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  4/19 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet

www.kirken.no/sandviken 

FO
TO

:  J
A
RL
E 
KV

A
M
M
E 

Jul og vinter i menigheten
Treffsted for barna  
Nye fjes i staben



2 HELG OG HVERDAG • 4-19

En krybbe for 
vår tid
n I kirken legger vi ofte stor vekt på det indre liv. 
Men betyr det at det ytre er helt uvesentlig?

Av fungerende biskop, domprost Gudmund Waaler

Det fascinerer meg hvor mye penger, tid og krefter jeg
bruker på estetikk! Selv er jeg opptatt av kunst, inte-
riør og farger. Ikke sjelden stikker jeg innom en liten

designerbutikk i sentrum. Jeg har også lagt merke til at den
kvinnelige delen av husstanden liker å shoppe støvletter. Nå
er ikke dette spesielt originalt! I vår forbrukerkultur er det
normalt å bruke mye penger på det ytre. Men gjør det oss til
overfladiske mennesker? Det tror jeg blir for enkelt. 

Gjennom det ytre, og det vi omgir oss med, utrykker vi oss og
skaper en identitet. Estetikk er derfor viktig. Å være opptatt
av det vakre og det skjønne har lang tradisjon i kirken. Gud
har gitt oss evne og vilje til å forme og skape gjennom kunst
og kultur. Samtidig vet vi at hver tid har sitt utrykk og sin
oppfattelse av hva som er vakkert. 

Bildet fra Mariakirken viser hvordan kunstnere allerede på
1600-tallet hadde forstått dette. Klær skaper folk og iden-
titet - derfor er alle på bildet kledd etter datidens mote.  Skal
vi forstå at Gud er til stede i vår tid, må vi tørre å male Jesus
inn i vår kontekst og i våre liv. Hvor tror du Gud ville plassert
Jesu krybbe hvis han skulle blitt født i dag? Kanskje ville han
blitt født på et asylmottak med en enslig mor? Bildet vi har
fra stallen i Betlehem lyver ikke. De vise menn fant ikke Jesus
hos kong Herodes, eller blant de lærde i tempelet i Jerusa-
lem, men i en stall der det luktet svette og møkk. 

Denne konteksten betyr noe fordi Gud valgte den helt be-
visst. Når Gud fødes inn i vår verden blir han svak. Han blir
utlevert. Han blir sårbar, overgitt til en fattig kvinne. Det gjør
han fordi han elsker oss. Han gjør det for å vise oss hva kjær-
lighet er. Kjærligheten kan ikke kreve, den kan bare komme
oss i møte og si; se her er jeg kommet så nær deg som jeg kan
for å vise deg min kjærlighet. Gud viser sin solidaritet med
oss nettopp ved å velge å bli født i et forfulgt folk. Gud kom-
mer til oss der vi er og blir en av oss, kledd som en av oss. 

Også i dag er han vår bror. Han er i lidelsen når mennesker
lider. Han gråter når vi sørger. Han ler når vi er glade. Han vil
la seg finne i vår verden når vi søker ham. l

Og finner du ham i krybbens hø / 
som hyrder så, som hyrder så, / 
da eier du nok til freidig å dø / 

og leve på, og leve på. 

JONAS DAHL 

H ver tirsdag møter en gruppe i kirken til tidebønn og for-
bønn for menigheten og lokalsamfunnet. Disse samling-

ene med bønnen, bibelmeditasjonen og stillheten har vært en
berikelse både for menigheten og deltakerne. 
14. januar, 11. februar og 10. mars vil vi ha bønnen etter Taizé-
tradisjonen, det vil si at de vakre sangene fra det økumeniske
klostefellesskapet i Taizé vil bli brukt i tilbedelsen. l

Tidebønn og
Taizé-bønn
n Tirsdag kl 18.30 er fast bønne-
tid i Sandviken menighet.

Utsnitt av alterskapet i Mariakirken i Bergen. 
FOTO: HILDE SMEDSTAD MOORE, UNIVERSITETET I STAVANGER



Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 møtes foreldre
med barn i alderen 0-1 år til en koselig
stund med sanger, rim og regler og 
sosialt fellesskap. Etter sangstunden 
er det felles lunsj (30 kr). Dette skjer i
Sandviken menighetshus, Sandviks-
veien 41. Det er bare å møte opp. 
For mer informasjon, kontakt 
Birgit Paulsen - bp569@kirken.no

