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3/17 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet

www.sandvikenmenighet.no

• Det nye skifer -
taket er på plass!

• Kantorijubileum
• Salmedikter fra Sandviken
• Lytt til barna!
• Postmannen som 

ble hageentusiast
• Sommertur
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TEKST:  Gunnar Eldevik

D et var nødvendig 
den gang fordi 
det kristne evan-

geliet var blitt forvrengt
og snudd på hodet. Det er
et dypt beklagelig fak-

tum. Likefullt, Den hellige ånd arbeider
alltid med å veilede sin kristne kirke til-
bake til sannheten i evangeliet. 

Nåde var også et av de første ord Maria
fikk høre fra engelen Gabriel da han gjes-
tet henne med budskapet om at hun
skulle blir mor til den evige Gud! Evan-
gelisten Lukas beskriver engelens bud-
skap i sitt første kapittel: Vær hilset, du
som har fått nåde! Herren er med deg!
Reaksjonen til Maria var en forskrek-
kelse, ikke over engelens tilstedeværelse,
men over engelens ord, og hun undret
seg over hva denne hilsenen skulle bety. 

Engelen gjentar det første budskapet:
Frykt ikke Maria! For du har funnet
nåde hos Gud. Maria skulle bli gitt en
spesiell nåde og et spesielt oppdrag. Hun
bar Gud til verden, til oss. 

I det barnet som ble båret til verden i
Betlehem er det nåden er å finne også for
oss i dag. Nåden ble kjøtt og blod og fikk
et navn: Jesus Kristus. Navnet betyr Her-
ren frelser.

Nåde er det ord som blir utsagt først i
en kristen gudstjeneste. Nådehilsen er
hentet fra innledningen til nesten samt-
lige av Paulus ulike brev hvor han hilser

mottakerne av brevene med følgende
ord: Nåde være med dere og fred fra
Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.
Det er alltid et ord som vi kan få tro og ta
til oss i kirken.

Nåden setter oss fri til å leve i relasjon
med vår skaper, og i samfunn med hver-
andre, i tråd med våre dypeste lengsler.
For Luther var det et poeng i at vi skal 
slippe å prøve å gjøre Gud tilfreds med
vårt strev og våre gode gjerninger. Jesus
har gjort alt som behøves ved sitt liv, sin
død og sin oppstandelse. 

Når den oppdagelsen på ny ble erfart av
Luther, og senere mange med ham, ble

menneskene frigjort og fikk et overskudd
av gode handlinger, som de heller kunne
rette mot sine medmennesker. Våre gode
gjerninger er vi frigitt til å betjene nesten
vår med. Det er han og hun som trenger
dem. 

Vår rettferdighet for Gud kunne ikke et
langt liv med bestrebelser ordnet. Gud
Fader kan alltid se vår rettferdighet, for
vår rettferdighet er Sønnen som alltid
ber for oss ved Faderens høyre hånd,
Jesus Kristus. Han er av nåde blitt et vir-
kelig menneske, og kan av den grunn all-
tid være oss virkelige mennesker virkelig
nær med sin nåde. ●
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Nåden ved Faderens 
høyre hånd■ I år markeres det mange

ganger og på ulike måter i
Den norske kirke at det er
500 år siden Martin Luther
dro i gang det som skulle
bli en langvarig reforma-
sjon av kirken. 

Prestevikar Benjamin
Fra september har Sandviken sokn fått en ny medarbeider i prestetjenesten. 

Soknepresten er engasjert i samtaletjeneste ved Ladegården sykehjem i 10 prosent stilling og bispedømmet
har engasjert Benjamin Bjørnsen Anda som prestevikar i 10 prosent stilling. Han vil delta i konfirmantarbei-

det, forrette enkelte begravelser og gudstjenester, og ellers bidra med supplerende prestetjeneste. Benjamin
er teologistudent ved NLA Høgskolen. Han har vært ulønnet medarbeider i Sandviken sokn i flere år og har 
erfaring som prestevikar på Sunnmøre. Vi gleder over å ha ham i denne tjenesten i Sandviken menighet. ●

Kristus inviteres til å sitte ved Guds høyre
hånd. Maleri   av Pieter de Grebber (1645). 

Museum Catharijneconvent,
Utrecht/Wikimedia Commons.
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Babysang 
Hver tirsdag kl. 12.00 møtes forel-
dre 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. 
Kontakt Birgit Paulsen,
birgit.paulsen@bergen.kirken.no

Sandviken barnegospel 
Barn som har fylt 5 år, kan  begynne i
koret. Øvingene er torsdager kl. 18 -19 
i menighetshuset. Koret deltar på guds-
tjenester, arrangementer og turer.
Kontakt Birgit Paulsen,
birgit.paulsen@bergen.kirken.no

Tiltak der barn/unge 
i en spesiell alders-
gruppe får skriftlig 

invitasjon:

Småbarnstrall m/middag 
For 2-, 3- og 4-åringer med familier 
første torsdag i måneden. Dette er nå
et permanent tilbud. Se spalten «faste
aktiviteter» på side 4. 

Familiegudstjeneste med 
utdeling av 2-, 3- og 4-årsbok
Søndag 22. oktober kl. 11 i Sandviks-
kirken. Vi vil gjerne vite på forhånd hvor
mange 2-, 3- og 4-åringer som kommer,
slik at vi kan ha klare bøker med navn 
til hver enkelt: ms233@kirken.no 
De som er påmeldt via Småbarnstrall
er allerede notert.

Juleverksted 
torsdag 30. november i menighets-
huset. Her inviteres spesielt 5-, 6- og 7-
åringene med familier, men verkstedet
er åpent for alle. Servering av grøt. 
Påmelding. 

Juniorkonfirmanter
Dette er et opplegg for 10-11-åringer, der
en benytter to av skolens planleggings-
dager annethvert år. Her skal barna på
ulike måter «vandre» i bibelhistorien,
bl.a. ved hjelp av «Tidslinjen» (under).
Tiltaket skulle gjennomføres for første
gang i høst, men måtte dessverre avly-
ses da det ikke var nok påmeldte.

Er det noen i målgruppene som 
ikke har fått invitasjon innen rimelig
tid, så ta kontakt! For mer informa-
sjon, kontakt menighetspedagog 
Målfrid Revne Sandvik -
malfrid.sandvik@bergen.kirken.no

Om kirkens trosopplæring: 

■ Kirkens trosopplæring skjer 
på mandat fra foreldre/foresatte 
og faddere som har ønsket dåp. 

