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Førti dagar før påske har vi ein tradisjon
for å markere fastetid i vår kyrkje. Det 
har vi gjort fram gjennom heile kyrkja si
historie. 

TEKST: Sokneprest Gunnar Mindestrømmen

D ei siste tiåra har merksemda kring fastetida vår og 
tradisjonane knytt til dette blir meir usynlege i sam-

funnet vårt. I år er fastetida frå askeonsdag 17. februar og
fram til påske.

Tradisjonelt er fastetida ei tid då ein senka tempoet i livet.
Konsentrerte seg om dei djupare spørsmåla i tilværet og
gjerne avstod frå fest og moro. Ein let vere å ete kjøt i
denne perioden. Erfaringane frå folk før oss har vist at ein
slik periode i året gjorde godt for kropp og sjel. Og i vår tid
ville det også vere godt for klima og miljø om vi levde litt
enklare. I alle høve for ei stund.

Akkurat no opplever mange det som om ein har levd med ei
form for fastetid sidan 12. mars i 2020. Mange er stengd
inne på heimekontor. Dei sosiale møtestadane er redusert
til under minimum. Og ein kan undre seg over kva denne
tida under pandemien gjer med oss. 

Ei utfordring er korleis ein skal kunne fylle dagane med
anna enn seriar på TV og eit uendeleg tal på nettmøter.

I dei gamle tradisjonane for fastetida kan vi kanskje hente
fram noko som kan skape rytme og refleksjon i ei uvanleg
tid.

Ein kan til dømes lage seg eit kveldsritual med å tenne ljos,
lese nokre ord frå Bibelen og be ei bøn eller sende nokre
tankar til menneske kring deg som du veit treng ekstra
styrke i denne tida. Så kan du også tenke gjennom dagen
som går mot slutten. Er det noko denne dagen du kan vere
takksam for? Du kan også reflektere over om det er noko
du treng leggje frå deg før du går til ro.

Slike ritual har vore i vanleg bruk 
gjennom mange hundre år i vår 
kyrkje. Dei har vist seg at dei står 
seg, og ber med seg ein rikdom 
som kan gje styrke og trøyst i ei 
vanskeleg tid.

Jesus seier det slik til sine 
læresveinar:

Kom til meg alle som slit og 
har tungt å bera; eg vil gje 
dykk kvile. (Matt 11, 28) n
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TEKST OG FOTO: Geir Endre Kristoffersen

–I høst var vi veldig optimistiske,    
og tenkte at i vinterferien kunne

vi invitere barn fra hele 4. til 7. klasse
til ulike aktiviteter i kirken hele
vinterferien. Da så vi for oss at vi
kunne «ta igjen» noe av det vi har
mistet når mye har vært avlyst det
siste året. Det er det usannsynlig at vi
kan få til slik smittesituasjonen er nå.
Vi satser nå heller på at det skal være
mulig å la ett trinn, fjerdeklassingene,
få komme.
Dette forteller Rikke Bergflødt-

Kvamme, som er menighetspedagog
i Søreide kirke.

Planlegger for flere scenarier
– Vi har planer for ulike scenarier.
Kanskje må vi la barn fra de tre ulike
skolene i nærområdet vårt få hver sin
dag, slik at vi kan holde kohorter ad-
skilt. Hvis været tillater det, kan vi
samle alle til en dag med utendørs-
aktiviteter også. 

– Hva med dem som går på
andre skoler enn Aurdalslia,
Skranevatnet og Søreide?
– Hvis vi må ha en dag for hver

skole, tenker vi at de som går på
andre skoler, velger seg hvilken av
disse skolene de vil komme samtidig
som, og så må vi ansatte sørge for at
det blir holdt avstand. Men vi håper
jo i det lengste at smittesituasjonen
tilsier at vi kan samle alle alle dagene!