Sandviken barnegospel 
Barn som har fylt 5 år, kan begynne i
koret. Øvingene er torsdager kl. 18.00-
19.00 i menighetshuset. Koret deltar på
gudstjenester, forskjellige arrangemen-
ter og turer. Kontakt: Birgit Paulsen – 
bp569@kirken.no

Småbarnstrall og familiemiddag  
Første onsdag i februar, mars, april, mai
og juni 2020. Dette er et tilbud for barn
over babysang-alder og oppover – og

deres familier. Vi starter med middag
kl. 16.30. Sangstund fra ca. kl. 17.15.
Det sendes invitasjon til døpte barn
som er bosatt i Sandviken sokn. 
Ellers er det påmelding til middagen
seinest mandagen før: 
sandviken.menighet.bergen@kirken.no 

Perlene
I kirken har vi et barne-
alter, der det står et skrin
med perler. Disse kan
brukes som hjelp til å be.
Vi ønsker å få til en 
samling der barn kan bli mer kjent 
med disse «bønneperlene» og lage 
sine egne perler. Dette vil være et tiltak
for 5-6-åringer sammen med barne-
koret en torsdag ettermiddag i løpet av
våren. Invitasjon vil bli sendt til døpte
5-6-åringer bosatt i Sandviken sokn.
Andre i aldersgruppen (eller litt eldre)
er selvsagt også velkomne; det er bare 
å ta kontakt.

Andre planlagte 2020-
arrangementer:

Familiegudstjeneste 
Søndag 23. februar (fastelavenssøndag)

Påskeverksted 
Torsdag 2. april

Barnas påskefest 
Søndag 19. april

For oppdatert informasjon: 
Følg med på menighetens 
nettside: kirken.no/sandviken 
og Facebook-siden
«Sandviken menighet» 

Om kirkens trosopplæring: 
Kirkens trosopplæring skjer på 
mandat fra foreldre/foresatte og 
faddere som har ønsket dåp. Sand-
viken menighet har sin egen lokale
trosopplæringsplan. Planen har 
som formål å bidra til en systematisk
og sammenhengende opplæring.

Barn og 
unge i
Sandviken

4-19 • HELG OG HVERDAG 3

Nytt treffsted 
for barn fra 
4.-7. trinn
nMenigheten ønsker å tilby et nytt treff-
sted for barna i bydelen, fra 4.-7. trinn.

Vi møtes i Menighetshuset i Sandviksveien 41 til fredagsklubb 
ca. en gang i måneden fra klokka 17.30 til 19.00. Her samles vi for
å spille spill, prate og gjøre ting sammen. Hver gang blir det litt
god mat og en spennende aktivitet! Vi møtes følgende fredager i
vår: 31. januar, 6. mars, 27. mars, 24. april og 29. mai.  l

Tilbudet er helt gratis, og alle er hjertelig velkommen! 
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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.

n Fra januar får Sandviken
sokn en ny medarbeider i
prestetjenesten. 

S okneprest Sverre Langeland er fort-
satt engasjert  i samtaletjeneste ved

Ladegården sykehjem i 10 prosent stilling,
og Bjørgvin bispedømme har engasjert
Helge Unneland i 10 prosent stilling i
Sandviken som en fast vikarordning. 
Helge Unneland ble i sommer pen-

sjonert etter mange års prestetjeneste.
De siste årene var han prostiprest i Vest-
hordland, men han er godt kjent i Sand-
viken, både som vikar ved gudstjenester
og som studentprest ved NLA Høysko-
len. 
Vi gleder over å ha Helge i denne tjenes-

ten i Sandviken menighet. l

Sandviken har
fått seniorprest
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Faste aktiviteter 
for store og små
n Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30 (uten-
om skoleferier) i menighetshuset,
Sandviksv. 41. Sangstund og lunsj. 
Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no 

n Familiemiddag og 
småbarnstrall 
Samlinger for foreldre med barn fra
ett år og oppover, onsdager kl. 16.30-
18.00: 5. februar, 4. mars, 1. april, 
6. mai og 3. juni. Påmelding: 
sandviken.menighet.bergen@
kirken.no

n Sandviken barnegospel
For barn fra 5 år og oppover, hver
torsdag (utenom skoleferier) 
kl. 18.00-19.00 i menighetshuset. 
Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no 

n Sandviken kantori 
Øver hver torsdag (utenom skole-
ferier) kl 19.30-21.30 i kirken. 
Kontakt ( fra 20. januar): Hilde
Kayser Rohde - hr635@kirken.no   

n Menighetskafé
Hver onsdag kl. 12.00 -14.00 i menig-
hetshuset. Velkommen innom til 
sosialt samvær, kaffe og vafler.

