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Julehilsen fra biskop  Halvor Nordhaug

Det er dette vi kaller «inkarnasjo-
nen» som betyr «å gå inn i kjøt-

tet». Det er kanskje ikke en vakker
formulering, men den treffer poenget
godt. Når Gud lar sin sønn bli men-
neske, skjer det ikke i en høyere virke-
lighet, men på gulvet i et
snekkerverksted i småbyen Nasaret.
Bildet på forsiden av dette bladet er

malt av den engelske kunstneren
John Everett Millais i 1850 og henger
i Tate Gallery i London. Det viser en
svært realistisk og «kjøttslig» scene
fra dette verkstedet. Men her er
mange hemmeligheter gjemt. På
overflaten ser vi at bildet fremstiller
Josef; Maria og Jesus - i tillegg til to
arbeidsfolk og en gutt med et vaske-
vannsfat. Josefs armer er sterke og
med tydelige blodårer. Gulvet er dek-
ket av spon. Maria trøster Jesus som
har fått et sår i hånden fra en av na-
glene som ligger på bordet. Utenfor
vinduet ser vi en saueflokk som titter
inn.
Da bildet ble utstilt første gang,

vakte det sterke reaksjoner. The
Times kalte det «opprørende» at
kunstneren fremstilte Den hellige fa-
milie som vanlige og enkle folk, og de-
taljert fremstilte de støvete og skitne
omgivelsene. Forfatteren Charles
Dickens kritiserte at Jesus var malt
som en sutrete, rødhåret gutt i pyja-
mas. Selvsagt visste både The Times
og Dickens at kirken trodde på Jesus
som både sann Gud og sant men-
neske, men her ble det menneskelige
likevel litt for menneskelig. 
Det var imidlertid ingen andre

måter å bli menneske på for Gud enn
å gå hele veien inn i det konkrete.
Guds sønn landet midt i vår verden
med alt det som følger med livet i
kjøttet: blod, arbeid, støv, svette og
husdyr. Jesus viser oss at intet men-

neskelig, selv ikke det aller laveste og
alminnelige, er skjult eller fremmed
for Gud. Det gjelder fortsatt. Guds
sønn har delt livets vilkår og vet hvem
vi er. Vi behøver derfor ikke bruke
mange ord når vi ber, men kan nevne
våre øyeblikk for Jesus i tillit til at han
vet hva de rommer.
Jeg vet ikke om de som kritiserte bil-

det den gang, tok inn all symbolikken
som er skjult i detaljene. Her kommer
nemlig en større, gudommelig dimen-
sjon til syne i det hverdagslige: Jesus
har blod på hånden, han er såret av en
av naglene på bordet, slik han senere
skal bli det på korset. Langs veggen
står en stige, og på den sitter en due.
Duen er symbolet på Den Hellige Ånd
som viste seg over Jesus da han ble
døpt, og Faderens røst lød fra himme-
len:«Du er min sønn den elskede, i
deg har jeg min glede». 
På veggen henger en trekant. Den er

ikke bare et verktøy, men også et sym-
bol nettopp for Treenigheten: Fade-
ren - Sønnen - Den hellige ånd.
Gutten som kommer inn med vaske-
vannsfatet er Døperen Johannes, en
slektning av Jesus. Og utenfor venter
sauene, et symbol for oss, folket som
trenger Den gode hyrden. 
Dette bildet forteller oss at Gud i

Jesus er kommet inn i vår særdeles
jordiske virkelighet, så nær som det er
mulig. Det er det beste som har hendt
vår verden. Det kan vi for takke for
denne julen. Jeg ønsker dere alle en
god og velsignet julefest! �

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 kl. 16.30-18
(utenom ferier), men 4. januar er
det julefest kl. 17 (se egen notis!)
Påmelding til middagen senest
to dager før (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 fra 2/1: Brita Maripuu - 
bm884@kirken.no 

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

�Bibelgruppe
Vi har flere bibelgrupper i menig-
heten og plass for flere deltakere. 
Interesserte kan kontakte
Sverre prest eller frivillighets-
koordinator Målfrid.