Historier hører med
Hvordan opplegget for vinterferien
blir, avhenger altså av om det blir en
dag for hver skole eller om man kan
samles i hele uken. Kanskje det blir
gatekunstkurs, kanskje det blir kino
på storskjerm i kirkerommet, kanskje
det blir gitarkurs? En ting Rikke i 

alle fall er sikker på, er at det skal for-
telles fra noen av de mest spennende
historiene i Bibelen. 
– Ett mål for uken er at man skal bli

litt mer kjent med Bibelen. Et annet,

stort mål er at vi i kirken ønsker å gi
et tilbud til de som ikke reiser bort på
vinterferie. Og i år er det kanskje flere
enn vanlig? n

Vil du være med å bidra?
Tusen takk til alle som vil gi et månedlig beløp til barne- og ungdomsarbeidet i 
Søreide menighet! Du finner alt du trenger for å komme i gang under GIVERGLEDE
på nettsiden vår, - www.soreidekirke.no - eller gå rett til skjemaet ved å holde
mobilkameraet over QR-koden til høyre. n

Besøk oss i vinterferien
I skolens vinterferie har Rikke lyst til å samle fjerdeklassingene i Søreide kirke til noen
annerledes dager.

VINTERFERIEALTERNATIV: Rikke Bergflødt-Kvamme vil gjerne samle fjerdeklassinger som
ikke er bortreist i vinterferien til morsomme dager i kirken. 



Hver søndag i advent 
tennes det et nytt, stort
lys på Fløyen. 

TEKST OG FOTO: Jens Z. Meyer

I år var sangere fra korene Jubilate i       
Søreide kirke og Kor e’ politiet med

da det fjerde lyset ble tent. Vår tid-
ligere sokneprest, Hans Jørgen
Morvik, holdt andakt. Lystenningene
er et samarbeid der også St. Paul
katolske menighet, Centralkirken
metodistmenighet og Bjørgvin bispe-
dømme har ansvar.n

E nnå vet vi selvsagt ikke hvordan 
smittesituasjonen er i slutten av

mars. I år planlegger vi derfor både
for innsamlingsaksjon med bøsse og
en digital løsning, slik vi hadde i fjor.

Noter deg 22. mars
Mandag 22. mars håper vi at våre kon-

firmanter og andre frivillige kan
ringe på dører i nabolaget vårt
slik at flest mulig får
muligheten til å bidra. På
Søreide kirkes Facebook-
side vil du uansett finne
en digital innsamlings-
bøsse når aksjonen
nærmer seg. Noen
ivrige musikere ønsker
også å dele en konsert
med kirkens digitale

publikum, der man får vite hvordan
man kan støtte Fasteaksjonen.

Vann er nøkkelen
Vann er et hovedsatsningsområde for
pengene Kirkens Nødhjelp får inn på
aksjonen. Aldri før har rent vann vært
så viktig som i 2020, da pandemien
rammet oss alle. Disse utfordringene
fortsetter i 2021, og organisasjonens
60 år lange erfaring, kunnskap og
arbeid med vann er livsviktig i kam-
pen mot det dødelige viruset. Ansatte
og samarbeidspartnere jobber blant
annet med å bygge håndvaskstasjoner,
kjøre ut vannbiler og drive opplæring i
hygiene for å forebygge covid-19. n

Vi håper mange er med å støtte
Fasteaksjonen i år også! 

Adventssang med Jubilate på Fløyen

Kan vi få ringe på hos deg?
Den årlige fasteaksjonen til støtte for Kirkens Nødhjelps
prosjekter måtte endres på kort varsel i 2020. Dør-til-dør-
aksjonen ble brått en heldigital innsamling.
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Det siste året har vi hatt
omtrent like mange til 
dåp som i et normalt år 
i Søreide. 

TEKST OG FOTO: Marte Birkeland Åsen

S eremoniene har vært mindre. 
Noen ganger har det bare vært 

foreldre, eventuelle søsken og dåps-
barn tilstede. Andre ganger inntil ti,
tjue eller femti av de nærmeste. Vi
legger til rette for at alle som ønsker
dåp hos oss, får gjennomført det,
etter gjeldende smittevernregler. 
Vi tror at selv om rammene rundt

dåpen er litt annerledes for tiden, er
løftet det samme. Dåpens løfte gir 
oss tilhørighet og bærer oss gjennom
livet. Alle dager, og alle slags dager. 
Det siste Jesus sier til disiplene 

sine, er at: 

«Jeg har fått all makt i himmelen 
og på jorden. Gå derfor og gjør 
alle folkeslag til disipler: Døp dem 
til Faderens og Sønnens og Den 
hellige ånds navn og lær dem å 
holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende.»
Matt 28,18-20

I dåpen blir vi omsluttet av Guds
kjærlighet, og mottar Den hellige ånd.
Vi blir en del av Den norske kirke, og
den verdensvide kirke. Vi tegnes med
korsets tegn, og tilhører den kors-
festede og oppstandne Jesus Kristus. 
I kirken vår kan mennesker i alle
aldere døpes. Våren 2021 har vi 
dåpsgudstjenester utvalgte søndager.
Registrering: kirken.no/soreide
-> Dåp -> Påmelding til dåp. n

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Dåpsløftet er 
det samme!

