i skjemaet, og 
du må velge en annen dag og/eller klokkeslett.

Ikke døpt, men lyst å bli konfirmert?
Fullt mulig.  Da vil du bli døpt en søndag i løpet 
av året i en egen seremoni sammen med de 
andre konfirmantene som heller ikke er døpt.
På grunn av corona-situasjonen er det bare 
ungdommer som bor i Sælen menighet som 
kan melde seg til konfirmasjon i år. Dersom du 
ikke bor i Sælen menighet, og det er spesielt 
vektige årsaker til at du vil konfirmeres hos oss 
og ikke i den menigheten der du bor, så kan du 
søke om unntak.

Sælen menighet ved prest Rose-Marie Skarsten
Kontakt: rs763@kirken.no
Telefon: 55 36 22 13 / 55 59 7195
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I Evangeliet etter Matteus, kapittel 3, 
vers 16 heter det: «Da Jesus var blitt 
døpt, steg han straks opp av vannet. 
Og se, himmelen åpnet seg, og han 

så Guds Ånd komme ned over seg 
som en due.» I kirkens tradisjonelle 
ikonografi har Den hellige ånd derfor 
ofte blitt framstilt som en due. 

Pinsen - kirkens fødselsdag

Ordet pinse kommer av det greske ord pentekoste, 
som betyr den femtiende, noe som gir mening når 
man husker at pinse feires 50 dager etter påske.

Opprinnelig var pinsen en jødisk fest som markerte 
avslutningen på påsken og minnet om mottakelsen 
av de ti bud på Sinai, der Moses fikk lovens tavler.

De første menighetene har sitt utspring i pinsebe-
givenheten. Derfor kaller mange også pinsedagen 
for kirkens fødselsdag. I Det nye testamente for-
telles det hvordan Den hellige ånd ti dager etter 
Jesu himmelfart kommer over apostlene, som var 
samlet for å feire den jødiske pinsefesten. 
På merkelig vis blir de i stand til å forstå og tale 
alle mulige språk. Deretter går de ut i verden for å 
forkynne budskapet om Jesus Kristus.

Pust av liv
Bibelen forteller om Livets Gud som er skaper av 
alt, og som puster sin egen pust inn i menneskets 
nese. Vi leser at Guds ånd svevde over vannet (1. 
Mos 1,2). På hebraisk kan dette også oversettes 
med ‘ruget’. Ånden ruget, den var med på å gi 
liv. Det er også pinsens fortelling, det er en ny 
skapelse. 

Kirkene i Norge har denne bønnen som 
Dagens bønn på Pinsedag:
Hellige Ånd, vår livgiver, vi takker og lovpriser deg. 
Du kom med din ild over disiplene pinsedag 
og ga dem visdom og kraft. 
Vi ber deg: 
Hold troen og kjærligheten brennende blant oss, så 
vi frimodig forkynner evangeliet om Jesus Kristus, 
vår Herre, han som med deg og Faderen lever og 
råder, én sann Gud fra evighet til evighet. 
Amen. 

Mer enn englerøst
Nu spår oss mer enn englerøst 
i Jesu navn en gyllen høst!
Slik lyder salmedikteren Grundtvigs pinsesalme

I all sin glans nu stråler solen 
(Norsk Salmebok nr 232).

Mer enn englerøst?
Mer enn englekoret på Betlehemsmarken?
Mer enn engelen ved den tomme grav?

Grundtvig lovpriser våren og nyskapelsen og ser 
pinsen som et under, som opphever alle 
de begrensningene som er innebygget i vår til-
værelse. Salmen beskriver en jubel uten ende 
fordi frelsesverket er fullført.
Alt skapes av den Ånd som daler, 
alt virkes av den Ånd som taler,
den Ånd som skjenker lys og trøst
av kjærlighet med sannhets røst
i Ordets navn som kom til jord
og seierrik til himlen fór.
(Norsk Salmebok nr. 232 vers 4)

Treenighetstiden
Kirkeårets lengste periode varer fra pinse, gjennom 
hele sommeren og høsten, fram til advent. Denne 
tida begynner med treenighetssøndag, som er den 
første søndagen etter pinse, og søndagene i denne 
perioden blir nummerert etter treenighetssøndag, 
for eksempel 2. søndag i treenighetstiden. Tematisk 
handler denne kirkeårstiden om hva det er å leve 
et kristent liv. Hver søndag har sitt eget tema som 
veileder menigheten til et liv i Kristus.