■ Sandviken menighet har laget 
sin egen lokale trosopplærings-
plan. Planen har som formål å 
bidra til en systematisk og 
sammenhengende opplæring.

Barn og unge 
i Sandviken

3-17 • HELG OG HVERDAG 3

Nye Sandviken-
konfirmanter
Ihøst er vi i gang med en konfirmantgruppe på 12 som

konfirmeres søndag 13. mai. De nye konfirmantene ble
presentert på gudstjenesten 10. september (bildet). 

Konfirmasjonstiden består av undervisning i kirken noen
mandager, klubbkvelder i menighetshuset noen torsdager,
gudstjenester, hjemme-grupper og weekend på Fjon
fjellkyrkje og ungdomssenter i Matredal. 

Måtte de få vokse i troen på sin skaper, frelser og for-
nyer og få en fin konfirmasjonstid med godt fellesskap
og verdifulle erfaringer! ● Sverre prest
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TEKST: Birgit Paulsen

Den første tiden øvde koret to
ganger hver måned og sang fra
galleriet under gudstjenesten

en gang i måneden. Menighetens jule-
konsert sammen med Sandviken Bar-
negospel har vært en fast post på
menighetens kulturprogram hvert år
siden oppstarten.

Etter at Knut Helbekkmo gikk av med
pensjon var Atle Halstensen inne som
dirigent en periode og etter ham Knut
Christian Jansson. 

Bjørn Lien overtok kantoriet i 2002.
Under hans ledelse ble det jazzsamar-
beid med Dag Arnesen og Wenche
Gausdal, store og små oppsetninger,
CD-innspilling, deltagelse på gudstje-
nester og turer i inn- og utland.

Høsten 2012 ble Jostein Aarvik ansatt
som dirigent og kantor i Sandviken me-
nighet. De siste fem årene har koret

blant annet deltatt på NRK sin store sat-
sing Salmeboken minutt for minutt»
barnekorets 25-årsjubileum med frem-
førelse at John Rutters Mass of the
Children for kor og orkester og sam-
arbeid med Griegakademiets sang-
studenter om Rossinis Petite Messe
Solennelle.

Medlemmer og dirigenter har kom-
met og gått, men seks av koristene som
var med på oppstarten er fremdeles
med i koret i dag. Koret vårt har vært
bortskjemt og velsignet med meget
dyktige musikere som dirigenter, og
etter 20 år er vi på ny inne i en spen-
nende tid da vår nåværende dirigent er
på vei over i kantorstilling i en annen
menighet.

Sandviken kantori kan se tilbake på
20 fantastiske, begivenhetsrike år med
utallige musikalske opplevelser knyttet
til alt fra enkle salmer til storslåtte verk,
tid med gode venner, fine turer, mye
moro og flotte dirigenter. ●

Faste 
aktiviteter 
for store 
og små 
■ Babysang

Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30
(utenom skoleferier) i menig-
hetshuset, Sandviksveien 41.
Kontakt Birgit Paulsen – 
birgit.paulsen@bergen.kirken.no

■ Familiemiddag og 
Småbarnstrall 
For barn fra 2 år m/fam. første
torsdag i måneden: 5/10, 2/11 
og 7/12 kl. 16.30-18. Påmelding 
til middagen (pris 30/20 kr.)
Kontakt Birgit Paulsen – 
birgit.paulsen@bergen.kirken.no

■ Sandviken barnegospel
for barn fra 5 år og oppover, hver
torsdag kl. 18.00-19.00 i menig-
hetshuset (utenom skoleferier)
Tilbud om familiemiddag fra 
kl. 17.00 de dagene det er Små-
barnstrall; se over!
Kontakt: Birgit Paulsen – 
birgit.paulsen@bergen.kirken.no

■ Sandviken kantori 
øver hver torsdag kl. 20.00 -
22.00 i Sandvikskirken. 
Kontakt: Jostein Aarvik – 
jostein.aarvik@bergen.kirken.no

■ Menighetskafé
Hver onsdag kl. 12.00 -14.00 
i menighetshuset. Velkommen
inn til sosialt samvær, kaffe og
vafler! 

■ Bibelgruppe
Vi har flere bibelgrupper i menig-
heten - med plass for flere del-
takere. 
Interesserte kan kontakte
Sverre prest eller frivillighets-
koordinator Målfrid.

■ Sandvikens preste-
gårdsforening for NMS 
Mandager kl. 12 i Heien 26:
9. og 30. okt., 20. nov. og 11. des. 
Nye medlemmer er velkomne! 
Kontakt: Ingrid Klovning – 
tlf. 932 81 608

4 HELG OG HVERDAG • 3-17

Sandviken kantori 

1997 – 2
■ Sandviken Kantori i nyere tid ble startet 
26. oktober 1997 av organist Knut Helbekkmo. 
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Knut Helbekkmo:

Når Jostein ringer meg en
torsdagskveld og ber meg
skrive noen linjer om starten
av Sandviken Kantori, men at
det må være ferdig til fredag
morgen, ja så er det mye slik
vi opererte da vi startet med
korgrupper i Sandvikskirken:
Prøver på kort varsel, ikke all-
tid dagen før en gang, noen
ganger bare en time før guds-
tjeneste. Vi delte ut ferske
noter til rask gjennomsynging
før klokkene ringte. Det lot seg
gjøre på forsvarlig vis fordi
det alltid var dyktige musikk-
folk i menigheten.

Starten var uformell og med
stor spontanitet. Til å begynne
med var vi  fire, Ingrid og Arne,
sopran og tenor, Maria, alt og
jeg bass. Det var gode musikk-
relaterte krefter i menigheten

og etter hvert kom flere til. 
Entusiastiske og engasjerte,
og de ble værende nesten alle
sammen. Vi husker Jorid og
Hans Peter, Kristin, Eldar,
Audny, Jon, Bernt, Birgit, 
Torgeir, og hva de nå het alle
sammen. 

Da jeg begynte som organist
var det et mylder av ledninger
og kontakter på galleriet. Det-
te var NRKs installasjoner.
Fra tidlig på femtitallet fun-
gerte Sandvikskirken som 
arnested for førsteklasses 
korsang som stadig ble sendt
på radio. Sandviken Menig-
hets-kor med dirigent Thorleif
Aamodt var landskjent og det
var ikke enkelt for oss som
kom senere å følge opp denne
tradisjonen.

Jeg husker godt at ringen på
en måte ble sluttet ved kirkens
hundreårsjubileum i 1981. 

