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Vi merker at det blir tidlig mørkt om dagene!
Vi nærmer oss vintersolverv!
Tekst: Helge Unneland

V

i synger i en julesalme: «Julen er kommet med solverv for hjertene bange, jul,
med Gudsbarnet i svøp under englenes
sange, kommer fra Gud, bringer oss glederikt
bud. Æren er Guds i det høye!»
Mens det er på det aller mørkeste feirer vi hans
fødsel som sa: «Jeg er verdens lys!» Ja, bare lyset
kan fordrive mørket! Det er underlig med lyset.
Det er ikke materielt. Det lar seg ikke gripe. Med
lyset er ingenting forandret – og likevel er alt forandret. Tenk over det! Hvis du befinner deg i
mørket, og skrur på lyset – så står alt som var i
mørket - som før, ingenting er forandret, men
med lyset er alt forandret! Vi ser - og vi ser nye
sammenhenger. Slik er det med Jesu komme og
evangeliet. Det er ikke sikkert vi umiddelbart
opplever det at Jesus ble født – som noe som forandrer alt, selv om vi teller årene i vår verdens
historie etter hans fødsel. Anno Domini 2020 –
Herrens år 2020. Barn fødes – det er i seg selv
stort! Men i julens høytid feirer at Gud tok bolig i
blant oss. Ingen har noen gang sett Gud, men
Jesus har vist oss hvem han var, skriver Johannes. Det er ufattelig for vår tanke at den lille spiren til liv som Maria bar under sitt morshjerte,
var Gud selv. Men vi kan undre oss over underet
slik salmedikteren Svein Ellingsen skriver: Vi ser
deg Herre Jesus som en av jordens små. Din
fødsel er et under vi aldri kan forstå. Men i et
evig lovsangskor forenes alle slekter. Vi ser deg
barn og tror.
Julen er en gave! Ikke fordi vi er så snille og
gode – men fordi vi er elsket! Det er julens
evangelium! - har en kjent predikant sagt. Vet du
hva ordet paradis betyr ...? Det betyr hage. Da jeg
var sokneprest i Sund hadde vi ved presteboligen
en hage som ble kalt «paradishagen». Det blir jo
litt smør på flesk, for begge ordene betyr hage. En
gang var det en prakthage med blomster og busker, med murer og terrasser og en benk til hvile.
Der har nok folk i tidligere tider sittet en vårdag i
solskinnet på en benk med et teppe av vårblomster på bakken og lyttet til vakker fuglesang i tretoppene.. En slik dag ville en kanskje sukke og si:
Ah, for et paradis! Men med årene grodde hagen
igjen. Den ble et villnis. Nesten ugjennomtrengelig. Men så var det en «ildsjel» i bygda. Han tok
fatt med sag og saks og ryddet hagen slik at den
igjen ble et vakkert syn. Den ble satt i stand igjen!
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På Bibelens første blad hører vi i
urhistorien - om paradiset. I skapelsen var alt såre godt - ja, alt var
overmåte godt. Ja, det var et paradis! Men så var menneskene ulydige mot Gud. Adam og Eva ble
fristet og gjorde mot Guds vilje.
Derfor fikk de ikke lenger være i
paradiset. De ble drevet ut. Derfor
er ikke verden fullkommen – øst
for Eden. Vel, vi synes likevel at det
kan være mye usigelig vakkert og
fint her i livet! Deilig er jorden,
synger vi jo!
Men Gud hadde en plan! En ny
start. Jesus er på en måte «den nye
Adam». Og hans mor Maria var
lydig. Derfor sier vi Ave Maria –
hill deg Maria, du har funnet
nåde hos Gud. Guds Sønn ble
sendt til verden. Det er det vi feirer
i jula. Sendt inn i vårt «villnis» - inn
i vårt mørke, med lyset. Gjennom
fagre riker på jorden går vi til
paradis med sang. Englene som vi
synger om og sammen med – de
kommer hit med «paradisgrønt».
Som duen som kom til Noas ark
med et grønt blad i nebbet og som
er blitt symbolet på fred. Fred med
Gud og fred mellom mennesker. Vi
lengter etter forsoning. Julen er en
høytid der paradishåpet blir synliggjort. Det flytter inn til oss. Ikke
bare i kirkerommet. Også der vi
bor. Treet – det eviggrønne som
minner oss om Livets tre. Det

«Den nyfødte» av George
de La Tours (1648)

PRESTENS
HJØRNE

Lys i mørket

minner oss om at Jesus selv sammenlignet seg med et grønt tre!
Vårt juletre er et Kristussymbol.
Fra gammelt av sto juletreet i en
korsformet fot. På julaften er
korset skjult av gavene. Paradiset
flytter hjem til oss. Det blir nåtid.
Presens. Dufter, farger, sang og
musikk, mat og måltid. Fellesskap
og glede. Alt blir så sterkt i jula.
Som en «smaksforsterker». På
godt og vondt. For opplevelsen av
sorg og savn, uforsonlighet eller
konflikt – blir også forsterket.
Derfor gjør vi rett i å tenke – julen
er en gave! Ikke fordi vi er gode,
men fordi vi er elsket! For så høyt
elsket Gud verden – deg og meg –
at han ga sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv. Det var derfor han kom!
Mange kjenner på at en «ikke er
god nok». Som om evangeliet var
en premie - mens det er en gave.
Men så kan det gå opp et lys .... Lys
som forandrer alt, selv om ingenting i seg selv er forandret. Vi eier
et håp om paradiset ved vår dåp
og vår tro.
Fra krubba til krossen gjekk
vegen for deg, slik opna du
porten til himlen for meg.
Velsign oss, ver med oss, gje
ljos på vår veg – så alle kan
samlast i himlen hjå deg. l

Barn og unge
i Sandviken
Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 møtes foreldre
med barn i alderen 0-1 år til en koselig
stund med sanger, rim og regler og
sosialt fellesskap. På grunn av koronasituasjonen vil det ikke blir servert
lunsj, men ta med matpakke så lager
vi kaffe og te. Dette skjer i Sandviken
menighetshus, Sandviksveien 41,
og noen ganger i kirken.
For mer informasjon, kontakt
Birgit Paulsen - bp569@kirken.no

Sandviken barnegospel
Koret har nå en kort pause og starter
opp i januar 2021. 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 arrangementer og turer.
Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no

Småbarnstrall og
familiemiddag
Vanligvis første onsdag i måneden.
Dette er et tilbud for barn over babysangalder og oppover – og deres
familier. På grunn av koronasituasjonen er det usikkert når dette kan
starte opp igjen. Følge med på menighetens hjemmeside og facebookside.