Billedglimt fra dåp i Søreide det siste året.
Det store bildet: Mille, 15. november. De
små bildene, fra toppen: Emil 24. januar,
Jesper 28. april og Herman 24. januar. 

Velkommen til dåp:
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Selv om bare ti mennesker
kunne samles til gudstjeneste
i kirken, lyttet ifølge NRK
over trehundre tusen til 
gudstjenesten i Søreide 
kirke 31. januar. 

TEKST:  Geir Endre Kristoffersen

R adiogudstjenesten er Norges aller    
eldste radioprogram. Det har vært

sendt gudstjenester på radio siden 1924,
flere år før NRK eksisterte. I år er
Søreide kirke blant kirkene det blir
sendt gudstjeneste fra. Til sammen
sendes det fire gudstjenester fra kirken
vår, og den første av dem gikk på luften
31. januar.
Det gikk ledninger på kryss og tvers av

kirkerommet, og mikrofoner fanget opp

lyd fra alle vinkler. Nesten alle de ti
gudstjenestedeltakerne hadde sin egen
mikrofon, slik at salmesangen skulle nå
ut til hele Norges land. De fleste del-
takerne kom fra Søreide Songlag, så for
radiolytterne kunne det ikke merkes på
sangen at det at det var få i rommet. 
– Det er alltid ekstra stas å synge i

kirkerommet i den gode akustikken her,
sier Søreide Songlags dirigent Tora Sofie
Haarr når gudstjenesten er ferdig. Hun
likte godt at koret fikk delta på gudstje-
nesten.
–Det er fint at medlemmer av koret

vårt får være brikker som en del av noe
større. 
Søreide Songlag skal få være med på

flere radiogudstjenester fra Søreide i år,
og forhåpentligvis får de stille med flere
medlemmer neste gang. Også kammer-
koret Sola Fide og andre lokale musikere

skal være musikalsk medvirkende på 
radiosendte gudstjenester i 2021.
Det var flere som bidro til at gudstje-

nesten siste januardag ga lytterne en
god musikalsk opplevelse. Kantor Ingrid
Eriksen Hagen spilte orgel med sin
mann Hans Gunnar Hagen på bratsj.
Rikke Bergflødt-Kvamme var solist på
to vakre sanger. Begge hadde tekster av
Sindre Skeie, og en av dem hadde Berg-
flødt-Kvamme selv satt melodi til.
– Da Ingrid og jeg lette etter sanger

som passet inn i tematikken for gudstje-
nesten, kom vi over et dikt av Sindre
Skeie som passet perfekt, forklarer hun. 
– Men vi skjønte at det ikke var satt

musikk til det. Mens jeg sto hjemme
samme dag og stekte pannekaker til
barna, begynte jeg å nynne en melodi
jeg syntes passet. Og etter noen meld-
inger frem og tilbake med Sindre, var

324 000 
deltakere
på én gudstjeneste

I vinter har du kunnet følge
Søreide kirke via nettsidene,
på facebook, instagram, 
podcast og på radio. 

TEKST: Jens Z. Meyer

Både i uker hvor det ikke ble feiret
gudstjeneste på grunn av smitte-

vernregler, og de gangene inntil femti
fikk delta på gudstjeneste, har man
kunnet høre lydopptak av prekenen i
«prekenpodden fra Søreide». 

I adventstiden var det ingen vanlige
julekonserter. For å bøte på dette, spilte
stabens musikalske medarbeidere inn
konsertenVi synger advent inn som
nådde over 3800 seere på Facebook.
Trosopplæringsvikar Ingvild Aurlund

Lossius lagde en adventskalender
som ble sendt på facebook hver dag i
adventstiden. Etter jul har hun holdt
søndagsskole på nett, så nå kan alle få
gå på søndagsskolen, uansett alder.
– Det har vært hyggelig respons både

fra folk i menigheten og folk helt andre
steder i landet! Særlig kom det mye

positive tilbakemeldinger på kalender-
en. Det var gøy at også andre kirker
delte den med sine følgere. Det er jo noe
av det positive med at vi blir «tvunget»
ut på digitale plattformer: Her kan vi
dele og bli inspirert av hverandre uan-
sett hvor vi bor i landet, sier Ingvild.
Juleverkstedet samler hvert år mange

barn og familier. Da verkstedet måtte
avlyses, laget menighetspedagog Geir
Endre Kristoffersen en aktivitets-
pakke som man kunne hente i kirken
for å ha juleverksted hjemme. 
– På kjøkkenet henger det fortsatt tre