n Tidebønn 
Hver tirsdag (utenom skoleferier)
kl. 18.30-19 i kirken, med mulighet
for å bli igjen et kvarter ekstra for
bønn og stillhet. Vi ber for menighet,
lokalmiljø og for medmennesker. 

n Bibelgruppe
Der er flere bibelgrupper i menig-
heten, blant dem er også en ren
mannsgruppe. Det legges til rette
for deltakelse i bibelgruppe for alle
som vil være med.  Interesserte kan
ta kontakt med sokneprest Sverre
Langeland.

n Sandvikens preste-
gårdsforening for NMS 

Mandager hver 3. uke kl. 12 i Heien
26: 13/1, 3/2, 24/2, 16/3, 6/4, 27/4, 18/5,
8/6. Nye medlemmer er velkomne!  
Kontakt Ingrid Klovning, 932 81 608 

Av Målfrid Revne Sandvik

E g kjenner trong til å takka kyrkje-
lyden for ei fin tid.  Det har vore eit

privilegium og ei glede å vera i arbeids-
fellesskapet her. 
Ei stor takk til staben og dei frivillige

medarbeidarane! Takk også for felles-

skapet i kyrkja og på menighetshuset,
for fine samlingar og kontakt med
menneske i alle aldrar. Eg har fått
mange vener i Sandviken.  Heldigvis
går det an å komma på besøk av og til,
og det vil eg gjera. l

Gud velsigne Sandviken menighet!

Takk 
for
meg!

Sandviken-kantor Brita Maripuu
går ut i morspermisjon over
nyttår. 

H ilde Kayser Rohde vil vikariere for henne i 
Sandviken kantori, i trosopplæringen og på

enkelte gudstjenester. Ivar Mæland vil vikariere
på de fleste andre gudstjenester i Sandviken. l

Vikarene 
er straks 
på plass

Takk til Målfrid
Vi i staben vil gjerne få takke deg, Målfrid, for det arbeidet og den innsatsen du
har lagt ned her i Sandviken menighet. Du har hatt en stor jobb med trosopp-
læringsplan for alle døpte fra 0 til 18 år, du har arrangert flotte medarbeider-
fester, turer for pensjonister, holdt orden og oversikt over alle frivillige
medarbeidere, du har vært den ryddige av oss, laget invitasjoner og samlinger
for barn og voksene for å nevne noe.  Vi kommer til å savne deg her i staben, og
ønsker deg en god pensjonisttilværelse.  l

Hilsen Sverre, Regy, Brita og Birgit.

nDet er fem år sidan eg kom til Sandviken menighet
som frivillighetskoordinator og menighetspedagog.
No frå årsskiftet blir eg pensjonist. 

Hilde Kayser Rohde 

Ivar Mæland
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Begravelsesbyrået for byen og distriktet

DØGNVAKT · 55 55 16 16

 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 90 19 80
www.samdals.no • Håkonsgt. 13 • 5015 Bergen

Åpningstider: Man – fre 08-22
Lørdag 08-20
Søndag 10-20

Vareutkjøring: Telefon 55 32 44 79

Sandviken menighet er på Facebook 
Søk oss opp og bli en «liker». Skriv «Sandviken menighet»
i søkefeltet og få fersk informasjon fra din menighet!
www.facebook.com/SandvikenMenighet 
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Se hva som skjer!

Vi nærmer oss målet
om nytt piano i 
menighetshuset! 
Vil du bidra?
n Sandviken menighet ønsker 
blant annet å være en musikalsk 
menighet, og da mener vi at gode 
instrumenter er en viktig faktor.

I 2010 flyttet vi inn i lokalene i Sandviksveien 41. Den gang fikk vi et eldre piano som har vært i flittig bruk. Barnekoret bruker pianoet hver uke, 
det samme gjør babysang, onsdagskafé, småbarnstrall, middager, kor-
øvelser og mange andre samlinger og aktiviteter. Men pianoet har nå sett
sine beste dager og er i dårlig stand. Vi ønsker å anskaffe et nytt til glede 
for veldig mange og har startet en innsamlingsaksjon der det er kommet
inn en del penger. 