Fredagsklubben
Treffsted for barn fra 4. – 7. trinn i

Sandviken menighetshus. Det serveres
litt god mat, vi spiller bordtennis og
andre spill, prater og har forskjellige aktiviteter. Tilbudet er gratis.
For oppdatert informasjon, følg med
på kirken.no/sandviken og Facebook: «Sandviken menighet»

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

Sandviken menighet er på Facebook
Søk oss opp og bli en «liker». Skriv «Sandviken menighet»
i søkefeltet og få fersk informasjon fra din menighet!
www.facebook.com/SandvikenMenighet
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Sprelsk og vital hu
Puuuuuuuuuhhh! Puuuuuuuuuuhhh! Det hørtes
ut som et digert levende vesen som pustet tungt
et eller annet sted over hodet på meg.
Tekst: Sverre Langeland

eg satt i kirken på orgelkonsert
-Jmed
øynene lukket og lyttet, så
hørte jeg det igjen: Puuuuuuuuuuuuhhh! Så, etter den dype pusten kom
det toner, først noen få, så flere, og
etter hvert et orkester av toner som
lekte med hverandre, hit og dit, opp
og ned, de danset og sang, og jeg
tenkte: Kirka lever! Hun synger, hun
spiller, hun leker og danser for sin
Gud!

Endelig 100-årsjubileum
25. oktober fikk vi endelig gjennomført 100-årsjubileet for orgelet i
Sandvikskirken. Igjen fikk vi høre
orgel- musikk fra det sarte, prøvende,
til det majestetisk mektige. Utrolig
så mye musikk en dyktig musiker
kan få ut av et instrument!
Nå kan man kanskje si at orgelet,
med sine mange fløyter, ikke er et
instrument, men et helt orkester.
Omtrent som den kristne kirke, med
sin mangfold av ulike mennesker,
hver med sin unike personlighet og
stemme. Når så både orgelet og menigheten klinger sammen til Guds
ære, lyder det himmelsk! Ikke slik
og forstå at det ikke lyder jordisk.
For hver eneste stemme som løftes
mot Gud, kommer fra et menneske
av kjøtt og blod, med det vi bærer på,
av sorger og gleder, nederlag og seire,
skuffelser og lengsler.
Men kirkens tro er at himmelen
ved Jesu komme har åpnet seg, og
lukket jorden inn. Derfor synger
engler og mennesker, fugler, vann og
vind i samme lovsangskor, og trærne
klapper i hendene.

Oppløftende opplevelse
Som leserne av Helg og hverdag kanskje skjønner var jubileumskonserten
for orgelet vårt en oppløftende opp4
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levelse for undertegnede. I tankene
ble jeg rykket opp i den gudstjeneste
hvor alle de begavede organistene i
Sandvikskirken i hundre år fra Lars
Sørås til vår tid spiller med, til et kor
av alle som har sunget med i Sandvikskirken i disse hundre årene. Her er
sarte, såre, klagende begravelsestoner, her er stolte gledestoner fra
dåp- og konfirmasjonsfeiringer, her
er inderlige kjærlighetssanger, her er
feststemte inngangs og utgangsmarsjer fra tusenvis av brylluper. Kort
sagt: En symfoni til Guds ære, som
sprer tro, håp og kjærlighet, fra Sandvikskirken, og videre ut på gater og
streder, fjord og fjell, og inn de tusen
hjem.
Måtte orgelet fortsatt klinge i 100
nye år, og måtte mange nye stemmer
klinge med, til Guds ære og til velsignelse for de som kommer etter oss. l
Orgelfasaden til 100-åringen er et kunstverk i
seg selv. De fleste orgelpipene er skult for vårt
øye og ligger gjemt bak den vakre nygotiske
fasaden som har detaljer som går igjen i
Sandvikskirkens interiør.

Gamle klokker har fått helt
Nå kan vi stole på at kirkeklokkene ringer i rett tid!

I

Sandvikskirken har vi nå fått byttet
ut styringen for kirkeklokkene, samt
motorer til klokkene og slaghammeren. Nede i kirken er styringspanelet
nytt. Det gamle styringssystemet var
fullstendig utdatert og ikke til å stole
på. Vi opplevde flere ganger at automatikken fikk «hikke» og at kirkeklokkene satte i gang på ukurante
tidspunkter, så de siste månedene har
klokken blitt styrt manuelt. Vi er glade
for at vi nå har fått et tipp topp moderne styringsanlegg. l

undreåring!

Deler du din
e-postadresse
med oss?
Det er dyrt å annonsere i
aviser! Og i vår tid kommer
mye av informasjonen
digitalt.
Da er det viktig å ha tilgang til andre
meldingskanaler. Vi har derfor en
nettside og er på Facebook:
• kirken.no/sandviken
• facebook.com/sandvikenmenighet

I tillegg kommer menighetsbladet
ut 3 - 4 ganger i året og er en viktig
kanal ut til alle i soknet.
Men av og til dukker det opp nye ting
som arrangeres på kort varsel eller
avlysninger som vi gjerne vil varsle.
Hvis du vil ha oppdatert informasjon
så del din e-postadresse og/eller telefonnummer til SMS.Er du interessert,
så send en e-post til oss:
• sandviken.menighet.bergen
@kirken.no

Givertjenesten
i Sandviken
menighet

ny teknikk

Sandviken menighet ønsker å
tilby gode felleskap for barn
og unge der de blant annet
kan drive med sang og musikk.
Vi ønsker at våre seniorer skal være
trygge på at vi er til stede for dem. Vi
ønsker å være en nærkirke som er tydelig til stede i livets opp- og nedturer.
Vi vil gjerne utfordre deg som er glad
i Sandviken menighet; du som har
konfirmant i år, som deltar på noen av
aktivitetene eller er frivillig i menigheten. Du som kommer innom på gudstjenester ofte, eller av og til. Du som
ser verdien av arbeidet vi driver i
menigheten.