Aamodt komponerte en jubi-
leumskantate og dirigerte
fremførelsen mens jeg akkom-
pagnerte på orgel. Vemodig å
tenke på at man har fått være
med i en slik sammenheng. 

Kirkens musikalske liv har
aldri stoppet opp. Entusias-
tiske sangere og musikere,
unge og gamle, ofte hele fami-
lier, har tatt opp tonen og gitt
Sandvikskirken en musikalsk
kjerne som har levd videre
med forskjellige innhold og 
uttrykk. Vi som har fått bidra
håper dette har vært til glede
og velsignelse for menig-
heten. ●

Bjørn Lien:

Da jeg begynte i Sandviks-
kirken, var kantoriet allerede 
i gang, som en liturgisk for-
sangergruppe. Men vi ble

raskt enige om å prøve å ut-
vikle det til et mer allsidig
kammerkor. Og allsidig ble det!
Når reportoaret spenner fra
Vivaldis «Gloria» til Dag Ar-
nesens «Fotballkantate» og
Mozart-messer veksler med
allehelgensjazz og folketone-
CD, oppstår det en naturlig
stilbeherskelse og en ledig
form for musisering som tilla-
ter det meste. 

Men først og fremst raus-
heten, romsligheten og den 
utrolige, befriende vittigheten
til MENNESKENE i koret gjør
Sandvikskantoriet til en skatt!
Av de korene jeg har dirigert
oppigjennom, er jeg ikke i tvil
om at denne gjengen har be-
tydd mest. Gratulerer hjerte-
ligst med jubileumet, og her
kan vi vel ikke annet enn sitere
Bjarne Sløgedal: «En fest skal
blive!»  ●
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Sandvikskirken, søndag 
29. oktober kl 19.30. 

Medvirkende: 
• Knut Kristiansen – piano 
• Ole Amund Gjersvik – 

kontrabass 
• Stian Villanger – slagverk 
• Jostein Aarvik – dirigent

Program:
• Bengt Hallbergs «Jazz-
messe» • Folketoner
• Musikalske perler fra 
mange sjangre.

Billetter:
Kr 100,- ved inngangen. 

Konserten er støttet av
Bergen kommune og 
Norges korforbund

2017
Kantori-tilbakeblikk

Velkommen 
til jubileums-
konsert for 
Sandviken 
kantori

Knut Helbekkmo og 
Bjørn Lien,
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TEKST: Jostein Aarvik

Elisabeth Moldestad (50) har slitt
sine barnesko i Sandviken og vært
aktivt med i menigheten som søn-

dagsskolejente, barnekorist, bud for Søn-
dagshilsen, ung søndagsskolelærer,
yngstesleder og vaktmester på bede-
huset. Nå bor hun og familien på Fitjar,
hvor hun jobber som vernepleier og ek-
temannen, Olav J. Oma, er sokneprest.
Sammen har de seks barn.

– Hvor gammel var du da du diktet
din første salme og kan du huske hva
den handlet om?

– Jeg har vel ikke skrevet så mye som
kan kalles salmer, men helt fra jeg var
ganske ung har jeg laget viser med kris-
tent innhold. Den tidligste jeg husker,
laget jeg på ungdomsskolen. Den hand-
let om en jente som ikke var redd for å si
at hun trodde på Jesus, mens ungdom-

mer og voksne var mer forsiktige med å
stå frem med troen sin.

– Var det noe i barndommen som
gjorde at du begynte å dikte?

-Jeg vokste opp med to eldre brødre
som spilte gitar og sang i stuene våre. Og
så hadde jeg en far som gjerne trallet og
trommet og laget koselige rim i hverda-
gen. Han ble også spurt hvis det skulle
lages sanger til runde dager o.l. Han var
flink til det. Så lærte jeg meg å spille gitar,
og med den på fanget kom det ganske
mange viser.

Inspirert av mange 

– Det må ha vært en del annet enn sal-
mer som var «kult» da du var ung.
Hvorfor valgte/landet du på salmen
som diktform?

– Jeg hørte på veldig mye forskjellig
musikk. Fra rock til folketoner. Jeg øn-
sket meg faktisk en kassett med Sondre

Bratland da jeg gikk på ungdomsskolen.
Jeg hadde hørt ham på Spellemannspri-
sen og syntes det var så fint. Brødrene
mine hørte på Stones, Dylan og Neil
Young, og det syntes jeg også var tøft og
fint. Men jeg gikk i et kristent ungdoms-
miljø der det var mye sang og musikk og
da ble det helt naturlig med kristne tema
i mine egne sanger. Da var det mye inspi-
rasjon å hente hos artister som Bjørn
Eidsvåg, Bjarte Leithaug, Solveig Leit-
haug og den svenske rockegruppen
Jerusalem. Først i voksen alder har jeg
prøvd meg på salmer. Det er jo naturlig.
Jeg er veldig glad i gudstjenesten og i å
synge sammen med de andre der.

Dåpssalme

– Norsk salmebok 2013 har med en
dåpssalme du har diktet. Har teksten
en spesiell historie?

– Dåpssalmen skrev jeg til en konkur-

Salme-
dikteren

■ Elisabeth Moldestad dikter 
salmer. En av dem har kommet
med i den nye salmeboken.
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ranse som etterlyste nye nynorske fei-
ringssalmer, altså til dåp, konfirmasjon
og bryllup. Da bodde jeg i Askvoll i
Sunnfjord og hadde prøvd meg litt på
nynorskskriving. Jeg tror jeg i skriveive-
ren sendte inn forslag i alle tre katego-
rier. Men den våren i 2006 hadde vi
akkurat fått vårt femte barn, og med en
baby på armen fikk nok dåpssalmen mer
nerve og ekthet enn de andre. Det førte
til tredjeplass i konkurransen og etter-
hvert et nummer i den nye salmeboken.
Veldig stas!

«Nåde gjennom tida».

– Salmen du har diktet, og selv lagd
melodi til i anledning Reformasjons-
jubileet i 2017 har du kalt «Nåde
gjennom tida». Hvorfor denne titte-
len og hva vil du fortelle gjennom
denne teksten?

