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Velkommen
til dåp

Påske i kirken
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Det største mysterium
er ikke mer enn dét: 
at en ørliten kropp
er våknet til jorden. 

Den nyfødte ser.
To luker i himlen går opp.

Selv fem-trinns-raketter 
og kjernefysikk

blir puslingers puslespill
når det nyfødte barn med 

et eneste blikk
beviser at Gud er til.

Det største 
mysterium

S lik beskriver Andre Bjerkes møtet
med et nyfødt barn i diktet «To
luker i himlen»

Det er over 30 år siden jeg erfarte det for
første gang. Jeg trodde jeg var forberedt,
hadde vært med på svangerskapskurs, på
ultralyd og samtalt mye med min kjære
om den lille vi ventet. Men allikevel var det
rystende å få den lille i hendene. Følelsene
lagde trafikkork innvendig. Jeg gråt og lo
på en gang. Det var glede, lettelse, stolthet,
ømhet, og mye mye mer.

Mennesket er et mysterium. Vitenskaper
som biologi, psykologi og  sosiologi kan
bare gi et lite bidrag for å forstå hva et men-

nesker er. Den nyfødte er en ny
person, en original fra

topp til tå.  Jeg opp-
levde at jeg var

vitne til et
under. 

Når kirken inviterer til dåp er det fordi 
vi tror på livets mysterium. Den samme
Gud som skaper, møter oss som frelser 
og åndelig livgiver. Historien om Guds
sønn som ble født til verden har en 
mening og en fortsettelse. Det skjedde 
for at menneskebarna skal være barn i
Guds familie. Jesus som døde på korset 
og ble lagt ned i en grav, ble reist opp fra
døden for at alle som hører sammen med
ham skal leve med ham. I dåpen tas vi inn i
en kjærlighet som er sterkere enn døden,
og vi får en retning også for vårt liv: Troen,
håpet og kjærligheten. 

Vannet blir kilden til livet, her har et
under skjedd, synger vi i en dåpssalme.
Dåpen kalles for et sakrament, et myste-
rium, en hemmelighet. Å ta imot barna i
dåpen er noe av det største vi gjør i kirken.
I Sandvikskirken legger vi til rette for dåp
på mange av søndagsgudstjenestene. Og
vi er villig til å strekke oss for å finne en
dag som passer for den enkelte familie. 

Vårt ønske er at dåpsdagen skal bli en stor
dag, og vi inviterer til samarbeid med for-
eldre og faddere for at barna, når de vokser
opp, kan oppdage den store gaven de har
fått i den kristne dåpen. l

Velkommen til dåp!
Hilsen Sverre prest
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FOTO: RAFAEL SUAREZ

I fjor høst  begynte vi med faste bønnesamlinger på tirsdags-
kvelder med bønn for Sandviken, for menigheten, for 

lokalmiljøet og for medmennesker. 

Kirken er åpen for en halvtimes tidebønn hver tirsdag kl. 18.30, med 
mulighet for å bli igjen et kvarter ekstra for bønn og stillhet. Sogneprest
Sverre Langeland har ansvaret for samlingene.  Velkommen til bønn! l

La oss 
fortsatt 

be!

Sandviken-
konfirmanter 2019  

12. mai konfirmeres fem gutter og en jente i 
Sandviken menighet: Ludwig Aandahl,  Magnus 

Svendal Aase, Jon Leander Dale Davidsen, Robin 
Mathias Nilsen Hanstvedt, Kristoffer Lyng og 

Hanne Stamnesfet Næss

:Dåp



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 sosi-
alt fellesskap. Etter sangstunden er det
felles lunsj (30 kr). Dette skjer i Sandvi-
ken menighetshus, Sandviksveien 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 familie-
middag fortsetter!
Dette er et tilbud for barn over baby-
sang-alder og oppover – og deres
familier. Vi starter med middag
kl. 16.30. Sangstund fra ca. kl. 17.15.
Datoer: 3. april, 8. mai og 5. juni. 
Påmelding til middagen seinest 
mandagen før:
sandviken.menighet.bergen@
kirken.no 

Påskeverksted 
11. april (torsdag før palmesøndag) i
menighetshuset kl. 17-19. Barnekoret
deltar. 8-10-åringer med familier får
spesiell invitasjon, men alle er vel-
komne. Påmelding.