I Sandvikskirken har vi nå byttet ut styringen for kirkeklokkene, samt motorer til klokkene og slaghammeren. Over fra venstre den gamle hammeren og sikringsboksen merket «O. Olsens & Søns
klokkestøperi, Nauen pr Tønsberg». Over til høyre: Den nye hammeren. Nede i kirken er også
styringspanelet fornyet. Foto: Erlend Skår Undheim

Det er nå mulig å bli fast giver med avtalegiro med registrering via et enkelt
skjema på nettsidene til menigheten
og få skattefradrag for gaven. Les mer
på kirken.no/sandviken
3-20 • HELG OG HVERDAG
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Truls Jacob Langvand (91):

Et eventyrlig liv
Skal begrepet «trofast kirkegjenger» gis et ansikt, er Truls
Jacob Langvand en god kandidat! Han bor i Sandvikskirkens umiddelbare nærhet, så veien er kort.
Tekst: Helge Unneland

E

t slag for 25 år siden, samme år
som han ble pensjonist, gjorde
Truls bevegelseshemmet. Derfor ankommer han kirken på fire hjul i rullestolen, som han manøvrerer med stor
presisjon. Og når disse linjene kommer
på trykk er det håp om at rullestolrampe ved hovedinngangen er på plass!
Til nå har han sammen med andre blitt
henvist til en kronglete adkomst via en
sidedør.
Kanskje 91-åringen Truls Langvand
blir den som får klippe snoren?

Bygutt og forfatter
Truls Langvand er bygutt, oppvokst i
Erik Pontoppidans gate 9, ikke langt fra
Domkirken og Katedralskolen. Dette er
to viktige knagger når han gir oss et tilbakeblikk fra et innholdsrikt liv.
Allerede i 1989 gav han ut boken
Guttedager i lek og krig: dagbokblad
fra Bergen 1936-1945. Med fødselsår
1929 faller skolegang og konfirmasjonen inn i denne tidsrammen. Og han
har et godt minne. Som pensjonist har
han gitt ut hele15 bøker! Flere av utgivelsene er erindringsbøker med
tittelen: Mitt eventyrlige liv.

Speider
– Det var et stort og aktivt barne-og
ungdomsarbeid i sentrum i den tiden
jeg vokste opp. Jeg var med i KFUM/
Ynglingeforeningen og ble tidlig utfordret til lederoppgaver for en gutteklubb som holdt til i Domkirkens
menighetshus. Da vi annonserte opptak av nye speidere til KFUM var sju
av guttene fra Ytre Sandviken, og da
meldte jeg meg til å dra til Biskopshavn
- heller enn at guttene skulle dra til sentrum. Det ble starten på en fin tid med
6
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speiderarbeid. På det meste var vi hele
40 gutter i troppen.

«Katten»
– Du ble elev på «Katten» og seinere
lektor der?
– Ja, etter krigen var jeg gymnasiast
der med mange spennende og flotte
medelever som har gjort seg bemerket
seinere i livet. Tenk bare på søskenflokken Per, Inge, Sunniva og Andreas Lønning. Vi drev skolelag, noe jeg fortsatte
med som voksenleder da jeg vendte tilbake som lærer i 1958. Det var en utrolig
rik tid. Med linje for latin og gresk var
det mange elever som tok sikte på teologistudiet for å bli prest. Vi manglet
ikke andaktsholdere. Jeg tror det store
flertallet av elever var innom skolelaget
i løpet av et år!
– Selv valgte du naturfagstudium
med kjemi, botanikk og zoologi i fagkretsen ved Universitetet i Bergen
med hovedfag i 1958. Opplever du
konflikt eller spenning mellom tro og
vitenskap?
– Kanskje var det speiderlivet og nærheten til naturen som inspirerte? Naturfagstudiet handler jo om å utforske
skaperverket og se storheten i alle de
små prosessene som foregår. Nei, jeg
opplever ikke dette som konfliktfylt,
sier han.
Samme år som Truls Langvand fullførte universitetsstudiet, giftet han seg
med Sol Midtun. De første seks årene
bodde de på Askøy, mens Truls tok
båten til byen til undervisning på «Katten». Men i 1964 flyttet familien, som
nå talte fire – til Munkebotn der de
overtok et hus fra Sols tante. Og siden
har de vært en del av Sandviken menighet. Ja, faktisk ble Truls Langvand innvalgt i menighetsrådet i Sandviken, før
flyttelasset var ankommet adressen i
Munkebotn! Ryktet hadde nok gått

Det jobbes med ny adkomst for rullestoler og
barnevogner ved hovedinngangen til Sandvikskirken. Den er lovet å være ferdig til jul!

foran, at her var en kandidat som burde
stå på listen. Og i 12 år var han med i
menighetsrådet, bare avbrutt av turer
til USA.

USA – tur/retur
– Det var tradisjon for utveksling av lærerkrefter mellom «Katten» og Luther
Collage i Deborah, en liten by sør for
Minneapolis i staten Iowa. Vi bodde der
som familie i ett år, og siden var jeg over
sju ganger - på en måneds opphold som
«visiting professor». Jeg underviste i
mikrobiologi. Konas bestefar var prest i
USA og hun hadde seks onkler og en
tante boende der og hele 41 søskenbarn,
spredt over hele kontinentet. Det var
lett å feriere og vi var velkommen overalt!
– Du har vel fulgt med i det amerikanske valget?
– Ja, og heldigvis ser det ut til å få en
lykkelig slutt! For meg er det komplett
uforståelig at halve befolkningen kunne
ha tillit til den sittende presidenten.
Det kan du skrive!
– Hva med menighetslivet i USA?
– Søndag var kirkedag! Det er nok en
større åpenhet for kristen tro der borte.

Truls Jacob Langvand fotografert i sin stue foran et maleri som han fikk av sin kone til 50-årsdagen i 1979. Det er malt av kunstneren Bjørn Tvedt og har til motiv
både Domkirken og Katedralskolen og gatene der bygutten Truls vokste opp.