� Sandvikens preste-
gårdsforening for NMS 
mandager kl. 12 i Heien 26: 11/12,
22/1, 12/2, 5/3, 19/3 (NB!), 16/4, 7/5,
28/5 og 18/6.
Nye medlemmer er velkomne! 
Kontakt: Ingrid Klovning – 
tlf. 932 81 608

� Julens hemmelighet -
for ikke å si mysterium -
er at Gud går inn i men-
neskekroppen. 

Gud i snekker-
verkstedet

Biskop  i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. 
Foto: Jens Eldøy



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 Sand-
viken menighetshus, Sandviksvn. 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 aldersgruppe 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. 

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

Til våren planlegges dette:

Påskeverksted
Torsdag før palmesøndag.

Barnas påskefest 
Søndag etter påske. 8-10-åringer får
spesiell invitasjon til begge disse 
arrangementene.

Tårnagent-helg 
28.-29. april; dette er et nasjonalt 
tiltak for 8-9-åringer. 

Førsteklasses 
9.-10 juni; opplegg for 6-åringer lørdag
og familiegudstjeneste søndag

Nærmere opplysninger får du hos
menighetspedagog Målfrid Revne
Sandvik – ms233@kirken.no. Er det
noen i målgruppene som ikke har 
fått invitasjon innen rimelig tid, så 
ta kontakt!

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
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Konfir-
manter
på tur
Konfirmantene hadde en 
fin weekendtur til Fjon fjell-
kyrkje og ungdomssenter i
Matredal i november. 

Som vanlig en god blanding av lek,
bønn, moro og undervisning. Turen
under stjernehimmelen ble en stor 
opplevelse for flere. Her er gjengen
sammen med sin nyskapte venn, 
vinneren av snømannkonkurransen.
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Av  Bernt Tungodden

D et vi kommer til å savne
og det vi nå vil takke deg 
for - og være takknemlig

for at vi har fått ha hos oss disse fem årene - er:
en veldig dyktig kirkemusiker, en som stadig
har tatt frem nye skatter fra det musikalske
universet, gjort oss delaktige og fortrolige med
orgellitteraturen - og selvfølgelig den delen
som passer orgelet vårt best.
Vi husker orgelkveldene der du rigget opp

storskjerm og forklarte med din vennlige og ro-
lige stemme de forskjellig stykkene - og kom-
ponistens så vel som ulike stilepokers særpreg.
Du har beriket oss i gudstjenesten med for-

beredte stykker, som du har øvd på uansett
hvor godt du har kunnet dem. Du har løftet
hver stund som noe spesielt, akkurat tilpasset
situasjonen. Du har gått inn der du har sett at
det er viktig, så vel på onsdagskafeen som på
andre arenaer der menighetslivet utfolder seg.
Du har hatt blikk for det som rører seg i nær-
miljøet og som vi har kunnet være med på eller
trekke inn i kirken. Du har påtatt deg ansvar for
oppgaver langt ut over det som ligger til stil-
lingen. Du ble redaktør for menighetsbladet og
bidro til å avlaste frivillige og andre som nok
kunne trenge det. Du ser medarbeiderne dine,
og det er en viktig egenskap.
Sandviken kantori har forhåpentlig vært et

viktig musikalsk prosjekt for deg. Du har utvik-
let koret videre. Vi har blitt tryggere og har fått
øve masse på fremføring. Og du har fått reali-
sert mange store og spennende prosjekter som
den lille messen til store Rossini og den ganske
spesielle jazzmessen til Bengt Hallberg. 
Vi i Sandviken menighet ønsker deg lykke til

med ny og spennende jobb i Storetveit menig-
het og minner om at det er ledig plass til en god
baryton i Sandviken kantori.�

Takk til 
kantor 
Jostein 
Aarvik
� «Når noko er over tek det 
nye fatt». Det sa de på folke-
høgskolen ... og det gjelder 
både deg og oss, Jostein.