Barnas påskefest  
25. april kl. 18.00 (torsdag
etter påske). Det er blitt
tradisjon at vi feirer
denne familiegudstjenes-
ten like etter påske. I år blir
den altså på en torsdag. Se
også annonse side 11.

Tårnagent-helg
11.-12. mai 
I løpet av året
samles 8-9-
åringer over
hele landet for å
utforske kirken og
løse mysterier. • Hva 
betyr de hemmelige
symbolene? • Hvorfor har kirken tårn
og klokker? • Hvorfor finnes kirken,
egentlig? • Og hva har den å fortelle? 
Sandviken menighet samarbeider med
Barnas katedral/ Bergen domkirke me-
nighet om dette arrangementet, som
vil foregå i Nykirken.

«Førsteklasses» 15.-16. juni
Dette tiltaket er for barn som skal be-
gynne på skolen til høsten. Skriftlig in-
vitasjon går ut til de som fyller 6 år i år.
Vi har en variert samling i kirken lør-
dagen, og så blir deltakerne med på 
familiegudstjenesten søndagen. Etter

gudstjenesten er hele familien invitert
til menighetens sommerfest, med gril-
ling og lek. Se egen omtale av sommer-
festen!

Nærmere opplysninger får du på 
menighetskontoret:
sandviken.menighet.bergen@kirken.no
Er det noen i målgruppene som ikke
har fått invitasjon innen rimelig tid, så
ta kontakt!

For oppdatert informasjon,
følg med på nettet: 
kirken.no/sandviken 
facebook.com/sandvikenmenighet  

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
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Vi du bidra til 
nytt piano i 
menighetshuset?
Sandviken menighet ønsker 
blant annet å være en musikalsk 
menighet, og da mener vi at gode 
instrumenter er en viktig faktor.

I2010 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, korøvelser 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 man-
ge 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



Tekst: Sverre Langeland

ISandvikskirken har vi et variert
gudstjenesteliv som lever tett på

påskehendelsene. Kanskje du skulle
satse på kirkepåske i år? Her er litt
av det du da vil få med deg: 

Palmesøndag, 14. april
Palmesøndag står hovedpersonen
frem som konge og for folkets be-
geistrede hyllest. Han renser tem-
pelet, provoserer makten, og åpner
helligdommen for barna. På guds-
tjenesten palmesøndag kl 11.00 vil
vi hylle frelserkongen med palme-
sus og hosianna-rop.

Skjærtorsdag, 18. april
Skjærtorsdag kveld kl 19.30 samles
vi til nattverdgudstjeneste for å
minnes Jesu siste kveldsmåltid med
disiplene. Under postludiet vil alte-
ret bli avduket som et konkret
minne om at Jesus ble avkledt og ut-
levert til smerte, kors og død. 

Langfredag, 19. april
Langfredag samles vi kl 15.00, den
9. time etter jødisk regnemåte, og
Jesu dødstime. Alteret er uten
blomster og lys, og orgelet tier. Vi
leser historien om Jesu lidelse og
minnes hva han måtte gå igjennom
for vår skyld. Judas, Peter, Pilatus,

Kaifas, Maria og de andre biperso-
nene i fortellingen utfordrer oss til å
velge hvordan vi vil forholde oss til
Jesus. Vil du vende ham ryggen,
eller vil du følge ham på korsveien
med din smerte og dine nederlag,
dine spørsmål, din tvil og tro? Mens
en korgruppe synger Trond Kvernos
«Improperia Salvatori nostri» fra
den gamle Langfredagsliturgien kan
menigheten be og tilbe ved korset,
og hver enkelt kan ta med rose som
tegn på at vi tar imot hans kjærlig-
hetsoffer for oss.