– Salmen skulle brukes i reforma-
sjonsjubileet og kunne gjerne ta ut-
gangspunkt i noen av Luthers hoved-
 tanker.  Jeg tok tak i nåden. Jeg dveler
først litt ved hva nåden har hatt å bety

opp gjennom historien, så hva den betyr
for oss i dag, og så til slutt hva den skal få
bety for oss frem i tid. Underveis i sal-
men er jeg også innom tankene om at
nåden alltid er å få gjennom Kristus, at
den aldri er til salgs, at den aldri gis som
lønn men at den gis helt uten krav, som
gave. Kan si til slutt at jeg ser på det som
nåde å ha fått vokse opp i trygge Sand-
viken med gode foreldre som til og med
tok en litt urolig jente med på guds-
tjeneste der hun ble utsatt for salmer,
slutter Elisabeth Moldestad. ●

Nåde gjennom tidaElisabeth Moldestad
framførte den nye sal-
men  «Nåde gjennom

tid» under en konsert i
Fitjar kyrkje i mars i år. 

Foto: Kjetil Rydland/
Fitjarposten
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■ – Foreldre skal ikke gå 
rundt og være redde. 
Men du skal være 
interessert i barnet 
ditt sitt liv, særlig 
på nett, sier Hilde 
Reikrås, som leder 
Dark Room-
etterforskningen 
av overgrepsnett-
verk på internett. 

Hvordan skal vi beskytte barna våre
er tittelen på et seminar om seksuelle
overgrep mot barn som arrangeres

5.oktober på Litteraturhuset i Bergen. Semi-
naret arrangeres av Bergen domkirke menig-
het, SMISO (Senter mot incest og seksuelle
overgrep i Hordaland), Kirkens Bymisjon, Kir-
kelig ressurssenter mot vold og seksuelle over-
grep, NLA Høgskolen og Redd Barna. Hilde
Reikrås er en av hovedinnlederne. 

- Vi må jobbe sammen mot seksuelle over-
grep mot barn, sier hun om hvorfor hun deltar
på seminaret. 

Nettet arena for overgrep 
Dark Room-etterforskningen har knyttet

over 50 personer til overgrep på nett.
Ikke alle ofrene vet at bilder av dem har

blitt delt blant overgripere. Og blant
de som vet at de har vært utsatt for

overgrep kan det være vanskelig
å fortelle om det. I gjennom-

snitt tar det 17 år før personer
forteller om overgrep da de

Hvordan skal vi 
beskytte barna våre? 

TEKSTOG FOTO: Bergit 
Sønstebø Svendseid, Redd Barna

Politietterforsker Hilde Reikrås
oppfordrer foreldre til å lytte til
det barna forteller.
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Minne-
samling
for 
sørgende
■ Sandviken menighet
inviterer de som sør-
ger over tapet av en av
sine kjære til en min-
nesamling i kirken lør-
dag 4. november kl 17. 

Samlingen er lagt til kvelden
før allehelgensdag, som i vår

kirke feires på den første sønda-
gen i november. Minnesam-
lingen ble arrangert for første
gang i 2014, og gode tilbakemel-
dinger har gjort at dette har blitt
en fast tradisjon.

Vi vil lese navnene på de som er
gravlagt siden 1.november 2016
og tenne lys i lysgloben. Det vil
også bli skriftlesning, salmesang,
tale, forbønn og musikalske inn-
slag. 

Samlingen er åpen for alle, men
vi sender brev med særskilt invi-
tasjon til de som har fulgt en av
sine nærmeste til graven siden 1.
november 2016. 

Ved minnesamlingen deltar
kantor Jostein Aarvik, sangsolist
Sigrun Jørdre og sokneprest
Sverre Langeland.

Ved utgangen vil det bli mulig å
gi en gave til dekning av arrange-
mentsutgiftene. ●

Sigrun Jørdre er sangsolist under min-
nesamlingen 4. november kl 17.00. 

Seminar: «Hvordan kan vi beskytte barna våre» 

• Litteraturhuset i Bergen, 5. oktober kl 10.00-15.30
• Påmelding: www.rvtsvest.no/aktivitet/05-10-17-messe-for-verdighet/ 
• Spørsmål om påmelding? Kontakt tlf 55 97 66 95/e-post: rvts@helse-bergen.no

Messe for verdighet: Korskirken, 5.oktober kl 18.00 

var barn. Derfor er politiet opptatt av å
både avdekke og forebygge overgrep. 

Nettet har blitt en arena der overgri-
pere kan møtes og inntil nå har det vært
liten risiko for å bli oppdaget. Det har Rei-
krås og hennes team gjort noe med. 

– Ingen skal tro at det er trygt å sitte i
sin egen stue og gjøre det de gjør uten
fare for å bli oppdaget, sier Reikrås. 

Men hun er like opptatt av at vi må fore-
bygge gjennom å lære barna våre hvor-
dan de kan være trygge på nett. 

Lær barn nettvett 
Hvordan skal vi beskytte barna våre når
så mye av overgrepene skjer på nettet?

– Vær ærlig med barna om hva som fin-
nes der ute. Snakk med barna om seksu-
elle overgrep og hvor grensene deres er.
Du må lage et klima der barn føler at de
kan komme og fortelle hvis de har opp-
levd noe, råder Hilde Reikrås. 

Hun mener foreldre må være gode for-
bilder, spesielt på nett. Både gjennom hva
man deler – og ikke deler. 

– Lær barna nettvett. Fortell med egne
handlinger at man ikke skal dele alt og at
man skal passe på seg selv på internett.
Fortell barn at idet du deler et bilde på
nett har du mistet kontroll over det. Og
at det ikke er alle som er den de utgir seg
for å være når de er på nett.

Meld ifra! 
Reikrås understreker at overgrep mot
barn skjer i alle samfunnslag, og at det er
viktig at voksne tør å melde ifra til poli-
tiet eller barnevernet hvis vi er bekymret
for et barn. 

Mange er redde for å ta feil hvis de mel-
der fra om mistanke om overgrep, hva
slags råd har du til dem?

– Hvis du får en dårlig magefølelse og
lurer på om du skal melde fra, da er det
ikke noe å lure på. Du får den magefø-
lelsen av en grunn, sier Reikrås. 

– Jeg tenker selv at det er verre å gå
rundt å tenke på at man ikke ga beskjed
om noe, enn å ta feil. Vi som er voksne må
være tøffe nok til å melde ifra. 

Etterforskningslederen sier det er vik-
tig å høre etter hva barn sier om de kom-
mer til deg og forteller. 

– Barn sier ikke nødvendigvis rett ut at
«Naboen min Ole tok meg på tissen». Og
ofte tester barn ut først om du er i stand
til å ta imot det de vil fortelle. Forteller
barn om seksuelle ting, har de det et sted
fra. Da må du ta dem på alvor, sier Reikrås
som har ett hovedbudskap: tro på barn. 