Folk møtte gjerne til kirkefrokost klokken halv åtte, før første gudstjeneste.
Så var det nytt måltid for de som kom til
den andre gudstjenesten. Tilhørte du
en menighet så gikk du fast i kirken. Det
var regelen og forventet. Mye av det sosiale livet var knyttet til menigheten.
I menigheten vi deltok i – var de fleste
norsk-ættede i andre og tredje genera-

sjon. Liturgien var på engelsk, kun en
gang i året på norsk.
– Du er en trofast kirkegjenger, hva i
gudstjenesten er viktigst for deg?
– Det er vanskelig å vektlegge det ene
framfor det andre. Alt er viktig – liturgien, forkynnelsen, nattverden, sangen
og musikken og fellesskapet. Jeg må si at
gudstjenesten som en helhet er viktig!

– Har du en favorittsalme som hører
julen til?
– Det blir vanskelig å velge én. Det er
jo et helt register i salmeboken med julesalmer og selv når Vi synger jula inn
får vi ikke brukt alle. Men må jeg velge
én- så må det bli Deilig er jorden, en julesalme som jo også brukes i bryllup og
begravelser. Den er min favoritt! l
3-20 • HELG OG HVERDAG
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NLA på flyttefot
I over 40 år har NLA
Høgskolen vært til stede
i Sandviken. Nå skal
høyskolebygget selges
og studenter og ansatte
flytte til Minde.
Tekst: Joar Grindheim

-D

et har vært mange bånd mellom
Sandviken menighet og høyskolen gjennom disse årene, forteller Svenning Bjørke, seniorrådgiver og
prosjektleder i NLA Høgskolen.
Det startet som Norsk Lærerakademi for kristendomsstudier i 1968,
og det var ildsjeler som etablerte høgskolen fordi de var skeptiske til retningen kristendomsundervisningen i

den offentlige skolen tok. Vedtaket om
å etablere en ny høyskole ble gjort i
Oslo, men Bergen ble valgt som etableringssted blant annet på grunn av ressursene, nettverket og de kristne
institusjonene som fantes her.

Startet på Møhlenpris
I jubileumsboken Frå akademi til høgskule (NLA 1968-2018) av Kristian Helland og Lars Gaute Jøssang fortelles det
at bergensere flest ikke oppdaget at det
skjedde noe spesielt i Johanneskirkens
Menighetshjem 2. september 1968. En
flokk studenter og lærere var samlet for
å starte opp en ny høyere utdanning i
Norge. For det var i leide lokaler like
ved Universitetet høyskolen holdt til de
første årene. Men interessen for det
nye akademiet var mye større enn ven-

tet og behovet for større plass meldte
seg raskt.
I Sandviken lå et gammelt barnehjem,
Christineborg, der Sosialdepartementet høsten 1969 konkluderte med at
huset ikke lenger passet til barnehjem.
Det endte med at driften ble nedlagt og
eiendommen skulle gis vekk til et annet
kristelig formål. Norsk Lærerakademi
meldte seg raskt som interessert, trolig
fordi daværende rektor Erling Danbolts familie hadde vært sterkt involvert i barnehjemmet helt fra starten i
1879. Danbolt var bror til Odd Danbolt
og Augusta Aksdal som satt i styret til
barnehjemmet.
NLA-ledelsen kjente med andre ord
godt til situasjonen, og det endte med
at biskop Per Jukvam godkjente at eiendommen i Amalie Skrams vei 3 kunne
overføres til Norsk Lærerakademi.

fra Sandviken
Dermed kunne NLA starte planleggingen av nybygg i Sandviken.

Tatt i bruk i 1976
Høyskolen brukte menighetshuset på
Møhlenpris inntil dagens bygg i Sandviken ble flyttet inn i 30. januar 1976.
22. februar 1976 var det innvielse av
bygget med 300 gjester. Prost Håkon E.
Andersen vigslet bygget den gang.
Siden starten har høyskolen vokst
mye, og i 1995 ble NLA Lærerhøgskolen
etablert på Breistein. Siden 2010, da de
to høyskolene ble samlet i ett selskap,
har tanken om å få til en samlokalisering stått på agendaen.
– Årsaken til at vi velger å flytte er veldig enkel. Det er omtrent like mange
studenter i Sandviken og på Breistein,
og det vil være stor gevinst å få samloka-

- Byggingen av bybane til Fyllingsdalen er hovedårsaken til at flyttingen har tatt lenger tid enn
ventet, forteller seniorrådgiver og prosjektleder
Svenning Bjørke. Foto: NLA Høgskolen

Opptaksansvarlig Morten Rasmussen ved NLA
Høgskolen har jobbet i 17 år i Sandviken og vil
savne turområdene når her når de flytter til
Minde. Foto: Joar Grindheim

lisert dette og få et felles studentmiljø
og et løft for det felles fagmiljøet som vi
har, sier Svenning Bjørke.
– Kunne dere blitt værende i Sandviken?
– Å bygge ut i Sandviken var det første
alternativet vi så på, og det var veldig
ønskelig. Men det var ikke mulig å bygge
ut i høyden eller andre veier utenom
noen mindre utbygginger i bakkant av
bygget. Da en startet opp på Breistein i
1996, så en vel for seg at kollektivtilbudet ville bli langt bedre enn det er. Nå er
Breistein for avsides fra sentrum. Vi
lette etter alternativ, men det var først
når NRK-bygget på Minde ble ledig at vi
fant et reelt alternativ, forteller Bjørke.
– Hva skjer med dagens bygg?
– Det vil bli lagt ut for salg på det åpne
markedet. Det vil skje ganske snart.
– Har dere fått henvendelser fra aktører som vil kjøpet?
– Det er selvfølgelig interesse for et
slikt bygg i Sandviken, men det er ingenting håndfast ennå. Det er derfor ikke
avklart hva dagens bygg i Amalie Skrams
vei vil bli brukt til i fremtiden. Men slik
reguleringen er, er det flere muligheter
for dem som kjøper det.