Påskenatt, 20. april
Påskenatt kl 23.00 feires det drama-
tiske vendepunktet i påskefortel-
lingen. Menigheten ankommer en
mørk kirke. Alle får utdelt dåpslys.
Så tennes påskelyset, et bilde på ild-
støtten som ledet israelittene i ør-
kenen om natten, og på den
seierrike Kristus. Mens exultet, den
gamle påskelovsangen synges, ten-
ner alle sine lys fra påskelyset. Sang,
lys, ord og toner forkynner Guds
seier over mørke og død gjennom
skapelsen og frelseshendelsene i
den gamle og den nye pakt. Menig-
heten bekrefter sin pakt med Gud
gjennom fornyelse av dåpsløftet og
nattverden, det nye paktsmåltidet.
Til slutt bærer vi dåpslysene våre ut
i natten, og roper ut på kirkebakken
budskapet om Jesu oppstandelse
fra de døde. 

Kirke-
påske
Kirkens påskefeiring handler ikke bare om å gjen-
fortelle hva som skjedde med Jesus en gang for
lenge siden, men om hendelser som har betydning
for oss og for verden. 

Gave til 
Helg og 
Hverdag
n Tidligere ble menig-
hetsbladet utgitt oftere
enn i dag. Bladet ble
distribuert av frivillige
som hadde med bøsser
for å samle inn penger
til å dekke kostnadene. 

Ivåre dager har trykke- og 
distribusjonskostnader blitt

en betydelig utgiftspost som be-
grenser hvor ofte vi kan gi ut 
bladet. Hvert nummer koster 
20 – 25 000 kroner. 

Bladet har en profesjonell
aktør som tar seg av produksjon.
I tillegg legges det ned en bety-
delig innsats av stab og frivillige. 

Vi håper at du fortsatt setter
pris på å få bladet hjem ca. fire
ganger i året. Et ekstra økono-
misk bidrag til dekning av utgif-
tene vil glede oss og være til
inspirasjon til å fortsette med
menighetsbladet. Vårt konto-
nummer er: 1644.27.46803. Merk
innbetaling med Gave til menig-
hetsbladet. Det er også mulig å gi
en gave via VIPPS. Nå er det også
mulig å registrere navn og per-
sonnummer og få skattefradrag
for gaver gitt via VIPPS.

Tusen takk for din gave.
Med vennlig hilsen
Sandviken menighet
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• Påskekonserter
• Påskegudstjenester
• Vår nye kantor
• Fastens fete poeng
• Oppussingen 
fortsetter

• Fasteaksjonen
• Konfirmanetene
• Juletrefest i ribbet 
kirkerom
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• Konfirmantene
• Oppussingen nesten ferdig

• Kystpilegrimsleia 
• Sommerleir

• Besøk fra Estland

God sommer!
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• Avskjedshilsen fra domprosten
• Barn og unge i Sandviken
• Høstens arrangementer
• Minnesamling på Allehelgensdag
• Basar
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Påskedag, 21. april
Påskedag kl 11.00, på høytidsguds-
tjenesten, følger vi kvinnene til 
graven, og tar del i deres undring og
glede ved den tomme graven. I lys av
Jesu oppstandelse kan vår angst og 
sorg fylles av tro, håp og lovsang.
Frelseren lever! Han er her!

2. påskedag, 22. april
2. påskedag kveld kl 19.00 reflekterer

vi over hva påskens hendelser betyr
for oss. Gjennom lesninger, sang og
musikk går vi gjennom påsken dag 
for dag, for å ende med  jubel og lov-
prisning.

«Barnas påskefest» 25. april
Torsdag etter påske kl 18.00 feirer vi
«Barnas påskefest». Barnas påskefest
er en vandring gjennom høytidsdagene
i påsken. Vi får høre fortellingene fra

påskedagene, spise litt og synge kjente 
og kjære påskesanger. Barn fra barne-
gospelkoret medvirker og alle barn 
inviteres til å delta. l

Vel møtt til en
levende 

påskefeiring i 
Sandvikskirken!

Den italienske renessansemaleren Piero della Francescas verdenskjente fresko «Oppstandelsen»,  malt på 1460-tallet. Forfatteren Aldous Huxpley omtalte
«Oppstandelsen» som «verdens beste maleri ». MUSEO CIVICO, SANSEPOLCRO/WIKIMEDIA COMMOMS
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Dåpen er lik for alle, men
dåpsfesten er ikkje det.
Korleis kombinerer ein  va-
kenetter, ammetåke og
slunken sparekonto med
det å lage ein fin fest?