Enorm oppmerksomhet
Dark Room-saken har fått mye opp-
merksomhet i media, og også interna-
sjonalt har interessen vært stor for det
etterforskningsteamet i Bergen har klart
å avdekke. I vår mottok også Hilde Rei-
krås DIXI-prisen som deles ut av res-
surssenteret mot voldtekt. 

Selv sier Reikrås at hun bare gjorde job-
ben sin da hun kom over overgrepsnett-
verket.

– Det var umulig for meg å lukke øy-
nene for det jeg så. Hvis jeg ikke hadde
gjort noe med det, hadde det gått på tvers
av alt jeg tror på både som menneske og
politi. 

Velkommen til messe 
og seminar 

– Det er erkjennelsen av at ingen sam-
menhenger er risikofrie soner som gjør
at kirken også er engasjert i dette arbei-
det, sier domprost Jan Otto Myrseth. 

– Vi ønsker å bidra til forebygging og
bevisstgjøring om hvordan vi kan be-
skytte våre barn og unge mot overgrep. 

Blant de andre innlederne på semina-
ret er Inge Nordhaug fra RVTS. Semina-
ret er åpent for alle. 

Seminaret arrangeres i forbindelse
med Messe for verdighet, en årlig marke-
ring med håp om en god fremtid for alle
som er rammet av vold og seksuelle over-
grep. Det er fjerde år på rad at messen ar-
rangeres. 

- Gjennom Messe for verdighet ønsker
vi å formidle håpet om en god fremtid for
alle som er berørt av vold og seksuelle
overgrep, avslutter Myrseth. ●
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TEKST: Barbro Sofie Lie

Odvar er en ekte Sandviksgutt,     
født på lasarettet i Sandviken
og døpt i Sandvikskirken. Han

har bodd i Sandviken hele sitt liv og
gikk barneårene på Sandviken skole.
Den gangen var det rene gutte- og jen-
teklasser og skoleplassen var delt på
midten i en gutte- og jentedel. Jeg hus-
ker at vi skubbet gutter bort på jen-
tedelen for å erte dem, sier Odvar. Så
ble det Dragefjellet ungdomsskole, for
Rothaugen ble ikke ungdomsskole før
året etter.

– Hva likte du å drive med som
barn?

– Jeg bodde i Heien og om vinteren
rente vi ned Uren på kjelke og akebrett.
Mellom kl. fem og åtte om kvelden var
det akebakke der. Ellers i året spilte vi
fotball oppe med småskogen, der
Christinegård barnehage er nå. Der
hoppet vi også høyde og lengde. Det
var vår 100-meterskog. Det var lite 
trafikk på den tiden så mye av leken
foregikk også i gatene med kappløp
rundt kvartalet og lignende. Det var
mer nøysomt da, forskjell på hverdag
og fest. Vi fikk ikke alt vi ville ha sånn
som nå, men det gjorde at vi brukte
fantasien mer og bedre. Jeg husker at
det var utedo i husene ned mot Sand-
vikstorget, men vi hadde innlagt både
do, dusj og badekar så vi var bedre stilt
selv om det kunne bli litt trangt med
fem mennesker i en to-roms leilighet.

– Så ble du postbud?
– Ja, jeg jobbet som postbud i femti

og et halvt år før jeg gikk av med pen-
sjon i september i fjor. Det har vært en
kjekk jobb å ha. God veksling mellom
ute- og innejobbing hvor hver dag har
vært forskjellig. Jeg liker å være aktiv så
det å få mosjon og frisk luft i jobben har

vært kjekt – kanskje med unntak av de
verste uværsdagene, sier Odvar med et
smil. De fleste årene har jeg hatt rute i
Sentrum og litt i indre Sandviken.

– Forandret jobben seg mye i løpet
av de femti årene?

– Før gikk vi og bar på tunge vesker
og kunne bli både skjev og skakk, men
på 80-tallet kom det traller og senere
ble de elektriske. Nå er alt digitalisert
slik at vi har alle opplysninger om f.eks.
at folk ikke skal ha post og hvem som
skal ha reklame og ikke, på mobilen. 

Stoltzenveteranen
– Mange vet at du er ivrig i Stolt-
zenkleiven?

– Ja, jeg har gått Stoltzen opp hvert år
siden 1979 og vært blant de bedre i min
aldersklasse. Personlig rekord er 10,59,
men det er noen år siden. 

– Det er jo ganske imponerende.
– Jeg bor jo her, det er så lett å komme

til og så mange fine turmuligheter rett
utenfor stuedøren. Jeg gikk mye i Stolt-
zen som barn sammen med familien
min. Den gangen var det ikke så mange
som kjente til Stoltzen så det var
mange færre som gikk der. Nå er det
folk fra alle nasjonaliteter der.

– Jeg har alltid vært aktiv og har bl.a.
vært mye med i bedriftsidrett – fri-
idrett og baneløp. Fikk noen medaljer i
Postmesterskapet. Jeg har også vært
med på andre mellom- og langdistan-
seløp: Fanamilen, Bergensløpet, Hol-
menkollstafetten og sånn. Og maraton
i Stavanger og Bergen. 

Fine opplevelser og godt miljø 
– Men jeg kjører ikke bil – jeg har aldri
følt at jeg trengte det. Jeg har heller
ikke mobiltelefon.

Odvar Holsen:

■ Vi treffer Odvar en tirsdagskveld over en kopp te.
En 71 år ung og sprek pensjonist. Kanskje ikke den
som snakker først i forsamlinger, men en som har
vært med på mye spennende.

– Det mange kanskje ikke vet er at du
har vært på andre topper som er mye
høyere enn Sandvikspilen.

– De senere årene har jeg vært på så-
kalte toppturer. I 2015 var jeg på Kiliman-
jaro i Tanzania, på grensen til Kenya
(5.895 moh). I 2016 var det Machu Picchu
i Peru (4.200 moh). Og i år var jeg til Base
Camp på Mount Everest i Nepal (ca 5.500
moh). Neste tur går til et fjell i Armenia.
Da skal jeg se over til Ararat.

– Hvordan kom du på topptur-ideen?
– Jeg har alltid hatt lyst å komme til Ki-

limanjaro. Så var det noen som arran-
gerte tur dit og jeg meldte meg på. Det er
fantastisk å stå på toppen og se utover
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«verden». Dessuten er det kjekt å reise
og treffe folk.