Det er mulig å gi en gave på VIPPS 10188 (Sandviken menighet) og 
velge «Innsamlingsaksjon piano». Gaver er skattefrie (minimum 500 kr – 
maksimum 40 000 kr pr år) og man kan registrere seg for skattefritak i
VIPPS-appen. Man kan også benytte vår konto 1644.27.46803 og 
merke gaven «piano». l

Lørdag 14. desember kl 18.00:

«Julenatt i Sandvikskirken». Med
Krohnengen Brass. Pris: 150/100
(Skolekorpsmusikanter gratis)

Torsdag 
19. desember 
kl. 18.00: 
Menighetens
julekonsert 

Medvirkende:
Sandviken barne-

gospel, Slavekoret,
Sandviken kantori. Velkommen
til et variert program med jule-
musikk og allsang. 
Gratis adgang. Kollekt ved  
utgangen. Arr: Sandviken 
menighet 

Søndag 22. desember 
kl. 11.00: «A Service of
Lessons and Carols»

En stemningsfull julegudstje-
neste etter anglikansk tradisjon
med korsanger, tekstlesninger 
og julesalmer. Medvirkende:
Sandviken kantori, sokneprest
Sverre Langeland m. fl.
Gratis adgang. Kollekt ved 
utgangen. Arr: Sandviken 
menighet

Onsdag 26. februar kl 19.00
Askeonsdag

Etter fastelavensøndag, blåman-
dag og feitetirsdag innledes kir-
kens 40 dagers fastetid før påske
med askeonsdag. 

Israelsfolket måtte vandre 40 år i
ørkenen og Jesus fastet 40 dager
i ørkenen før han ble fristet av
djevelen. Kristen faste er avstå
fra noe av den mat, drikke og
underholdning vi ellers unner
oss, for å gi mer plass for bønn,
meditasjon over bibeltekster og
barmhjertighetshandlinger.
Kristen faste kan føre til åndelig
fordypning, hjelp til å holde ut i
motgang og fristelser, og glede
over frelsen i Jesus Kristus. 

Askeonsdags kveld inviteres vi
til allment skriftemål, nattverd
og mottakelse av askekorset i
pannen.

Nytt besøk av
Gunnar Ajer, 
onsdag 
18. mars 
kl. 19.00

Enda en gang har vi mulighet til
å høre Gunnars  fine sang-
stemme og synge med! 

Gunnar Ajer kommer fra Lunde
i Telemark, hvor vår kantor Brita
har jobbet tidligere. Han har
gjort flere plateinnspillinger.

Det blir en god del fellessang
denne kvelden. I tillegg vil Ajer
presentere ulike sjangre som re-
ligiøse folketoner, salmer, bede-
hussanger og negro spirituals.
Mulighet til å kjøpe CD/DVD.

Sandviken kantori  på 
senvinteren

En torsdag i februar/mars 
vil Sandviken kantori invitere 
til  konsert. Datoen er ennå ikke
fastsatt, følg med på menig-
hetens nettside eller facebook-
side.



Menighetskontoret
Sandviksveien 41, 
5036 Bergen
 55 59 71 30 
 sandviken.menighet.

bergen@kirken.no

Sokneprest 
Sverre Langeland
 55 59 71 32 - 404 74 373
 sl863@kirken.no
3 Ons. 10.00 - 11.30 og 

etter avtale

Kantor (vikar)
Ivar Mæland
 55 59 71 30 
 sandviken.menighet.

bergen@kirken.no

Administrasjonsleder 
Birgit Paulsen
 55 59 71 74 
 bp569@kirken.no

Kirketjener 
Kalaregy Drange
 55 59 71 34 
 kd722@kirken.no
3 Onsdag og fredag

Dirigent og 
trosopplærer (vikar)
Hilde Kayser Rohde
 988 64 558
 hr635@kirken.no

Henvendelser angående dåp:
www.kirken.no/sandviken (se DÅP)

Henvendelser angående vigsel 
og gravferd (Kirketorget):
 55 59 32 10
 kirketorget.bergen@kirken.no

Hjemmeside:
www.kirken.no/sandviken

Facebook:
facebook.com/SandvikenMenighet 

Bankkonti:
• Sandviken menighet: 
1644.27.46803

• Sandviken menighetspleie: 
3625.87.10988

Vipps:
• Sandviken menighet: 10188
• Sandviken menighetspleie: 75963

Kirkens SOS:
 815 33 300
 SOS-meldinger og SOS-chat: 

www.kirkens-sos.no 

Menighetsbladet: 
Midlertidig redaktør: Birgit Paulsen
 55 59 71 74 
 bp569@kirken.no

Produksjon/trykk:
dragefjellet.no/Bodoni

Neste utgave:
Uke  13

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

n 15.desember kl 11.00
3. søndag i advent
Matt 11,2-11. Høymesse. Dåp.
Abelsæth. Offer til menighe-
tens arbeid.