Tekst: Den norske kirkes ressursbank

–Når du har eit lite barn, har du 
jo eigentleg nok å tenkje på frå

før. Foreldre i barsel er gjerne litt slitne
og burde spare på kreftene. Samtidig er
det fint å nytte høvet til å lage ein fest
for å feire barnet og dåpen, seier kateket
Åshild Moen Arnesen, som er over
gjennomsnittet interessert i estetikk og
tidlegare mellom anna har jobba som
interiørjournalist. 

Korleis, kven, kva?
Ho rår foreldre til å byrje dåpsfestplan-
legginga med spørsmål som: «Korleis vil
vi foreldre at festen skal sjå ut?», «Kven
gjer vi dette for? Oss sjølve, andre, bar-
net?» og «Kva vil det seie å feire dåp?». 

n Blås i kva «tante Linda» ventar seg, 
det er ikkje henne du lagar fest for. I
planlegginga av ein dåpsfest for ein
baby kan du vere litt egoistisk på den
måten at du vel å lage festen ut frå det
du liker å halde på med; barnet sjølv har
jo ingen festønske enno. Synest du mat
er gøy, så lag god mat, og ta litt lett på
det andre. Er du glad i å dikte, så skriv
noko fint. Synest du pynting er gøy, så
set inn støyten der, gå inn i detaljane og
kos deg med det – medan du reduserer
på andre område. 

Heimefest eller leigelokale?
n Det aller rimelegaste er å ha festen 
heime hos dykk sjølve eller hos ein
annan familie. Du kan òg høyre om kyr-
kja leiger ut lokale. Mange stader er det
kyrkjelydshus som ein kan leige for ein
rimeleg pris. 

n Ein treng ikkje å servere middag, både
kyrkjekaffi og lunsj fungerer fint. Gud-
stenesta er jo som regel ferdig ved lunsj-
tider. Men det er lurt å seie frå til
gjestene om dei får lunsj, kaker eller
middag.

n Spør om nokon kan bake for deg.
Tilby deg å bake for dei når dei har
behov ein annan gong. Kjøp inn is og
chips – da treng du ikkje så mange kaker.

n Besøk bruktbutikkar for å finne rime-
leg pynt. Ønskjer du å pynte med kvite
dukar, kan du kjøpe dei rimeleg her – og
ta dei fram igjen til konfirmasjon. Lyse-
stakar og blomstervasar kan du òg finne
her, dersom du ønskjer det.

n Sjekk finn.no eller «kjøp, sal og
byte»-sider på Facebook. Her kan ein få
kjøpt inn pynt etter andre dåpsfestar.

n Ønskjer du å pynte med blomster, er
det fint å bruke til dømes brureslør eller
grøne planter frå naturen i botnen. Dei
er dryge i bruk. Hortensia er eit anna
godt tips – dei kan delast opp og plasse-
rast i mange vasar. Bjørkegreiner kan òg
vere veldig dekorative – berre sjekk om
det finst allergikarar blant gjestene.

n Dåpskjole kan lånast.

n Barnet treng ikkje dåpsgåve frå dykk
som er foreldre. Barnet treng berre tida
og omsorga dykkar.

Åshilds beste pyntetips
n Heng pynt i taket. Ballongar, duskar,
rislamper, vimplar eller noko anna – da
blir det fest på ein, to, tre. Det som blir
hengt opp, kan ofte festast med teip.
Lett å ta ned att.

n Finn ein farge eller eit tema som ut-
gangspunkt. Deretter går de gjennom
skuffer og skap og finn det som passar.
Vel du blått som tema, kan du bruke alt
du har som er blått. 

n Pynt med leiker. Er det ein fest der
du kan pynte med leiker, så er det dåps-
festen. Kva med å pynte med Brio-tog,
plastdyr eller papirdukar barna kan
teikne på?

n Finn pynt du kan kose deg med – per-
misjonstida gir høve til å dille litt. Finn
noko som gir og ikkje tek energi. 

n På det sosiale mediet Pinterest kan
du leite fram fine pyntetips.