Organist er den som spiller
orgel og kantor er den som

leder sangen i menigheten. De to
oppgavene har i min tjenestetid
vært vakkert og meningsfullt vevd
sammen. Jeg har gode og varme
minner fra gudstjenestefellesska-
pet, fra øvelsene og framføringene
med kantoriet, fra de kon  sertene
jeg har hatt – både alene på orgel og
sammen med andre musikere -, fra
møtene med enkeltmennesker –
både store og små – og fra kollega-
fellesskapet. I denne tiden har jeg
også hatt gleden av og utfordringen
med å ha kirkens snart hundre år
gamle orgel som hovedinstrument.
Utallige arbeids- og øvingstimer
har gått med til å få det aller beste
ut av den «gamle damen». 
Veien går nå videre til tjeneste i en

annen menighet. Her skal jeg også
spille orgel ved gudstjenester, be-
gravelser og vielser, samt jobbe for
at kirken fremstår som åpen og at

folk kan samles i kirkerommet om
musikk og det som kan berike både
helg hverdag. Med Storetveit kirkes
relativt store og mer «moderne»
orgel håper jeg å både kunne utvide
repertoaret mitt og utfordre det
kunstneriske utrykket i musikken
jeg vil formidle. 
Jeg kommer nok innimellom til å

savne jobben i Sandviken – men
mest av alt tenker jeg sånn: så flott
at vi har blitt kjent med hverandre!
Jeg og min familie har bodd midt i
Sandviken i ganske nøyaktig 19 år.
Inntil for fem år siden kjente vi bare
noen få her. Nå kjenner vi mange –
og jeg kjenner «hjembygden» vår
og menigheten fra innsiden! 
Å være kirkemusiker er et stort

privilegium. Å ha tjeneste Sandvi-
ken er intet unntak! Jeg håper at jeg,
av og til, får anledning til å være med
på noe musikalsk i menigheten… �

Takk for nå, takk for tilliten!

Hilsen fra Jostein
Det er med stor glede og takknemlighet jeg ser tilbake
på de fem årene jeg har vært betrodd oppgaven med å
være organist og kantor i Sandviken.

Ny kantor
Brita Maripuu er ansatt som ny kantor i Sandviken fra
1 .januar. Hun kommer fra vikarstilling i Bergen dom-
kirke menighet og har jobbet mye med barn og unge. 
Vi ønsker Brita hjertelig velkommen og vil presentere
henne skikkelig i et senere nummer av menighetsbladet. �

FOTO: Thomas Moore
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For ti år siden var det ikke van-
lig at det dukket opp kort med

geiter under norske juletrær. I
dag gir imidlertid 1 av 10 nord-
menn såkalte etiske julegaver.
Mathilde Stray Øksendal (24) er
en av dem som i år gir vekk gave-
kort på kylling og trygghet for
barn.
– Jeg husker da min tante spurte

om jeg var gammel nok til å få en
geit i julegave. Jeg sa nei. Noen år
senere fikk jeg det likevel. Egent-
lig ble jeg litt sur, ler Mathilde. Nå
har hun imidlertid selv lagt inn et
stopp hos Strømmestiftelsens lo-
kaler under julehandelen.
– Jeg kan jo ikke akkurat røpe

hva jeg har kjøpt til hvem. Men jeg har et
tips jeg kan dele: Det går jo for eksempel
an å gi en kylling til 75 kroner i tillegg til en
annen gave. Mine nevøer og nieser klarer
ikke å finne ut hva de ønsker seg når jeg
spør dem. Når en tiåring ikke kommer på
noe de har lyst på, da trenger de kanskje
ikke så mye mer heller? Så i år satser jeg på
en kombinasjon: Nevøer og nieser får en
kylling hver. Dermed får de noe av varig
verdi, noe som minner dem om at de er
del av en større verden – og i tillegg får de
en litt mer ordinær gave, sier Mathilde.