– Nå er du pensjonist så du kunne jo
ha ligget på en strand og solt deg og
spist sjokolade.

– Ha, ha. Jeg tar gjerne sjokoladen, men
soling er vel egentlig litt kjedelig. Jeg liker
å være ute i solen men da må jeg gjøre
noe. Gå tur, rydde i hagen, stelle med
blomster e.l. Jeg er vant til et aktivt liv.

«Gartneren»
– Ja, du blir jo kalt for «gartneren» av
noen i borettslaget ditt. Fortell om
hageinteressen din.

– Jeg er veldig glad i hagearbeid. Jeg
har bl.a. et aprikostre som har båret
frukt to år på rad og nå prøver jeg å få til
druer. I tillegg har jeg litt bærbusker og
et plommetre på friarealet ved boretts-
laget. Der er også blomster som jeg stel-
ler. Hver vinter tar jeg frøene fra
blomkarsen inn og sår igjen om våren.
Da blir det fint rundt oss.

– Du er en av de frivillige i menighe-
ten og du er vara i menighetsrådet.
Hva er det som driver deg når det gjel-
der det arbeidet?

– Da jeg var liten var vi i kirken til jul og
store høytider, men jeg synes ofte det
var litt kjedelig De siste 20 årene har jeg

vært aktiv i menigheten og er nå i
min andre periode i menighets-
rådet. Etter at jeg ble valgt inn der
har jeg skjønt hvor mye arbeid
som ligger bak gudstjenestene og
alt det andre som foregår i me-
nigheten. Jeg liker å hjelpe til med
det som skjer. Jeg er der jo likevel.

– Jeg har vært også vært en på-
driver for menighetsbladet, det
synes jeg er viktig. Bladet er me-
nighetens ansikt utad. Jeg synes
vi har et bra menighetsblad.

Å være viktig i nærmiljøet
– Hvilke drømmer og håp har
du for menigheten og bydelen?
– Jeg håper Sandviken menighet
vil være en aktiv og bra menighet
i fremtiden også. At vi engasjerer
oss og blir sett på som viktig i
nærmiljøet. Selv om vi har ganske
godt besøkte gudstjenester nå,
skulle jeg ønske at flere fant veien
til kirken. Det store spørsmålet er
hvordan vi skal få det til. ●

Til venstre: Odvar med Mount Everest 
i bakgrunnen. Under: Etter vel 50 år 
som postbud nyter Odvar nå pensjonist-
tilværelsen med hagestell og friluftsliv.
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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.

Sandviken menighet er på Facebook! 
Søk oss opp og bli en «liker». Skriv «Sandviken menighet»

i søkefeltet og få informasjon fra din menighet!
www.facebook.com/SandvikenMenighet 

TEKST:  Tor Andre Ljosland

Iløpet av september vil be-
boerne kunne skue opp på
det nye taket på kirken. Da

fjernes øvre del av stillaset
som har ligget over kirken
mens arbeidet har pågått. Med
dette er to av tre trinn i restau-
reringen ferdig. Det første var
tårnet. Trinn tre vil være kor-
del og sakristi, innvendig reha-
bilitering, samt universell
tilrettelegging, alt avhengig av
tilgangen på budsjettmidler.

Sandvikskirken har åstak,
dvs. at åsene er et bærende
element, i tillegg er det taksto-
ler som disse åsene hviler på.

Under demon-
teringen viste
det seg at åsene
var råtne, i ho-

vedsak fordi steinene lå di-
rekte på sutaket. Det nye taket
har fått pustende duk, som
sammen med lekter gjør at
holdbarheten øker. 

Den gamle steinen var for
slitt til å kunne legges  tilbake
og Alta-skifer er valgt som
nytt dekke.  Det er også brukt
store mengder kobber i kanter
og takrenner. Kobberet vil bli
preget av vær og vind og får en
naturlig fin farge. 

Det massive stillaset gjorde
at arbeiderne kunne arbeide
uforstyrret av værforholdene. 

– På den måten har vi kun-
net holde tidsplanen for opp-
ussingen, sier Edvardsen.

Akasias murere har også
pusset gavlveggen og smurt
den med silikatmaling. Totalt
har nær 20 arbeidere vært i
sving på byggetrinn to.  

Akasia har stått for oppus-
singen og rutebeskyttende

Lexan er levert av Hele ruter.
I tillegg har Ohms rengjort fa-
sader og Fana Blikk har stått
for kobberarbeidet på skipet. 

Jan Vidar Fagertveit har
vært prosjektleder, Kjell Ed-
vardsen har vært byggeleder. ●

4000 nye skiferheller!
■ Sandvikskirken har nå fått helt nytt
tak. – Det nye taket skal holde i 100 år,
lover prosjektleder Kjell Edvardsen.

Disse karene har skiftet 4000 heller! Fra venstre: Rune Birger Nilsen, Øystein
Kristiansen, Morten Sandvik (Fana Blikk), Magnar Bøyum og Tomasz Wolynec.

Prosjektleder
Kjell Edvardsen.

Oppussingen i tall:

• Budsjett: 13,6 mill (tårn/skip).
• 4000 skiferstein.
• ca 3000 kg kobber
• 20 arbeidsfolk har vært 

engasjert
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■ Nikish Thaba Neupane
arbeider for å forebygge
menneskehandel blant
jenter og unge kvinner 
i Nepal, og med rehabili-
tering av de som har vært
utsatt for det.

TEKST:Kirkeaktuelt  
TILRETTELEGGING: Magne Fonn Hafskor

Hvert år blir 10-20.000 kvinner og
barn i Nepal solgt til prostitu-
sjon i eget land, til India eller

andre land. Drivkraften er hovedsakelig
fattigdom, men nedarvede holdninger til
kvinner og barn og deres lave sosiale og
økonomiske status er medvirkende år-
saker. Å selge en datter blir «løsningen»
i en desperat situasjon. 

I tillegg til salg av døtre, er barneekte-
skap og tvangsgifte utbredt. Det samme
er gjeldsslaveri og barnearbeid innen
landbruk, steinindustri og husarbeid. Og
Nepal er ikke alene. FN anslår at 30 mil-
lioner mennesker lever som slaver i dag,
andre mener tallet er langt høyere. De
tvinges til å selge kroppen, tigge eller
begå kriminelle handlinger. Andre arbei-

der under umenneskelige arbeidsvilkår,
fødes inn i gjeldsslaveri eller tvinges til
krigstjeneste.