Til slutt:
n Senk skuldrene. Ver til stades i det
som skjer i kyrkja. I kyrkja er det pres-
ten som leier gudstenesta, og du kan
nytte høvet til å nyte augneblinken. Eg
veit jo at det å vere nybakte foreldre til
tider kan kjennast som ei uoverkome-
leg oppgåve. I dåpen blir vi som foreldre
minte om at vi ikkje er åleine. Barnet
ditt er omgitt av menneske som bryr
seg og vil hjelpe, seier Åshild.    

GODE RÅD: Åshild Moen Arnesen har mange
tips til en vellykket, stressfri dåp. FOTO: PRIVAT

Gjer dåpen til
fest utan stress
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Dåpsfest i menighetshuset? 
Ved dåp i Sandvikskirken tilbys nå
leie av menighetssalen til spesialpris
kr 1500. Sandviken menighetspleie



Som prest i Den norske
kirke døper jeg små og
større dåpsbarn med
glede. Her er tre gode
grunner:

Tekst: Sunniva Gylver, sokneprest i 

Fagerborg menighet i Oslo.

1Dåpen er verdens største kjærlig-
hetserklæring: Vi går eller blir båret

fram, og Guds frelsende kjærlighet plas-
ker i hodet på oss, uten at vi har gjort
noe annet enn å komme til dåp. I sam-
funnet ellers handler det ofte om å pres-
tere og fortjene oss til anerkjennelse og
verdi. I Guds rike er utgangspunktet at
vi ER grenseløst elsket, uansett hva vi
gjør, av den kjærligheten som er større
enn verden. Med det utgangspunktet
blir vi radikalt utfordret på å elske Gud
og mennesker og alt som lever. 

Vi er aldri alene.

2Dåpen er redning. Et blikk ut i ver
den og inn i oss selv forteller at vi

trenger redning fra den lille og store
ondskapen i oss og rundt oss. Verden
og mennesket er både fantastisk og for-
ferdelig. I dåpen dør og oppstår vi med
Kristus. Gud ble menneske, ga sitt liv
for alle, og seiret over døden - da vant
Guds kjærlighet over alt som truer
livet. Selv om det ikke alltid virker sånn,
her og nå. 

Vi er aldri alene.

3Dåpen er tradisjon og tilhørighet. 
Vår egen fortelling settes inn i en

større fortelling om verden. Vi feirer li-
vets under og fellesskapet i den ver-
densvide kirke.  

Vi er aldri alene.

En gang jeg skulle døpe lille Stella, sto
storebror Jakob, seks år, på den andre
siden av døpefonten og fulgte nøye
med. Da vi kom til stedet der jeg tegner

et kors over dåpsbarnet for å vise hvem
hun hører sammen med, sa Jakob upas-
sende høyt: Hva er det du gjør med
henda??! Etterpå snakket vi sammen
om korset OG om lynarret - vi er nem-
lig hardcore Harry Potter-fans begge to.
Trollmannen Harry Potter fikk et arr i
pannen i form av et lyn da han var ett år
gammel. Den onde fyrst Voldemort
prøvde å drepe ham ved å sende ut en
mordforbannelse, men moren til Harry
kastet seg i mellom. Lilly døde, men
reddet livet til sønnen sin. Han fikk
bare et arr, som for alltid minnet ham
på både ondskapens og dødens virkelig-
het, OG på den kjærligheten som ga seg
selv for ham og ga ham et særlig vern
mot det onde.  

Jakob, Stella og jeg er ikke merket med
lynarret, men med noe enda større:
Med korsets tegn. Gjennom det kan
også vi bli minnet på ondskapens og dø-
dens realitet i vår verden, OG samtidig
på den kjærligheten som ga seg selv for
oss alle, og er sterkere enn døden. l

Tre gode grunner til dåp

Sunniva Gylver: – Dåpen er verdens 

største kjærlighetserklæring.