Målet var at flyttingen skulle ha skjedd
allerede nå, men det har tatt lengre tid.
– Flyttingen er blitt forsinket noen år,
men det skyldes i hovedsak at bybanen
til Fyllingsdalen går gjennom området.
Den bygges nå, og det er positivt for oss
å få bybane der før byggingen vår er klar.
I tillegg tar reguleringsplaner tid, og den
ligger fortsatt til behandling i Bergen
kommune uten at det er noe dramatikk i
det, sier Bjørke.
Nå arbeider skolen ut fra en plan om
innflytting i nytt bygg fra studiestart i
august 2023. Inntil da blir de værende i
Sandviken. Arbeidet med prosjektet på
Minde og godkjenning går for fullt.
Eiendommen ble kjøpt sammen med
BOB, og de samarbeider nå om grunnarbeid og uteareal. NLA overtar byggene
som er der i dag, mens BOB skal bygge
nye boliger i området rundt.
– Vi kan ikke starte byggingen før alle
reguleringer er på plass, men vi håper å
kunne starte innvendig rivning i 2021.

Skulle alt vært flyttet
Det er fem år siden NLA kjøpte bygget
på Minde sammen med BOB som skal
bygge boliger i området. Prislappen var
190 millioner kroner.

Undervisning i tre byer
Hva det vil koste å bygge nytt kan ikke
Bjørke si noe om nå. De skal snart ut i
markedet å hente inn priser. Utvendig
skal byggene tas vare på i hovedsak som
de er, men det er aktuelt å bygge på rotunden med to etasjer til fem.
– Det vil være mer i tråd med slik bygget var tenkt da det ble bygget på 60tallet. I tillegg tenker vi å bygge en ny

Bygget til NLA Høgskolen legges snart legges ut for salg. Hva bygget vil romme i fremtiden er ikke
avklart. Foto: Joar Grindheim
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Slik kan det komme til å se ut når studentene ved NLA Høgskolen er på plass i de gamle NRK-lokalene på Minde: Skisse: B+B arkitekter

idrettshall innvendig i brødfabrikken.
Så tar vi vare på noen av musikkrommene som NRK har hatt, og som har
vært veldig populære blant musikere i
byen. Vi tar også vare på store studio
som har dobbel takhøyde som gir store
muligheter for strømming og andre digitale muligheter.
I tillegg til lærerutdanning og pedagogikk, tilbyr skolen i dag studier innen
teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, journalistikk, medier og
kommunikasjon, musikk, økonomi og
administrasjon og idrett fordelt på høyskolene i Bergen, Oslo og Kristiansand.

Tenker digitalt for fremtiden
NLA har en målsetning om å bygge et av
Norges smarteste og mest hel-digitale
bygg i Bergen. Teknologiutviklingen
legger til rette for utprøving og bruk av
nye undervisningsformer, spesielt med
tanke på samvirket mellom fysiske og
digitale løsninger. Det kan blant annet
åpne nye muligheter for undervisningsopplegg på tvers av NLAs studiesteder i
Bergen, Oslo og Kristiansand.
– Vi er tilstede i tre byer, og særlig i
Oslo er det sterk vekst på grunn av lærerutdanning der. Det er viktig for oss å
bygge en organisasjon der den digitale
plattformen er god slik at både ansatte
og studenter kan samhandle sømløst.
Derfor har det digitale vært viktig å med
i planleggingen hele veien.
10
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Også pandemien i år har gjort at høyskolen har blitt mer bevisst på hvor viktig det digitale er og blir.
– Torsdag 12. mars var det 2000 personer i byggene våre, dagen etter nærmest
ingen. Alle fikk likevel gjennomført
oppgavene sine. Vi gjorde mange erfaringer, og organisasjonen ble faktisk
knyttet tettere sammen gjennom de
digitale møteplassene.
Men en savnet veldig de menneskelige
relasjonene, komponenten en får med
seg når en møter andre fysisk.
– Vi har stilt oss spørsmål om hva vi
egentlig skal med bygg. På 70-tallet var
det helt nødvendig å samle studentene
under en talerstol, det trenger vi ikke i
dag. Men verdiene av den menneskelige
dimensjonen, der en kan bryne seg på
hverandre, er viktig å ta vare på. Det tidløst verdifulle i det menneskelige møtet
har alltid vært et kjennetegn for NLA,
og det skal det også være i fremtiden,
Men i dag bygger vi ikke for å ha plass til
toppene slik at mye areal står tomt store
deler av tiden. Mer undervisning vil skje
digitalt i fremtiden, sier Bjørke.

Meningsfull arbeidsplass
Opptaksansvarlig Morten Rasmussen
er en av dem som nå skal begynne å
jobbe på Minde:
– Det blir jo rart å flytte. Det er mye
historie i veggene her og mange studenter som har minner herfra. Folk assosie-

rer nok dette bygget med NLA. Jeg tror
mange kommer til å savne det.
900 studenter og rundt 100 ansatte
har sin plass på i Sandviken. Men en
torsdag i november er det stille i gangene. Pandemien setter sitt preg.
– Det gir mening å jobbe her ved NLA
Høgskolen med et høyere mål om å
tjene Gud og medmennesker. Det er en
givende arbeidsplass, sier han.
Rasmussen har jobbet i studieadministrasjonen siden 2003, og ser frem til
flyttingen. Med to bybanestopp like ved,
er det også en mer sentral beliggenhet
enn i Amalie Skrams vei.
– Flere alternativer har vært foreslått
gjennom årene, men Mindemyren er
det første jeg har vært begeistret for. Jeg
tror det blir bra, sier Rasmussen som
selv bor på Wergeland og dermed får gåavstand til jobben.
–Men jeg kommer til å savne de fine
turområdene rett utenfor døren her. Vi
som ansatte har ofte benyttet anledningen til turer opp Stoltzen eller opp
til Sandviksbatteriet.
Han ser også frem til å komme inn i et
nytt bygg, selv om det ytre er eldre enn
dagens bygg i Sandviken.
– Vi har fått sett tegningene, og jeg
synes det ser veldig spennende ut. Forvandlingen som skjer på Mindemyren
nå, med byggingen av bybanen og fremgravingen av kanalen under Kanalveien,
kommer til å gjøre området veldig flott,
sier Morten Rasmussen. l

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

Faste
aktiviteter
for store
og små

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

n Babysang
Hver tirsdag kl. 12.00 - 13.30 (utenom
skoleferier) vanligvis i menighetshuset, Sandviksveien 41. Sandviken.
Babysang har en egen gruppe på
facebook. Der vil det bli lagt ut jevnlig
informasjon. Sangstund og lunsj.
Kontakt: Birgit Paulsen –
bp569@kirken.no

n Fredagsklubben
Samlinger for barn fra 4. -7. trinn, omtrent en fredag i måneden kl 17.30 –
19.00.