Også i Norge
Moderne slaveri foregår også i Norge.
Hvert år identifiserer politiet rundt 300
ofre for menneskehandel, og innrøm-
mer at mørketallene er enorme. Grov ut-
nytting er avdekket i norsk renholds-,
restaurant- og byggebransje. Kvinner i
sex-handelen lever på siden av samfun-
net under trusler, vold og overvåking fra
bakmenn, og med mangelfullt rettsvern. 

Årlig forsvinner mindreårige flykt-
ninger fra norske asylmottak. I en ny
rapport dokumenterer Redd Barna at
flere av disse utnyttes i sex- og narkoti-
kahandel i norske byer. Og flere av oss
forbrukere kjenner ubehag ved å tenke
på at kanskje varen vi kjøper er produ-
sert under slavelignende forhold.

Nikish Thaba Neupane arbeider for å
forebygge menneskehandel blant jenter
og unge kvinner i Nepal, og med rehabi-
litering av de som har vært utsatt for det.
Hun er tilknyttet organisasjonen Higher
Ground, som har samarbeidet i en år-
rekke med norske HimalPartner. 

– Hvis par lever i forhold der kvinners
og barns likeverd som Guds skapning

anerkjennes, gir dette en trygg atmo-
sfære og virker forebyggende mot både
vold og menneskehandel, sier hun.

Tror på bønn
Mange jenter og kvinner velger selv å
selge seksuelle tjenester fordi de ikke ser
noen annen mulighet til livets opphold.
Gjeldsslaveri og barnearbeid er utbredt i
Nepal, og en høy andel personer utset-
tes for vold i arbeids- eller nære relasjo-
ner.

– Vi tar utgangspunkt i at forebygging
er bedre enn behandling. Derfor arbei-
der vi aktivt for å bevisstgjøre skolebarn,
ungdom og voksne om moderne slaveri,
særlig sex-trafficking. Vi besøker skoler,
menigheter, foreldre- og kvinnegrupper,
forteller Nikish.

– Og så tror vi på bønn! Vi er med i et
fellesskap av kirkelige organisasjoner
som er engasjert mot moderne slaveri i
Nepal. Vi kommer sammen for å dele er-
faringer og be for ofre for slaveri og ikke
minst ofre for sex-trafficking. Og vi har
sett Gud svare på bønnene våre.  ●

Mer informasjon: 
higherground.com.np/hg

En åpen dør for
traffickingofre

NORSK STØTTE: Gjennom samarbeid med
SMM-organisasjonen HimalPartner er Nikish
Thaba Neupane en av dem som jobber for å
forebygge menneskehandel blant jenter
og unge kvinner i Nepal.
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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

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

14 HELG OG HVERDAG • 3-17

Bønn for Den Norske Kirke
og Dymanic Church

Planting International arran-
gerer kurset Grunnleggende
evangeligserende menig-
hets- planting i menighets-
huset 20.-22. oktober. 
Kurset er bygget på bibelske
prinsipper og verdier, med
bønn som hovedgrunnlag. Det
skaper en ramme som styrker,
skaper vekst og fokus for me-

nigheter, forsamlinger, klub-
ber og grupper, samtidig som
det er en hjelp til å starte
kristne felleskap for mennes-
ker vi til vanlig ikke når med
vår tradisjonelle virksomhet.
Målgrupper er menighets-
rådsmedlemmer, prester, ka-
teketer, trosopplærere og
andre ledere og interesserte.
Mer opplysninger og info om
påmelding: www.kirken.be ●

Onsdag 18.- fredag 20. ok-
tober har Bønn for Den

norske kirke (BNK) bønne-
samling i Sandvikskirken og i
menighetshuset. BNK er et 
organisert bønnearbeid som
drives av Jo og Ingjerd Breian
Hedberg, og har tidligere hatt
to bønnesamlinger i Sandviks-
kirken. BNK driver nettsidene 
www.kirken.be, www.ordet.be
og www.prayfornorway.com 

Tjenesten er å be for Den nor-
ske kirke, for kirkens ledere og
deres møter. 16.-20. oktober
er biskopene samlet til bispe-
møte og Sandvikskirken er
åpen onsdag kl 09-19 og tors-
dag kl 09- 18. Menighetshuset
er åpent for bønn fredag kl 09-
16. Alle dager begynner med 
liturgisk morgenbønn kl 09.
Alle som ønsker det er vel-
kommen inn. ●

Kurs i menighetsplanting 
og menighetsutvikling

Bønn for Den Norske Kirke
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På sommertur i Sund

Framme ved Kausland kyrkje. Klare for dessert og kaffe på Glesvær kafé.

Ta den lue og la den vandre! Fotoseanse med pingvin-siluett. 

■ Tradisjonen tro ble det sommertur for Eidsvåg og Sandviken i år også. Denne gangen
var det Sandviken som arrangerte turen. 

V i ble hentet presis av en kjempe-
hyggelig bussjåfør som sørget for
at alle satt trygt fastspent i setene

før vi fór av gårde på nye eventyr. Helge
Unneland ønsket oss velkommen i

vakre Kausland kyrkje hvor vi fikk litt av
kirkens historie og en fin andakt. 

Deler av staben i Sandviken sang som
vanlig en liten stubb. Glesvær kafe ble en
fin opplevelse, god og rikelig mat, mor-

somt og hyggelig vertskap og en liten
rusletur i det vakre området før hjem-
reise.

Takk for turen! Og så er vi spent på hva
Eidsvåg finner på neste sommer … ●

Da serveres det all-
tid kaffe og vafler

og ofte en kakebit i til-
legg. En gang i halvå-

ret serveres det også
middag! Hit kan alle som

vil komme for å slå av en prat i hyggelig

selskap. Noen ganger er det litt sang,
musikk eller opplesning. 

Blant kafégjestene finner du noen som
kommer hver onsdag, mens andre kom-
mer innom iblant når de har anledning
til det. Det er god plass til flere, så det er
bare å møte opp! 