Søreide kirke i mange kanaler
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diktet blitt til sangen Kanskje klokken
elleve samme kveld.
Også lydteknikerne som var med på

sendingen, var fornøyde:
– Dette gikk veldig fint. Det var en fin

opplevelse, med en god atmosfære, sier
Njaal Mangersnes som sammen med
Ragnar Tjøstheim var NRKs teknikere.

Han trekker også frem at et er lett å
rigge til teknisk utsyr i Søreide kirke.
Det kom mange gode meldinger fra

radiolyttere rundtomkring i landet etter
gudstjenesten. Mange satte pris på so-
kneprest Gunnar Mindestrømmens
preken over markusevangeliets tekst
om sennepsfrøet. 

– Det er alltid godt å få tilbakemeld-
inger på at gudstjenesten har fått betyd-
ning for folk, sier Mindestrømmen.

Det blir flere radiogudstjenester
fra Søreide kirke på NRK P1 i år.
Datoene er  11. april, 6. juni og
12. september.n

Sangere fra Søreide Songlag var med
på å løfte radiogudstjenesten fra
Søreide kirke. FOTO: JENS Z. MEYER

salmebokengler, tre muffins-engler og
tre støpte figurer fra juleverkstedet. Vi
koste oss veldig med å lage disse, sier
Inge Andersland som er far til to barn
på 8 og 10 år. Han forteller at de også
hadde stor glede av å følge advents-
kalenderen. 
– Den var et fast innslag i legginga

om kvelden. Da så vi alle fire på
kalenderen sammen. Barna begynte
fort å herme etter Ingvilds «Hei, hei!»,
vi fulgte med på den korte fortellingen
og vi sang med. Kalenderen var et
veldig positivt innslag i adventstiden.

Gudstjenestene julaften og 1. juledag
kunne feires i kirken med inntil 50
personer til stede.  Siden det vanligvis
er mange ganger flere på gudstjeneste i
kirken i julen enn det, ble alle disse
gudstjenestene sendt direkte på
kirkens facebook-side. Dermed kunne
man feire gudstjeneste og synge med på
julesangene i sitt eget hjem.
I 2021 fortsetter Søreide kirke å dele

bilder og ord i ulike medier. Blant annet
blir det sendt gudstjenester på NRK P1
i løpet av året. Det kan du lese mer om
over.n

    MANGE TILBUD: Søreide kirke er til stede på 
mange kanaler. Bildet er fra Ingvild Aurlund

Lossius’ digitale søndagsskolesendinger.
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TEKST: Geir Endre Kristoffersen

-Når jeg tenker tilbake på det, er
det et eventyr. Jeg fikk se noe av

det verste jeg har sett, men samtidig ga
det meg veldig mye.
Når Frida Nytræ Helland forteller om

reisen til Baku i 2019, er det tydelig at
dette har satt spor i henne. 

– Hva var det beste med turen?
– Å se gleden hos barn når de fikk

oppleve helt hverdagslige ting som vi i
Norge tar som en selvfølge; å få sjampo
i håret, blåse såpebobler, være på
stranden, bygge sandslott, dette var
ting de aldri fikk oppleve ellers. 
Hun forteller om barnas ensidige liv

på et barnehjem med få aktiviteter og
lite stimuli. Da opplevdes det stort å få
være med å gi barna en utflukt og glede
en uke i året den sommeren. 

Seks jenter dro av gårde
Seks jenter som hadde vært kon-
firmanter i Søreide var med hjelpe-
organisasjonen Joy til Aserbajdsjan,
Med på turen var Anita Müller som
startet Joy i 2005. Hun hadde vært i
Baku flere ganger før, og kunne vise
gruppen både det som var vakkert og
det som var viktig å se.
– Baku er en svært flott by, forteller

Frida, 
– Eller i alle fall har byen en fin

fasade. Bak fasaden kunne det være 
helt forferdelig.
Det var som diakonikonfirmanter i

Søreide kirke Frida og venninnene
møtte Anita og ble kjent med Joy. 
I konfirmanttiden lagde de ting som 
ble solgt til inntekt for organisasjonen,
de lekte leker for å erfare hvordan det 
er å ha nedsatt funksjonsevne, og de 
var på besøk på sykehjemmet og hadde
aktiviteter og spill der.