«Stopp et barneekteskap»
Hun har også tenkt å gi «Stopp et barne-
ekteskap»-kort til en kvinne hun kjenner
svært godt.
– I høst har jeg og min mor fulgt med på

Aftenpostens TV-serie Motherhood. Se-
rien som er laget i samarbeid med Strøm-
mestiftelsen, viser hvilke utfordringer
mødre i Nepal står overfor. Etter å ha sett
serien og blitt klar over at mødre kan føle
seg tvunget til å selge barna sine, så føles
det naturlig å gi et sånt gavekort til en
mamma som aldri trengte å stå overfor
tilsvarende valg, sier Mathilde.
Noen minutter etterpå får Mathilde seg

en gledelig overraskelse. Fram til jul vil en

investor med røtter i Kristiansand doble
alle gaver som blir gitt til Strømmestif-
telsen, det gjelder også gavekort.  
- Nå blir det kanskje noen kyllinger i

julekalenderen til min mann også, smiler
Mathilde.

Julegavetips
For mange kan det oppleves som både
vanskelig og tidkrevende, å finne de gode
julegavene. Gavene gjerne en stor og
viktig del av julefeiringen, og vi kjøper
stadig flere og dyrere gaver. De kom-
mende ukene vil nordmenn trekke kortet
for godt over 11 milliarder kroner, og i
snitt kommer hver av oss til å handle for
over 10.000 kroner.
Hva skal milliardene bli brukt på? Frem-

tiden i våre hender sier at de fleste ønsker
seg opplevelser til jul. Hele 4 av 10 ønsker
seg et varig minne, kun 1 av 4 ønsker seg
harde pakker. Det er gode nyheter både
for miljøet og for bistandsorganisasjoner.
Til høyre er det noen tips for de som 

ønsker å glede andre med gaver, men som
likevel vil å holde kjøpepresset nede! �

Julegaver 
som gleder
� 9 av 10 nordmenn sier de hadde blitt vel så glad for å få noe annet 
enn harde pakker under treet. Men hvordan finne de gode gavene?

Tips for den som 
ønsker å gi og få 
mindre ting og tang:
• Ved å skrive ønskeliste er du
med på å bidra til mindre sløsing
og forbruk. Da  er sannsynlighe-
ten større for at du får noe som
blir brukt. En gave du ikke får
brukt forurenser like mye som
noe du faktisk trenger!

•  Et annet tips er gjenbruk. Ikke
bare er det i vinden om dagen,
men også helt genialt. Bruks-
gaver som ski, skøyter og slalåm-
sko trenger absolutt ikke kjøpes
nytt, det byttes likevel ut annet-
hvert år fordi barna vokser ut av
det. Hva med å kjøpe et vakkert
porselensfat til en venninne fra
en lokal bruktbutikk?

•  Kjøp opplevelser! For eksem-
pel kinobilletter, teaterbilletter,
inngang til svømmebasseng 
eller gavekort på kafe.

•  Lag ting selv. Mange setter 
stor pris på å få noe hjemmelaga.
Det viser at du har brukt tid og
omtanke på gaven. Du kan for 
eksempel fylle et glass med 
knekkebrødblanding, lage 
badesalt eller bake noe.

• Gjør som Mathilde og gi en
etisk julegave. Og kanskje et 
enda bedre tips: Ønsk deg en
etisk julegave selv.

Etiske julegaver: Mathilde Stray Øksendahl (24) be-
søkte Strømmestiftelsens lokaler for å kjøpe etiske
julegaver som hun gir i tillegg til mer ordinære gaver.

Syv prosent av 
norske barn får 
mer enn 30 gaver. 
Det er nok mer  spennende med en le-
kebil enn et kort med bilde av en geit,
men kanskje kan man bytte ut en eller
to gaver med en etisk gave..? 



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
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Norges Kristelige Legefor-
ening er en forening for leger
og tannleger. Målene er å: 

•  Støtte hverandre i et felles-
skap og hjelpe hverandre
til å bevare og bruke vår tro
både i hverdagen og i job-
ben som helsearbeidere

•   Bidra i helsemisjonsarbei-
det, både hjemme og ute

• Være en viktig stemme i
samfunnsdebatten om
medisinsk etikk og verne
om livet fra unnfangelsen
til en naturlig død

• Skape et nettverk blant
kristne medisinstudenter
og tannlegestudenter slik
at de skal bevare troen og
blir utrustet til å møte ut-
fordringer i skjærings-
punktet mellom fag og tro