Kirkeåret slutter med Kristi kongefest, som også er 
markert som “Domssøndagen”, etter tekst- 
lesningene som hører til. Treenighetstiden har stort 
sett grønn liturgisk farge, med unntak av noen  
søndager.

Mer om Treenighetstiden på bibel.no

Pinsen er festen som markerer at 
Den hellige ånd ble sendt til disiplene.

Fra: www.kirken.no
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Alle Normisjon sine misjonærer i Mali er 
hjemme i Norge på grunn av korona. 
De siste reiste fra Mali 19. mars. Det var 
i siste liten, for Mali stengte flyplasser og 
grenser ganske raskt etter det. Nå følges 
arbeidet opp fra Norge. Det er lettere enn 
det det var bare for noen få år siden, selv 
om dårlig internett og stadige strømbrudd 
er en utfordring. 

Koronasituasjonen for Mali
Korona setter sitt preg på livet i Mali også, selv 
om det ennå ikke er veldig mange tilfeller (rett 
over 1 500 smittede og 90 bekreftede døde). 

Myndighetene har stengt alle skoler og forbudt 
samlinger på over 50 personer. 

Kirkene i Mali har siden slutten av mars latt 
være å ha gudstjenester. Folk blir oppfordret til 
å ha bønnemøte i hjemmene. Men isolasjonen 
og mangel på kristent fellesskap har vært hardt 
for mange. Siden de aller færreste har internett 
og smarttelefon, så er det vanskelig å holde 
kontakten. Moskeene har ikke stengt, og det er 
mange som samles til bønn spesielt i løpet av 
fastemåneden.

Språkarbeidet i koronasituasjon
Det som er så fantastisk er at mye av arbeidet 
fortsetter som vanlig, selv om misjonærene 
er hjemme. Normisjon har to team som arbei-
der med bibeloversettelse. Det ene teamet er 
ferdig med å oversette hele bibelen til kasonké. 
De har nå en siste kontroll lesning av tekstene. 
Det andre teamet er snart ferdig med det Nye 
Testamentet til malinké. Begge deler vil antake-
lig bli utgitt i 2022. 

Misjonsarbeidet fortsetter uten misjonærer 
til stede
De siste tre årene har Normisjon organisert 
lærefellesskap, Agenda1, for flere av menig- 
hetene to ganger i året. Den siste samlingen 
ble arrangert rett før alle misjonærene ble kalt 
hjem til Norge. For noen få år siden var arbei-
det mye mer sårbart enn det er i dag. Nå har 
vi en nasjonal leder som følger opp 20 lokale 
ledere som følger opp 30 menighetene og flere 
små fellesskap av kristne. Det gjør at menig- 
hetene får oppfølging, oppmuntring og vei- 
ledning regelmessig.

Tekst og foto; Direktør for Normisjon i Mali, Therese Glendrange

NYTT FRA MALI

Evakuering på grunn av korona
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Det er godt å ha noen man kan lene 
seg på, og enda bedre når man kjen-
ner noen å flytte inn til. For denne 
gangen var det plass i herberget. 
Vi i Fyllingsdalen menighet er glade 
for den gjestfriheten som Sælen 
menighet viser oss. Vår egen kirke i 
Fyllingsdalen er nå stengt og skal få 
nytt tak, forbedret ventilasjonsanlegg 
samt en del mindre oppgraderinger.