n Familiemiddag og
småbarnstrall
Samlinger for foreldre med barn
fra ett år og oppover, en onsdag i
måneden kl. 16.30-18.00.
Påmelding: sandviken.menighet.
bergen@kirken.no

Åpningstider:

Vareutkjøring:

n Bibelgrupper
Der er flere bibelgrupper i menigheten,
også en ren mannsgruppe. Det legges
til rette for deltakelse i bibelgruppe for
alle som vil være med. Interesserte
kan ta kontakt med sokneprest
Sverre Langeland.

n Sandviken kantori:
Øvinger hver torsdag (utenom skoleferier) kl. 19.30-21.30 i Sandvikskirken.
Kontakt: Hilde Kayser Rohde hr635@kirken.no

n Sandvikens prestegårdsforening for NMS
Mandager en gang pr måned
kl 12.00 i Heien 26.
Siste møte i 2020: 7. desember.
Første halvdel 2021 blir det samlinger
17. januar, 14. februar, 14. mars,
11. april, 9. mai og 13. juni.
Nye medlemmer er velkomne!
Kontakt Ingrid Klovning, 932 81 608

n Tidebønn
Hver tirsdag (utenom skoleferier)
kl. 18.30-19.00 i kirken, med mulighet

n Åpen kirke
Hver fredag kl. 08.00 -11.00 unntatt ved
arrangementer.

Man – fre 08-22
08-20
Lørdag
10-20
Søndag
Telefon

for å bli igjen et kvarter ekstra for
bønn og stillhet. Vi ber for menigheten, lokalmiljøet og for medmennesker.

Vi kan hjelpe til med rådgivning og
tilrettelegging ved begravelser og bisettelser.
Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no • Håkonsgt. 13 • 5015 Bergen

55 32 44 79

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

Heine
Polden

Cathrine
Polden Misje

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

AVD. BERGEN

Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

AVD. SOTRA

2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume
Tlf: 55 21 44 50
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Korona-usikkerhet

Grunnet smittesituasjonen er flere konserter i forbindelse med julen «satt på vent».
Vi er usikre om disse kan bli gjennomført.
Følg med på menighetens hjemmeside og
facebookside for oppdatert informasjon.

Menighetens
julekonsert
torsdag
17. desember
kl. 18.00

SE HVA

SOM SKJER

Vår anglikanske
juletradisjon
«A Service of Lessons and Carols» søndag 20. desember kl 11.00
Velkommen til en stemningsfull julegudstjeneste etter anglikansk tradisjon,
med korsanger, tekstlesninger og julesalmer. Medvirkende: Sandviken kantori
og sokneprest Sverre Langeland.

Variert program med julemusikk og allsang.
Gratis adgang.
Kollekt ved utgangen.
Arr: Sandviken menighet.

Gratis adgang. Kollekt ved utgangen
Arr: Sandviken menighet

MENIGHETSKVELDER
Etter nyttår og fram mot påske planlegges det tre menighetskvelder
i Sandvikskirken. De er lagt til tirsdager kl.19.30.
Datoene er 12. januar, 9.februar og 9.mars.
På den første kvelden kommer Annie Andersen og vil holde foredrag om
en av Bibelens kvinneskikkelser. En av bøkene i Det gamle testamentet
heter Ruts bok. Vi ser fram til å høre mer om Rut – 12.januar kl.19.30

Vårjazz
25.mars kl. 19.30,
på Maria budskapsdag, blir det «Vårjazz
med Maria».
Hør Dag Arnesen
(bildet) med band i
samarbeid med
Sandviken kantori.

12
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Askeonsdag
Onsdag
17. februar
kl 19.00: Askeonsdag
Etter fastelavensøndag, blåmandag
og feitetirsdag innledes kirkens 40
dagers fastetid før påske med askeonsdag.
Israelsfolket måtte vandre 40 år i
ørkenen og Jesus fastet 40 dager i
ørkenen før han ble fristet av djevelen.
Kristen faste er avstå fra noe av den
mat, drikke og underholdning vi ellers unner oss, for å gi mer plass for
bønn, meditasjon over bibeltekster
og barmhjertighetshandlinger.
Kristen faste kan føre til åndelig
fordypning, hjelp til å holde ut i
motgang og fristelser, og glede over
frelsen i Jesus Kristus.
Askeonsdags kveld inviteres vi til
allment skriftemål, nattverd og
mottakelse av askekorset i pannen.

Skaperverket
I høst har vi markert Skaperverkets dag i Sandvikskirken. Vi har også
feiret Høsttakkefest med
ofring til TV-aksjonen
som i år gikk til Verdens
Villmarkfonds prosjekt
for rydding av plast i verdenshavene.
Tekst: Bjørg Eriksen

I

skapelsesberetningen i 1.Mosebok
leser vi at vi mennesker er satt til å
råde over skaperverket;-over fiskene i
havet og over fuglene under himmelen
og over alle dyr som det kryr av på jorden. Ja, slik står det skrevet.
Men hvordan har vi forvaltet dette
skaperverket? I vår grådighet har vi drevet rovdrift på det. Stadig flere og mer
effektive metoder skaper større produksjon og mer fortjeneste på bekostning av jorden og våre medskapninger –
dyrene. Millioner av fugler og dyr blir
satt til verden bare for å lide for vår

skyld, uten å oppleve den naturen de
var skapt til å leve i. De får aldri puste
inn frisk luft eller se solen. De får aldri
gå på grønt gress eller grave i jorden. De
får aldri leve ut sine naturlige instinkter
og behov, men må tilbringe hele livet i
trange binger og bur.
Og hva så med fiskene i havet? En stor
del av fisken som bringes til konsum
har aldri svømt fritt i havet, men stått i
trange innhegninger – såkalte merder.
Denne industrielle matproduksjonen
fører ikke bare til enorme lidelser for

fisk, fugl og dyr. Den fører også til store
utslipp av klimagasser.
I tillegg forgifter vi både land og hav
med all forsøplingen vår – ikke minst all
plasten som vi omgir oss med og som
ikke er nedbrytbar. Det sies at hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. Vi
husker jo «plasthvalen» i Øygarden!
Vi mennesker ble altså satt til å råde
over skaperverket. Vi har dessverre
sviktet grovt i dette oppdraget – på
grunn av vår tankeløshet! l

TENN ET LYS – BE EN BØNN

dine bønner med bønnene fra hele Guds kirke og fra Jesus
Kristus, vår store yppersteprest som alltid ber for oss.