18. des. kl 12.30 og kl 13.30
Barnehagegudstjeneste.
Langeland.

19. desember kl 09.30
Skolegudstjeneste Krohn-
engen 1.-4. kl. Langeland.

20. desember kl 12.30
Barnehagesamling. Lange-
land.

22. desember kl 11.00
De ni lesninger. Advent- og
julegudstjeneste med skrift-
lesninger og sanger. Lange-
land. Sandviken kantori.
Offer til Amathea.

24. desember
Julaftengudstjenester 
Felles: Luk 2, 1-20. Lange-
land. Offer til Sandviken
menighetspleie.
14.30: Sandviken 

barnegospel. 
16.00: Messingblåsere. 

25. desember kl 12.00 
Juledag. Merk tiden.
Høytidsgudstj. Joh 1,1-14.
Langeland. Messingblåsere.
Offer til Kirkens Nødhjelp.

26. desember kl 11.00
2. juledag/Stefanusdagen 

Høymesse. Dåp Matt 2,16-
23. Langeland. Offer til 
Stefanusalliansen.

Nyttårsdag 1. jan. kl 12.00 
Jesu navnedag. Merk tiden.
Høymesse. Luk 2,21. 
Langeland.

5. januar kl 11.00 
Kristi Åpenbaringsdag.
Høymesse. Matt 3,13-17.
Langeland.

12. januar kl 11.00 
2. søn. i åpenbaringstiden
Høymesse. Dåp. Matt
3,13-17. Langeland.

19. januar kl 11.00 
3. søn. i åpenbaringstiden.
Høym. Joh 2,1-11. Abelsæth.

26. januar kl 11.00 
4. søn. i åpenbaringstiden.
Høymesse. Luk 18,35-43.
Langeland.

2. februar kl 11.00
5. søn. i åpenbaringstiden
Høymesse. Mark 2,1-12. 
Langeland.

9. februar kl 11.00
Såmannssøndagen
Høymesse. Luk 8,4-15.
Langeland.

16. februar kl 11.00 
Kristi forklarelses dag
Høymesse. Dåp. Matt 
17,1-9. Langeland.

23. februar kl 11.00 
Fastelavenssøndag.
Familiemesse. Joh 17,20-26.
Vikar.

26. februar kl 19:00 
Askeonsdag
Alm.skriftemål. Nattverd.
Matt 6,1-6.16-18. Tegning
med askekorset. Langeland.

1. mars kl 11.00 
1. søndag i faste
Høymesse. Matt 4,1-11.
Langeland.

8. mars kl 11.00 
2. søndag i faste
Høymesse. Dåp. Matt 15,21-
28. Langeland.

15. mars kl 11.00 
3. søndag i faste
Høym. Luk 11,14-28. Vikar.

22. mars kl 11.00 
Maria budskapsdag
Høymesse. Dåp. Luk 1,26-38
Langeland.

29. mars kl 11.00 
4. søndag i faste
Høymesse. Joh 11,45-53.
Langeland.

1. april kl 19.00 
Korsveiandakt. Langeland.

5. april kl 11.00 
Palmesøndag
Høymesse. Dåp. Joh 12,12-
24. Vikar.

nDøpte
Nikolas Hovland Bargård
Alma Bungum Sulen
Kevin Fjellskål
Aleksander Toft Røstbø
Ada Krohnsminde Hagen
Philip Valdersnes Jacobsen
Philip André J. Mikalsen

Leonora Toen Hvedding
Lukas Alejandro Munoz
Borsholm
Emma Myking-Kurseth

nVigde
Kaisa Sofie Dalseng og
Martin Henriksen

Cecilie Michelsen Turøy og
Mads-Emil Kvammen

nDøde
Astrid Wathle Kristiansen
Aleksander Andersen
Anne Berg Knudsen

Velkommen til gudstjeneste!

Livets gang 

Offer og gaver
n 22. september: Kr 2011 
Menighetens arbeid

n 29. september: Kr 2942
Menighetens arbeid

n 6. oktober: Kr 1385
NLA

n 13. oktober: Kr 1714
Kirkens Bymisj. Bergen

n 20. oktober: Kr 2461
menighetens arbeid

n 27. oktober: Kr 2412
Kirkens SOS Bjørgvin

n 3. november: Kr 3565
Israelsmisjonen

n 10. november: Kr 2561
Stefanusalliansen

n 17. november: Kr 2005
Menighetens arbeid

Innkommet til piano i 
menighetshuset pr. 
4. desember: kr 44 415 