FOTO: KRISTIN WALSTAD
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Faste aktiviteter 
for store og små
n Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30 (uten-
om skoleferier) i menighetshuset,
Sandviksveien 41. Sangstund og
lunsj. Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no 

n Småbarnstrall   
Se spalten «Barn og unge i Sand-
viken» på side. 3.

n Sandviken 
barnegospel

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

n Sandviken kantori 
Øver hver torsdag kl. 19.30-
21.30 i Sandvikskirken.
Kontakt: Brita Maripuu -
bm884@kirken.no 

nMenighetskafé
Hver onsdag kl. 12.00 -14.00 
i menighetshuset. 
Velkommen innom til sosialt
samvær, kaffe og vafler

n Tidebønn   
hver tirsdag kl. 18.30-19.00 i kir-
ken, med mulighet for å bli igjen et
kvarter ekstra for bønn og stillhet.
Vi ber for menigheten, lokal-
miljøet og for medmennesker. 

n Bibelgruppe
Vi har flere bibelgrupper i menig-
heten, blant dem er også en ren
mannsgruppe. Vi ønsker å legge til
rette for deltakelse i bibelgruppe
for alle som vil være med. Interes-
serte kan ta kontakt med sokne-
prest Sverre Langeland eller
frivillighetskoordinator Målfrid
Revne Sandvik.

n Sandvikens preste-
gårdsforening for NMS 

Mandager kl. 12 i Heien 26: 8/4,
29/4, 20/5 og tirsdag 11/6.
Nye medlemmer er velkomne! 
Kontakt: Ingrid Klovning – 
tlf. 932 81 608 

Foreldrene sier ja! 

Foreldrene sier ja til at barnet skal
høre til i kirken, Guds verdensvide 
familie. De kommer til kirken med
den lille. Jesus velsignet barna. Det
gjør han fremdeles. 

Jesus døde – og sto opp igjen. Det
gir håp. Barnet vil komme til å trenge
Guds tilgivelse. I dåpen tar vi imot alt
dette. 

Foreldrene sier også ja til at barnet
skal få lære om den kristne troen og
det den betyr for livet. Dette er et an-
svar de deler med fadderne og med
hele kirken.

Kirken sier ja! 
Når barnet blir døpt, blir det medlem
i Den norske kirke og en del av felles-
skapet i menigheten der barnet bor. 

Kirken sier ja til å inkludere barnet
deres i trygge og gode aktiviteter der
de blir kjent med Gud, seg selv og
andre.

Menigheten vil regelmessig invitere
til å lære mer om kirken og troen, til-
passet alderen. 

Gud sier ja!
Presten innleder dåpen med disse or-
dene:«Med takk og glede tar menig-
heten imot barnet som i dag blir

døpt i Guds hus. Gud har gitt oss
livet og har skapt oss til fellesskap
med seg. I dåpen tar Gud imot oss og
frelser oss fra synd og død. Ved Guds
hellige ånd blir vi forent med Jesus
Kristus i hans død og oppstandelse,
og blir tatt inn i den kristne kirke.» 

Når barnet blir tegnet med korset, løf-
tes ned og får dåpsvannet over seg, og
presten legger hånden på hodet og vel-
signer, formidles Guds ja både i ord og
hellig handling. Når barnet vokser inn
i troens liv, dannes et grunnlag for et
selvstendig ja til dåpen, til tilhørighe-
ten i kirken og til kristen tro.

I gudstjenesten synger vi også sal-
mer som handler om dåpen. Poesien
finner ord som åpner for mysteriet:

Fylt av glede over 
livets under,

med et nyfødt barn i 
våre hender,

kommer vi til deg som 
gav oss livet.

Større rikdom enn hva ord 
kan romme,

har du gitt oss gjennom 
dåpens gave.

Herre, la vår tro bli 
fylt av glede!

Fra Svein Ellingsens kjente dåpssalme 

Dåp- hva sies
det ja til?

FOTO:  BO MATHISEN
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Begravelsesbyrået for byen og distriktet

DØGNVAKT · 55 55 16 16

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

Kvart år svarar vi samla kring 200 000 samtaler via telefon 
og internett, likevel er det ein av tre som ikkje får svar.

Les meir og meld di interesse på  
kirkens-sos.no

Å snakke med folk om livet gir meining.