Vi vil også gjerne få med oss noen flere
som, en gang i blant, kan hjelpe til med
å dekke bordene, trekke kaffe og steke
vaflene. ●

Vel møtt til menighetskafé
■ Onsdager mellom 12 og 14 er det kafé på menighetshuset
i Sandviksveien 41.
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Menighetskontoret
Sandviksveien 41, 
5036 Bergen
 55 59 71 30 
 sandviken.menighet@

bergen.kirken.no

Sokneprest 
Sverre Langeland
 55 59 71 32 
 sverre.langeland@

bergen.kirken.no
✓ Ons. 10.00 - 11.30 og etter avtale

Kantor 
Jostein Aarvik
 55 59 71 33 
 jostein.aarvik@

bergen.kirken.no

Administrasjonsleder 
Birgit Paulsen
 55 59 71 74 
 birgit.paulsen@

bergen.kirken.no

Kirketjener 
Kalaregy Drange
 55 59 71 34 
 kalaregy.drange@

bergen.kirken.no
✓ Onsdag og fredag

Frivillighetskoordinator/
menighetspedagog 
Målfrid Revne Sandvik
 55 30 81 85 - 988 64 558
 maalfrid.sandvik@

bergen.kirken.no
✓ Onsdag, torsdag og fredag

Henvendelser angående dåp:
www.sandvikenmenighet.no/barn

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

Hjemmeside:
www.sandvikenmenighet.no

Facebook:
facebook.com/SandvikenMenighet 

Bankkonti:
• Sandviken menighetsråd: 

1644.27.46803
• Sandviken menighetspleie: 

3625.87.10988
• Vipps: 75963

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

www.kirkens-sos.no 

Menighetsbladet:
Redaktør Jostein Aarvik
 55 59 71 33 
 jostein.aarvik@

bergen.kirken.no

Produksjon/trykk:
dragefjellet.no/Bodoni

Neste utgave: Uke 48

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

■ 24. september kl 11.00
16. søndag i treenigheten.
Høymesse. Mark 7,31–37
(Effata - lukk deg opp!)
Soknepr. Offer: Menighe-
tens arbeid.

■ 1. oktober kl 11.00
Høsttakkefest/Mikkels-
messe. Familiemesse. Dåp.
Matt 18, 1-6+10-11. Soknepr.
Offer: Kirkens bymisjon.

■ 8. oktober kl 11.00
18. søndag i treenigheten.
Høymesse. Dåp. Matt 8, 14-
17 (Jesus og de syke). Jon
Abelsæth. Konsonans.
Offer: Menighetens arbeid.

■ 15. oktober kl 11.00
Reformasjonstema 3:
«Frelsen er ikke til salgs».
Høymesse. Dåp. Luk 20,45-
21,4. Soknepresten. Offer:
SAT7.

■ 22. oktober kl 11.00
Familiegudstjeneste. 

Utdeling av bok til 2,3 og 4-
åringer. Soknepresten.
Offer: TV-aksjonen, i år til
Unicef.

■ 29. oktober kl 11.00
Bots-og bededag. Høy-
messe. Luk 13,22-30. Sokne-
presten. Offer: NLA
Høyskolen.

■ 4. november kl 17.00
Kvelden før allehelgenssøn-
dag. Samling for sørgende.
Tenning av minnelys. Mu-
sikk og diktlesning. Tale ved
soknepresten.

■ 5. november kl 11.00
Allehelgenssøndag. Høy-
messe. Dåp. Matt 5,1-12
Soknepresten. Sang av
Sandviken kantori.
Offer: Kirkens SOS

■ 12. november kl 11.00
23. søndag i treenigheten
(Vil også dere gå bort?)
Høymesse. Mark 10,28-31

Leif Tore Michelsen. Offer:
Menighetens arbeid.

■ 19. november kl 11.00
Reformasjonstema 4:
«Mennesker er ikke til
salgs». Høymesse. Matt,
18,1-6+10-14. Jon Abelsæth.
Offer: Kirkens Nødhjelp

■ 26. november kl 11.00
Kristi Kongefest. Familie-
gudstjeneste. Dåp. 
Benjamin B. Anda. Offer:
Menighetens arbeid.

■ 3. desember kl 11.00
1. søndag i advent. Høy-
messe. Dåp. Luk 4, 14-22a
Jon Abelsæth. Offer: 
Menighetens arbeid.

■ 10. desember kl 18.00
2. søndag i advent. Lys-
messe. Nattverd. Sokne-
presten. Speiderne og
konfirmantene. Offer: 
4. Bergen-Sandviken 
speidergruppe.

■ Døpte
Aria Hanevik
Ella Haraldsen-Sjøholt
Siri Elise Naustdal
Rafael M. Espinoza-Sannes
Matías G. Espinoza-Sannes
Julian Haukedal Østby
Ovidia Mikkelsen Sælemyr
Mikkel G. Stausland
Sebastian Vedeler
Emilia Hopkin
Eva Misje
Milan Pabian Nielsen
Juno Nesse Strand
Celina Hovland Bargård
Ella Aurelia Hanebrekke

Julian Garrido Simonsen
Thea Gjesteland Størkson

■ Vielser
Susanne Nåden og 
Johannes Aadland
Pernille Halleraker Dale og
Stian Fosse
Nanna Martine M. Sjaastad
og John Magne S. Bjørnsen
Grethe Førde og 
Øyvind Reinartsen
Lise Ball Mikkelsen og 
Tor Priesner
Torill Moland Olsen og 
Eirik Svanes Fevang

■ Døde
Ingrid Nielsen
Gerd Sofie Urheim
Torleiv Isdahl Nilsen
Rigmor Andresen
Jenny Kamilla Hansen
Dorith Skulstad
Freddy Mikkelsen
Margit Elisabeth Raskog
Kjell Bjarte Børkje
Ture Egil Anderson
Carla Dagny Mosaker
Marie Leganger
Turid Aga Foss

Velkommen til gudstjeneste!

241                             734

■ 30/4: Kalfarhuset oppfølgingss. 2291
■ 7/5: Menighetens arbeid 2576
■ 14/5: Menighetens arbeid 4477
■ 17/5: Redd barna 1233
■ 21/5: Kirkens SOS, Bjørgvin 4933
■ 25/5: Menighetens arbeid 1663
■ 28/5: Søndagsskolen, Bergen 1723
■ 4/6: Menighetens arbeid 2579
■ 11/6: SAT 7 2602
■ 18/6: Menighetens arbeid 4838
■ 25/6: Stefanusalliansen 3763
■ 2/7: Menighetens arbeid 2169

Livets gang

Offer og gaver
Offer, inkludert gaver via sms og Vipps perioden 30. april til 27. august

■ 30/7: Det Norske Bibel-
selskap: 1726

■ 6/8: Menighetens 
arbeid: 2829

■ 13/8: Stefanus-
alliansen: 2527

■ 20/8: Den Norske Israel-
misjon: 1505

■ 27/8: Menighetens 
arbeid: 2574

Takk for gavene!
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