Ved lysgloben i Sandvikskirken henger i glass og
ramme denne «bruksanvisningen». Den kan brukes
når det tennes lys i kirken, men også hjemme.

Herre Jesus Kristus, du som er verdens Lys,
Vi ber om at ditt lys må skinne i våre liv og i våre kjæres liv.
I tider med bekymring og uro, gi oss tro.
I tider med lidelse, gi oss styrke;
og gi oss til alle tider en trygg tillit
til din visdom og kjærlighet!
Amen

Å tenne et lys er en bønn. Når du er gått, brenner det videre
som et symbol på kjærlighet og håp, lys og varme., og forener

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.

3-20 • HELG OG HVERDAG
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Taizé-

samlinger
Vi fortsetter med Taizé-samlinger
i Sandvikskirken over nyttår.
Tekst: Helge Unneland

S

amlingene finner sted tirsdagene
19. januar , 16. februar og 16.mars,
alle dager kl.18.30. Samlingene varer en
god halvtimes tid.
Men hva er bakgrunnen for det fremmedartede navnet på en gudstjenesteform? TAIZÉ er navnet på en liten
fransk landsby – ti mil nord for storbyen Lyon. Her har i flere tiår tusenvis
av unge søkt åndelig fornyelse for sine
liv. I Taizé lever omlag hundre menn i
et økumenisk (felleskirkelig) klosterfellesskap med tre daglige bønnegudstjenester – som alle besøkende blir
invitert til å delta i.
Det som kjennetegner disse gudstjenestene er den firstemte, enkle sangen
som har blitt et felleseie i ulike kirkelige
tradisjoner. I Norsk Salmebok (2013)
har femten av dem funnet sin plass.
Den mest kjente er «Laudate omnes
gentes» /«Syng lovsang hele jorden».

Sangene gjentas og gjentas
og blir til bønn.
Bønn til å hvile i.
Bibelord blir lest,
gjerne på flere språk.
Det gis rom for stillhet i
samlingen. Stillhet i et stort fellesskap oppleves sterkt. «Vær stille
for Gud min sjel! Fra ham kommer mitt
håp». Ordene fra Salme 62,6 er utfordrende for oss mennesker som lever i
en multimedial verden. Vi blir informert i så mange kanaler og skal holde
oss oppdatert på ulike sosiale medier.
Det blir så mye «støy» og uro rundt oss
at det blir vanskelig å falle til ro. Også
når vi er alene er det hindringer som
skal overvinnes før vi finner tid til stillhet i Guds nærvær.
Gjennom hele sommeren samles
flere tusen ungdommer i Taizé – til bibelundervisning, ulike «workshops» og
til gudstjenesteliv med sang og stillhet.

Gave til Helg og Hverdag

T

idligere ble menighetsbladet utgitt oftere. Bladet ble distribuert av frivillige som
hadde med bøsser for å samle inn penger til å dekke kostnadene. I dag begrenser
trykke- og distribusjonskostnadene antall utgivelser ettersom hvert nummer koster
20 – 25 000 kroner. Et bidrag vil glede oss og være til inspirasjon til å fortsette utgivelsene. Konto: 1644.27.46803. Merk innbetalingen Gave til menighetsbladet.
Det er også mulig å gi via VIPPS. Søk da opp Sandviken menighet 10188. Nå kan en
registrere navn og personnummer og få skattefradrag for gaver gitt via VIPPS. l
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Folk kommer fra hele Europa, for ikke å
si hele verden – fra ulike kirkesamfunn,
fra ulike kulturer, med ulike språk. De
årlige nyttårstreffene som blir holdt i
en europeisk storby kan samle opptil
70.000 på en gang! Målgruppen er unge
fra16-35 år og motto for samlingene har
vært: «En pilegrimsreise for tillit på jorden». I Sandvikskirken er det ingen «aldersgrense hverken oppad eller nedad.
Lokale musikalske krefter bidrar og vi
bruker Taizé-sangene fra salmeboken.
En finner mer om Taizé på nettsiden
www.taize.fr der en først velger info på
sitt språk. l

Påmelding til julaftengudstjenestene
Grunnet gjeldende koronaregler må besøkende til kirken melde seg på forhånd.
På hjemmesiden til Sandviken menighet vil det ligge et påmeldingssystem.
www.kirken.no/sandviken

Bergen
kristne
bokhandel
Like bak Korskirken på
Øvre Korskirkealmenning
ligger Bergen kristne bokhandel, sentralt og midt i
det det historiske sentrum
av byen vår.
Tekst: Helge Unneland

D

et samme kan sies om det som formidles, knyttet til våre høytider!
I nye, lyse og større lokaler bugner det
nå av bøker og gaveartikler! BKB har et
godt samarbeid med alle menighetene i
Bergen og omegn og leverer det som
trengs i trosopplæringen. Også til
hjemmene har forlagene denne høsten
mange nye spennende titler – for alle
aldersgrupper. Salget i adventstiden
betyr mye for BKB og selv med koronarestriksjoner kan du trygt handle
«harde pakker» (og myke) til høytiden.
Det er tid for å lese til egen fordypelse og tid for høytlesning for de miste. Se
gjerne innom den butikken i byen som
er treffsikker på julens innhold! l

Begravelsesbyrået for byen og distriktet

DØGNVAKT · 55 55 16 16
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OFFENTLIG INFORMASJONSBLAD I FULLDISTRIBUSJON
Returadresse: Helg og Hverdag,
Sandviksveien 41, 5036 Bergen