Vi tror mange leger og
tannleger i landets menighe-
tene ikke kjenner oss og øn-
sker å invitere dere til å bli
medlemmer. Vi ønsker et
sterkt NKLF som kan bidra
til en positiv utvikling i norsk
helsevesen spesielt og i sam-
funnet generelt. Du må  ikke
være lege eller tannlege for å
bli medlem, alle er velkomne
som støttemedlemmer.
Meld deg inn på vår hjem-

meside www.nklf.no. Der
kan du også bli mer kjent
med oss. Om du har spørs-
mål er du velkommen til å
ringe meg på 952 48 733 
eller sende en mail til: 
magnar@vivilja.no

Hilsen Magnar Kleiven,
generalsekretær NKLF

Vil du være med?
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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 

Julefest på 
menighets-
huset
Torsdag 
4. januar 
kl. 17-19.

Sandviken 
barnegospel del-
tar. Alle tar med litt mat,
salt eller søtt, til festens
buffé. Velkommen til: 

• Hyggelig bordfelleskap
• Julebetraktning/

opplesning
• Gang rundt juletreet

m.m. 

Gudstjenes-
tene flyttes til
NLA i  januar
Vi gleder oss over at
stillasene rundt kirken
nå er fjernet og at tår-
net og taket over skipet
er renovert. Arbeidet
fortsetter nå inne. 

Fra 2. januar og ut måne-
den blir derfor Sandviks-
kirken stengt for all akti-
vitet når Bergen kirkelige
fellesråd og Akasia reno-
verer kirkerommet. 
Veggene skal sandblåses,
pusses og males. Gulvet
skal slipes og ny kirke-
løper skal på plass.
Menigheten har fått leie

kapellet på Norsk Lærer-
akademi (NLA) i Amalie
Skrams vei i perioden.
Gudstjenestene holdes

som vanlig hver søndag kl
11.00, men det blir altså på
NLA. Andre aktiviteter vil
foregå på menighetshuset.

n Fredag 15. desember kl. 20:
Sandvikens Ungdomskorps

Sandvikens Ungdomskorps under ledelse
av dirigent Thorgeir Thunestvedt invite-
rer til tradisjonell julekonsert i Sandviks-
kirken.

n Søndag 17. desember kl 19: 
«A Service of Lessons 
and Carols»

En stemningsfull julegudstjeneste 
etter anglikansk tradisjon med kor-
sanger, tekstlesninger og julesalmer.

Medvirkende: Sandviken kantori og 
sokneprest Sverre Langeland.
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen
Arr: Sandviken menighet

n Onsdag 20. desember kl 18: 
Menighetens julekonsert

Medvirkende: Sandviken barnegospel,
Slavekoret, Konsonans, Sandviken  
kantori og Asbjørn Snilstveit (orgel). 
Variert program med julemusikk og
allsang.
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen
Arr: Sandviken menighet 

Advents- og julemusikk 
i Sandvikskirken

Sandvikens 
Ungdomskorps

Sandviken kantori Sandviken barnegospel



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 
Brita Maripuu 
 55 59 71 33 
 bm884@

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: 
Midlertidig redaktør: Birgit Paulsen
 55 59 71 74 
 birgit.paulsen@bergen.kirken.no

Produksjon/trykk:
dragefjellet.no/Bodoni

Neste utgave:
Mars 2018

KalenderOFFENTLIG INFORMASJONS-
BLAD I FULLDISTRIBUSJON

Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

� 10. desember kl 18.00:
2. søn. i advent. Lysmesse.
Nattverd. Langeland. Spei-
derne og konfirmantene.
Offer: 4. Bergen-Sandviken
speidergruppe.

� 14. desember 
kl 12.30 og 13.30:
Barnehagegudstjenester.
Langeland. 

� 17. desember kl 19.00:
4. søndag i advent. A cere-
mony of Lessons & Carols.
Advents- og julegudstje-
neste etter engelsk tradi-
sjon. Sandviken kantori.
Offer: Amathea

� 19. desember kl 09.00:
Skolegudstjeneste Krohn-
engen og Eventyrskogen 
1.-4. klasse

� 19. desember 
kl 12.30 og 13.30:
Barnehagegudstjenester.
Langeland. 