 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
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Søk oss opp og bli en «liker». Skriv «Sandviken 
menighet» i søkefeltet og få fersk informasjon
fra din menighet!
www.facebook.com/SandvikenMenighet 

Sandviken menighet 
er på Facebook 
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Barnas påskefest  
torsdag etter påske, 25. april 
i Sandvikskirken kl. 18.00 

 
 
 

Vi får høre fortellingene fra påskedagene,  
synge påskesanger – og spise litt.  

Barnekoret blir med. 
Alle barn og voksne er velkomne! 

 

Det skjer i Sandviken:

Vårprogram
Sangkveld med 
Gunnar Ajer
Onsdag 27. mars kl 19.00:  
I oktober arrangerte vi en sangkveld
med Gunnar Ajer fra Lunde i Tele-
mark.Det ble et en fint arrangement
med solosang og en god del felles-
sang.  Dette må vi ha igjen!, sa flere deltakere. 
Ajer presenterer ulike sjangre som religiøse folketoner,
salmer, bedehussanger og negro spirituals.  
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen. n

Meditativ konsert
Torsdag 4. april kl 19.30: Faste-
tidens meditative konsert med
Sandviken kantori. Gratis ad-
gang. Kollekt ved utgangen. n

Korsveiandakt
10. april kl 19.30. Fra den første
kristne tid har kristne i Jerusa-
lem gått en meditativ vandring
på Jesu lidelsesvei for å minnes
Jesu vei med korset for vår frelse.
Senere tok fransiskanere opp skik-
ken som en andakt, også for kristne
som i sin lokale menighet ville følge Jesu lidelsesvei. I
Sandvikskirken har vi en serie bilder som illustrer Jesu
vei med korset. Gjennom ord, bilder, musikk og bønner
vil vi meditere over hva Jesu lidelse betyr for våre liv og
for vår tro.  Andakten ledes av sokneprest Sverre Lange-
land og kantor Brita Maripuu. n

Påskesang-
gudstjeneste
22. april kl 19.00. Vi synger kjente og
kjære påskesalmer og hører på vakker
påskemusikk som er blitt skrevet av
klassikere. Medvirkende:  Marianne
Juvik Sæbø (bildet), Sandviken

Kantori, sokneprest Sverre Langeland og kantor Brita
Maripuu.Gratis adgang. Kollekt ved utgangen. 
Arr: Sandviken menighet n

Taizé-kveld
22.mai kl 19.00
Dette er en rolig og meditativ kveld,
hvor vi sammen synger vakre sanger
fra Taizé (økumenisk klosterfellesskap i
Frankrike), ber bønner og leser bibeltekster. n



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

bergen@kirken.no

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

etter avtale

Kantor 
Brita Maripuu 
 55 59 71 33 
 bm884@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

Frivillighetskoordinator 
Målfrid Revne Sandvik
 55 30 81 85 - 988 64 558
 ms233@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.sandvikenmenighet.no

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 23

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

n 31. mars kl 11.00
3. s. i faste (Jesus som forbe-
der). Høymesse. Luk 22,28–
34. Langeland. Offer: Familie
og medier.

n 7. april kl 11.00
4. s. i faste (Livets brød).
Høymesse. Dåp. Joh 6,24-
36. Langeland. Offer: Kir-
kens SOS Bjørgvin.

n 10. april kl 19.30
Korsveiandakt. Meditasjon i
tekst, bilder og musikk over
Frelserens vei med korset.
Langeland og Maripuu.

n 14. april kl 11.00
Palmesøndag. Høymesse.
Dåp. Joh 12,1-13. Abelsæth.
Offer: Menighetens arbeid.

n 18. april Kl 19:30
Skjærtorsdag. Høymesse.
Joh 13,1-17. Abelsæth. Offer:
Rusomsorg Vest.

n 19. april Kl 15:00
Langfredag. Pasjonsgudst.
Matt 26,30–27,50. Lange-
land. Korgruppe.

n 20. april Kl 23.00
Påskenatt. Påskenatts-

messe. Mark 16,1–8. Lange-
land.