Og første uken i juni var det ryddet kontorplass til 
staben i Fyllingsdalen i Sælen kirke, og etter hvert 
så følger flokken av menighetsmedlemmer etter. 
Sommeren går omtrent som vanlig. Vi holder guds- 
tjenester annenhver søndag, Sælen og Fyllings-
dalen menigheter, bare at vi i år har alle gudstje-
nestene i Sælen kirke. Dermed blir det gudstjeneste 
hver søndag i Sælen kirke denne sommeren. Jeg 
tror det kan bli en fin sommer, selv midt i Corona- 
tider. Og når restriksjonene etter hvert blir litt min-
dre strenge så er vi flere som kan møtes.  

Til høsten vil en del av det øvrige arbeidet i Fyllings-
dalen menighet også få plass i Sælen kirke, noe er 
flyttet til Bønes kirke, blant annet vår Åpen barne-
hage. Konfirmantundervisningen til Fyllingsdalen 
menighet blir mye av tiden lokalisert til Lynghaug 
skole.

Metodistkirken i Fyllingsdalen har også åpnet 
dørene for oss, så fra høsten av vil Fyllingsdalens 
gudstjenester veksle mellom Sælen kirke og Meto-
distkirken. Vi tror det kan bli bra for alle parter. Fisk 
og gjester lukter etter tre dager, sa min gamle mor. 
Med gode rutiner så tro vi dette kan gå bra en del 
lengre.

Hvor lenge? Til over nyttår. Mest sannsynlig. Og går 
det like bra i fortsettelsen som det har gjort både 
under planlegging og disse første dagene så kan 
dette bli en tid vi vil se tilbake på med glede.
Takk for at vi får være sammen med dere og en 
god sommer til alle i Sælen.

Med beste hilsen
Bjørn Moe
Sogneprest i Fyllingsdalen menighet

23. august
6. september
8. november

Alle samlingene er Kl.18.00-20.00

Det blir bli gitt nærmere informasjon om temakveldene i kirken 
og på menighetens nettside.

Hilsen Rose-Marie, Linda og Berit

Det var 
rom for 
dem

Bjørn Moe - .Sogneprest i Fyllingsdalen menighet

DØPTE 
Noah Dahle Horgen

Antonio Ørnegård jensen

Lucas Ulvatne Notnæs

Astrid Haktorson Johannessen

Ada Schurmeyer

Melany Llodra

Mayken Handeland Ørjansen

Hannah Pedersen Skurnes

Mari Hole Kolseth

Vau Ndenga

Tina Fillipa Hansen Skar

Kristian Sivertsen Stenhaug

Josefine Øren Alme

BEGRAVELSER
Otto Johansen

Maud Karlsen

Roald Nicolai Frydenlund

Arne Mulvik

Bjørn Pedersen

Jan Schmidt Nilsen

Johannes Skeie

Ingrid Froestad

Steinar Roald Næss

Ingmar Karlsøen Hekland

Trygve Nordanger

VIGDE
Cecilie Oline Sørheim og 

Espen Reksten Berentsen

Silje Halland Hansen og 

Stian Rundhovde Rasmussen 

LIVETS GANG

TEMAKVELDER I SÆLEN KIRKE
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TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Ønsker du annonse i Portal? 

Ta kontakt med annonseansvarlig, 
tove.bergem@gmail.com

HELSIDE KR. 800,- / LITEN ANNONSE, HALVSIDE KR 500.-

VI TRENGER 
SAMARBEIDSPARTNERE!

VIL DU BLI MED  
Å LAGE 
EN MØTEPLASS 
I FYLLINGSDALEN?
Magneten frivilligsentral skal være en 
møteplass for alle, der sosialt samvær, 
kunst, kultur og historieformidling står 
i fokus. Vi har kulturkafe for eldre, yoga 
for alle og Hang Out for ungdom. 
Vi trenger flere som kan være med å bidra, 
enten på de faste aktivitetene eller ved 
arrangementer. 

Ta kontakt på mail:  
magnetenkk@gmail.com

Magneten Frivilligsentral
Spelhaugen 12
5147 Fyllingsdalen



SIDESIDE

Finn 5 feilFinn 5 feil

VITSERVITSER

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under?