Menighetskontoret
Sandviksveien 41,
5036 Bergen
 55 59 71 30
 sandviken.menighet.
bergen@kirken.no
Sokneprest
Sverre Langeland
 404 74 373
 sl863@kirken.no
3 Ons. 10.00 - 11.30 og
etter avtale
Kantor (vikar)
Ivar Mæland
 55 59 71 30
 sandviken.menighet.
bergen@kirken.no
Administrasjonsleder
Birgit Paulsen
 55 59 71 30
 bp569@kirken.no
Kirketjener
Kalaregy Drange
 kd722@kirken.no
3 Onsdag og fredag
Kirkemusiker og
trosopplærer (vikar)
Hilde Kayser Rohde
 988 86 428
 hr635@kirken.no
Henvendelser angående dåp:
www.kirken.no/sandviken (se DÅP)
Henvendelser angående vigsel
og gravferd (Kirketorget):
 55 59 32 10
 kirketorget.bergen@kirken.no
Hjemmeside:
www.kirken.no/sandviken
Facebook:
facebook.com/SandvikenMenighet
Bankkonti:
• Sandviken menighet:
1644.27.46803
• Sandviken menighetspleie:
3625.87.10988
Vipps:
• Sandviken menighet: 10188
• Sandviken menighetspleie: 75963

Kalender
Velkommen til gudstjeneste!
Vi følger alle aktuelle
smittevernregler.
Oppdatert informasjon om
dette finnes på hjemmesiden, Facebook og i oppslag
ved kirken. Velkommen til
gudstjeneste!
n 29. november kl 11.00
1. søndag i advent. Høymesse. Luk 4, 16-22a. Langeland. Offer: Dream senter
Bergen rusomsorg.
n 6. desember kl 11.00
2. søndag i advent. Høymesse. Luk 21,27-36. Langeland. Offer: 4. BergenSandviken speidergruppe.
n 13. desember kl 11.00
3. søndag i advent. Høymesse. Dåp. Luk 3,7-18.
Kleiven. Offer: Nådehjemmet i Thailand.
n 20. desember kl 11.00
4. søndag i advent. A ceremony of Lessons & Carols.
Advents- og julegudstjeneste etter engelsk trad.
Sandviken kantori. Offer:
Amathea.
n 24. desember - julaften
14.30: Julaftensgudstjeneste.
16.00: Julaftensgudstjeneste.

n Døpte
Bram Rivedal-Staalesen
Amita Emmelin Unneland
Vilja Mongstad
Noddeland
Felix Haukedal Østby
Lavrans Ese Nødtvedt
Martine Marie SellevoldØystad
Olina Nagelgaard-Haga
Vilde Karlsen

Kirkens SOS:
815 33 300
SOS-meldinger og SOS-chat:
www.kirkens-sos.no




Menighetsbladet:
Midlertidig redaktør: Birgit Paulsen
 55 59 71 30
 bp569@kirken.no
Produksjon/trykk:
dragefjellet.no/Bodoni
Neste utgave:
Uke 11

Luk 2, 1-20. Langeland.
Offer: Sandviken menighetspleie.

n 25. desember - juledag
12.00 (merk tiden): Høytidsgudstjeneste. Joh 1,1-14.
Langeland. Messingblåsere.
Offer: Kirkens nødhjelp.

n 27. desember kl 11.00
Romjulssøndag. Høymesse.
Dåp Luk 2,36-38. Langeland.
Offer: tefanusalliansen.
n 3. januar kl 11.00
Kr. åpenbaringsdag. Høymesse. Luk 2,40-52. Langeland.
n 10. januar kl 11.00
2. søn. i åp. Høymesse. Dåp.
Mark 1,3-11. Langeland.
n 17. januar kl 11.00
3. søn. i åp. Høymesse. Joh
4,4-26. Kleiven.
n 24. januar kl 11.00
4. søn. i åp. Høymesse. Dåp.
Joh 9,1-7.35b-38. Langeland.
n 31. januar kl 11.00
Såmannssøndagen. Høym.
Mark 4,26-34. Langeland.
n 7. februar kl 11.00
Kristi forklarelsesdag.

Høymesse. Dåp Mark 9,213. Langeland.
n 14. februar kl 11.00
Fastelavenssøn. Familiemesse. Joh 12,20-33. Langeland.
n 7. februar kl 19.30
Askeonsdag. Alm.skriftemål. Nattverd. Matt 12,3842. Tegning med askekorset. Langeland.
1

n 21. februar kl 11.00
1. søn. i faste. Høymesse.
Matt 16,21-23. Langeland.
n 28. februar kl 11.00
2. søn. i faste. Høymesse.
Dåp. Luk 7,36-50. Vikar.
n 7. mars kl 11.00
3. søn. i faste. Høymesse.
Mark 9,17-29. Langeland.
n 14. mars kl 11.00
4. søn. i faste. Høym. Dåp.
2 Kor 5,18-21. Langeland.
n 21. mars kl 11.00
Maria budskapsdag. Høymesse. Luk 1,46-55. Langeland.
n 28. mars kl 11.00
Palmesøndag. Høymesse.
Matt 26,6-13. Vikar.

Livets gang

n Vigde
Lars Martin Lindland og
Maria Rønhovde
Heidi Ann Bruknapp og
Bent Vestvik
Birthe Kristin Flo og
Svenn-Are Nordvik Sandøy
Nina Kristine Vaksdal og
Oskar Rennedal
Marie Moldesta Oma og
Bjørne Ellefsen Aarvik

Berhane Zeresenay Fire og
Winta Berhane Asfaw
n Døde
Odvar Holsen
Norvald Arnold Bolstad
Jan Fredrik Gullaksen
Irene Margrethe Alver
Gunlaug Soltvedt
Frank Bjørn Klebo
Erlend Øyvind E. Nielsen

Offer og gaver
16. august- 8. november
16. aug.
23. aug.
30. aug.
6. sep.
13. sep.
20. sep.
27. sep.

Den Norske Israelsmisjon 736
Menighetens arbeid
1615
Nådehjemmet Thailand
500
Menighetens arbeid
1974
Menighetens arbeid
1876
Kirkens SOS Bjørgvin
2358
Menighetens arbeid
850

4. okt.
11. okt.
18. okt.
25. okt.
1. nov.
8. nov.

NLA Høgskolen
Menighetens arbeid
TV-aksjonen
Menighetens arbeid
Kalfarhuset
Stefanusalliansen

982
589
5350
1866
2358
1866