� 24. desember, julaften
Kl 14.30: Julaftengudstjen-
ste. Merk tiden! Luk 2, 1-
20. Langeland. Sandviken
barnegospel. Offer: Sand-
viken menighetspleie.
Kl 16.00: Julaftenguds-

tjenste. Luk 2, 1-20 Lange-
land. Messingblåsere. 
Offer: Sandviken menig-
hetspleie.

� 25. desember kl 12.00:
Juledag.Høytidsgudstje-
neste. Merk tiden! Joh 1,1-14. 
Langeland. Messingblåsere.
Offer: Kirkens nødhjelp.

� 26. desember kl 11.00:
2. juledag/Stefanusdagen
Høymesse. Dåp Matt 10,16-
22. Langeland. Offer: Stefa-
nusalliansen.

Kirken blir stengt i januar
grunnet opppussing. I denne
perioden blir gudstjenestene
i kapellet på NLA Høyskolen,
Amalie Skrams vei 3.

� 1. januar kl 12.00:
Nyttårsdag/Jesu navnedag
Merk tiden! Høymesse.
Matt 1,20b-21. Langeland. 

� 7. januar kl 11.00:
Kristi åpenbaringsdag.
Høymesse. Luk 2,40-52.
Langeland. 

� 14. januar kl 11.00:
2. sønd i åpenbaringstiden.
Høymesse. Mark 1,3-11.
Langeland. 

� 21. januar kl 11.00:
3. sønd i åp. Høymesse. 
Joh 4,4-26.  Abelsæth.

� 28. januar kl 11.00:
Såmannssøndagen. 
Høymesse. Mark 4,26-34
Langeland.

Etter planen åpner kirken
igjen 1. februar. Følg med på
nettsidene og Facebook.

� 4. februar kl 11.00:
Kristi forklarelsesdag. 
Høymesse. Dåp Mark 9,2-
13. Langeland.

� 11. februar kl 11.00:
Fastelavenssøndag. Familie-
messe. Joh 12,20-33. Lange-
land.  Menighetsmiddag
etter gudstjensten.

� 14.februar kl 19.30:
Askeonsdag.Alminnelig
skriftemål. Nattverd. Matt
12,38-42. Tegning med aske-
korset. Langeland. 

� 18. februar kl 11.00:
1. søndag i faste. Høymesse.
Matt 16,21-23. Langeland. 

� 25. februar kl 11.00:
2. søndag i faste.Høymesse.
Dåp. Luk 7,36-50. Abelsæth.

� Døpte
Lyder Milo Mørk
Milian Berglund
Elea Berentsen 
Flygansvær Øvretveit
Ludvig Sanden 
Stensager
Eskil Tørvik Pedersen

� Vielser
Signe Marie Langeland 
og Matias Ernesto Tellez
Bente Holmedal og Roald
Meidell

�Døde
Helge Gudmunn Knudsen

Agnar Larsen
Agnes Johannessen
Ivar Opedal
Alf Leonhard Larsen
Wenche Margrethe Riim
Anna Margrethe 
Olafsson
Else Karin Berntsen

Velkommen til gudstjeneste!

241                             734

� 3/9: Nappane 4498 
� 10/9: Menighetens arbeid 3646
� 17/9: Nådehjemmet 1526
� 26/9: Menighetens arbeid 2282
� 1/10: Kirkens bymisjon 2069
� 8/10: Menighetens arbeid 1854
� 15/10: SAT 7 2500
� 22/10: TV-Aksjonen UNICEF 3680
� 29/10: NLA Høgskolen 2545

� 4/11: Menighetens 
arbeid 2420

� 5/11: Kirkens SOS
3762

� 12/11: Menighetens 
arbeid 2441

Livets gang

Offer og gaver
Offer, inkludert gaver via sms og Vipps perioden 3/9 - 12/11

Takk for gavene!