Tegning: Chiara Bertelli

Tegning: Chiara Bertelli

Gamle Tobias 
hadde kjørt bil i alle 
år. Nå hadde han fått 

seg nye briller, og kom 
skjelvende hjem til kona.

– Før jeg fikk disse 
brillene gikk alt så bra 

i trafikken. Men nå 
kommer jo bilene fra 

alle kanter!

Det var 
høst i Edens hage. 
Plutselig kom et 

fikenblad virvlende 
i vinden. 

– Se Adam, ropte 
Eva. 

– En usynlig 
mann!

Hjelp Jona ut av hvalen!Hjelp Jona ut av hvalen!Fargelegg!Fargelegg!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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   Suzy Senior  •  Estelle C
orke

V
duer
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Kan du hjelpe Jona å finne veien ut?
Jona ble kastet over bord fra en båt, 
og ble slukt av en hval!

Tegning: Chiara Bertelli

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 

så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

SupersetningMatteus 6,33

De to sønnene

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00

Viktig informasjon om dåp!

Fra 1.oktober 2018 vil ikke kirken
lenger ha tilgang til å sende ut
dåpsinvitasjoner.

Alltid velkommen.
I våre kirker er du alltid velkommen til dåpen
og her er informasjon om hvordan du går
frem:

På www.kirken.no/bergen finnes det
informasjon og påmelding til dåp i alle
Bergens kirker. Alle menighetene har også

informasjon på sine hjemmesider.

Dåp har en lang tradisjon i landet vårt. Når du
døper barnet ditt legger du det i Guds
beskyttende hender. Det blir Guds barn og
medlem av Den norske kirke.

Dåp og medlemskap er alltid gratis.

For mer informasjon kontakt ditt lokale
menighetskontor eller kirketorget i Bergen på
telefon 55 59 32 10.

DEN NORSKE KIRKE
Kirken i Bergen

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.
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7.6   11.00  Dåp. Nattverd   Frode Øglænd   

14.6   11.00 Dåp. Nattverd   Eystein Wiig  

21.6   11.00 Dåp. Nattverd   Rose-Marie Skarsten

28.6   11.00  Dåp. Nattverd   Bjørn Moe

5.7   11.00  Dåp. Nattverd   Rose-Marie Skarsten

12.7   11.00 Dåp. Nattverd   Bjørn Moe    

19.7   11.00  Dåp. Nattverd   Frode Øglænd

26.7   11.00 Dåp. Nattverd   Eystein Wiig

2.8   11.00 Dåp. Nattverd   Frode Øglænd

9.8   11.00 Dåp. Nattverd   Eystein Wiig   

16.8   11.00 Dåp. Nattverd   Rose-Marie Skarsten

23.8   11.00 Dåp. Nattverd   Bjørn Moe

30.8   11.00 Dåp. Nattverd   Rose-Marie Skarsten

6.9   11.00 Dåp. Nattverd   Frode Øglænd

13.9   11.00 Dåp. Nattverd   Rose-Marie Skarsten 

20.9   11.00 Konfirmasjon    Rose-Marie Skarsten                                                                                                

20.9   13.00 Konfirmasjon   Rose-Marie Skarsten 

27.9   11.00 Konfirmasjon   Frode Øglænd                                                                                                      

27.9   13.00 Konfirmasjon   Frode Øglænd 

Gudstjenester i Sælen Kirke

Velkommen!

Dato   Kl.slett    Prest  

Fyllingsdalen kirke er stengt for rehabilitering ut året, og de ansatte i Fyllingsdalen menighet har midler-
tidige kontorlokaler i Sælen kirke. De to menighetene samarbeider om gudstjenester, ved prestene fra 

Sælen (Rose-Marie Skarsten og Frode Øglænd) og prestene fra Fyllingsdalen (Eystein Wiig og Bjørn Moe).                                                                               
Men alle gudstjenestene er selvsagt for alle, uansett menighet!
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