n 21. april kl 11.00
Påskedag. Høytidsgudstje-
neste. Joh 20,1-10. Lange-
land. Offer: Misjons-
prosjektet i Midtøsten 

n 22. april kl 19.00
2. påskedag. Påskesang-
gudstj. Nattverd. Langeland.
Offer: Menighetens arbeid.

n 25. april Kl 18:00
Barnas påskefest. Sandvi-
ken barnegospel. Lange-
land. Offer: Søndagsskolen.

n 28. april kl 11.00
2. s i påsketiden. (Tvil som
ble til tro). Høymesse. Joh
20,24–31. Langeland. Offer:
Nådehjemmet i Thailand.

n 5. mai kl 11.00
3. s. i påsketiden. (Jesus
metter fem tusen). Høym.
Dåp. Mark 6,30–44. Abel-
sæth. Offer: Men. arbeid.

n 12. mai kl 11.00
4. s. i påsketiden (Veien,
sannheten og livet). Konfir-
masjonsgudst. Nattv. Joh

14,1–11. Soknepresten.
Offer: Menighetens arbeid.

n 17. mai kl 08.30
17. mai-gudstj. Luk 17,11–19
Langeland. Offer: Redd B.

n 19. mai kl 11.00
5. s. i påsketiden (Jesus ber
for sine). Høymesse. Dåp.
Joh 17,6–11. Langeland.
Offer: Norsk Gideon.

n 26. mai kl 11.00
6. s. i påsket. (Vår Far i him-
melen!). Høym. Matt 6,7–13.
Langeland. Offer: Kirkens
sosialtjeneste Kalfarhuset.

n 30. mai kl 11.00
Kr. himmelfartsdag. Høym.
Dåp. Joh 17,1–5. Langeland.
Offer: Menighetens arbeid.

n 2. juni kl 11.00
Søndag før pinse. (Sannhe-
tens Ånd). Høymesse. Joh
16,12–15. Langeland. Offer til
Kirkens bymisjon i Bergen.

n 9. juni kl 11.00
Pinsedag. Høytidsgudstje-
neste. Joh 14,23–29. Abel-
sæth. Offer til SAT7. Offer:
Misjonsprosj. i Midtøsten 

n Døpte
Mikkel Bugjerde Erstad
Else Misje Hellevik
Hans Peter Viken Johnsen
Marius Helleseth
Nela Berentsen Flygansvær
Øvretveit

Alfred Nygård
Lilly Vøllestad Krogh

n Døde
Kari Krog Hansen
Helge Mikal Aksdal
Aud Juliette Gjertsen

Sigve Kristiansen
Inger Margrethe Moldestad
Frank Harry Myking
Åse Margot Wentzel
Aase Alette Hafstad
Asta Henriette Furuseth
Britt Jørgensen

Velkommen til gudstjeneste!

Livets gang

Offer og gaver fra og med 18. november  til og med 10. mars  

Offer og gaver

n 18. november: kr 2976
Menighetens arbeid

n 25. november: kr 1714 
Stefanusalliansen

n 2. desember: kr 2555
Menighetens arbeid

n 9. desember: kr 1958
4-Bergen–Sandviken 
speidergruppe

n 16. desember: kr 3073
Amathea – Veilednings-
tjeneste for gravide

n 24. desember: kr 14 936
Sandv. menighetspleie

n 25. desember: kr 2097
Kirkens nødhjelp

n 26. desember: kr 1726
Stefanusalliansen

n 1. januar: kr 2174
Menighetens arbeid

n 6. januar: kr 1665
SAT 7

n 13. januar: kr 2216
Menighetens arbeid

n 20. januar: kr 1180
Menighetens arbeid

n 27. januar: kr 2900
Misjonsalliansen

n 3. februar: kr 2285
Menighetens arbeid

n 10. februar: kr 1717
Norges kristelige

student- og skole-
ungdomslag

n 17. februar: kr 3380
SAT 7

n 24. februar: kr 1279
Menighetens arbeid

n 3. mars: kr 2797
Det Norske Bibelselskap
– Bibelgaven

n 10. mars: kr 2376
Misjonsalliansen

Innkommet til piano i 
menighetshuset per
15. mars: kr 11700. Se 
side 3 for mer informasjon.