Førstevalget var fullt!
– Hvorfor valgte du å blir
diakonikonfirmant?
Attenåringen ler lett før hun svarer.
– Det vet jeg ikke helt om du vil vite,

men det var fordi det var fullt på de
gruppene vi egentlig ville velge!
Hun forsikrer oss om at ingen i

vennegjengen angret på valget, for de
synes alle dette gjorde at de fikk ekstra
mye ut av konfirmantåret. I arbeids-
uken på skolen året etter valgte noen av
dem å være med i Joys arbeid. Fra den
uken av ble flere av dem med videre i
arbeidet - og er det fortsatt.
I Joy fikk de tidlig ansvar og var blant

annet hjelpeledere på «Sommer med
mening» for barn i nærområdet. Nå er
hun med i styret i Bergen lokallag, og er
en av ungdomslederne der. 
– Dette har blitt en stor del av meg.

Da Anita spurte om jeg ville være med i

lokalstyret i Bergen, var det helt natur-
lig å si ja, forteller hun.
– I Joy får vi være kreative for at barn

og unge i Bergen skal få hjelpe barn i
Aserbajdsjan, men også for å gjøre en
innsats her hjemme. Vi samarbeider
blant annet med sykehjemmet, og vi
gjør tiltak for å hjelpe miljøet. 
Nå er Frida også med i konfirmant-

Fra Søreide-
konfirmant 
til hjelper i   
Aserbajdsjan
Et litt tilfeldig valg for konfirmanttiden sendte Frida og 
venninnene hennes til Aserbajdsjan et par år senere. Nå
ønsker hun å inspirere årets konfirmanter til å se at de 
også kan gjøre en innsats.
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TEKST: Geir Endre Kristoffersen

Müller var i Aserbajdsjan i to
år der hun jobbet for Røde

Kors og for Norwegian Humani-
tarian Enterprise (Normisjon).
Store deler av arbeidet var å
bidra på en stor sentralinstitu-
sjon for psykisk utviklingshem-
mede utenfor hovedstaden Baku. 
– Et av prosjektene jeg startet

var en sommerleir for barna som
bodde på institusjonen. Frivillige
fra Røde Kors i Norge jobbet
sammen med frivillige fra Røde
Halvmåne i Aserbajdsjan for å
lage en minnerik sommer for
barna. Prosjektet ble en stor
suksess for alle involverte. 
Da hun flyttet hjem til Norge i

2004 klarte ikke lokale krefter å
videreføre sommer leiren. Dette
ble starten på JOY. Organisa-
sjonen ble etablert med formål å
kunne videreføre sommerleiren.
Med unntak av 2020 da Covid 19
satte en stopper for alt, har de
klart dette, og det vært arrangert
leir hvert år siden 2005.
I årens løp har organisasjonen

vokst. I 2014 åpnet JOY blant
annet et ressurssenter for
hjemmeboende barn med ut-
viklingshemming og deres
familier i Baku. Her er det dag-
senter, individuell oppfølging av
barn og familier samt kurs for
fagpersoner. 
JOY har også et nasjonalt en-

gasjement gjennom lokallaget i
Bergen. Lokallaget har hoved-
aktiviteten i Fyllingsdalen og
Ytrebygda bydeler. 
– Målet er å engasjere barn og

ungdom til å gjøre noe menings-
fullt for andre, forteller Müller. 
– Lokallagsstyret består av fire

ungdommer og to voksne, og
sammen lager vi aktiviteter i
nærmiljøet. Det er utrolig kjekt å
få være sammen med engasjerte
ungdommer! 

– JOY er med å lede en av
konfirmantgruppene i Sør-
eide kirke. Hvordan sam-
svarer konfirmantarbeidet
med det JOY står for?
– JOY er en religiøs nøytral or-

ganisasjon, men omsorg, neste-
kjærlighet, solidaritet og likeverd
er verdier som står høyt i vårt
arbeid og som vi ønsker å for-
midle til barn og ungdom. 

– Har du eksempler på
hva ungdommene får være
med på?
– Vi har et tett samarbeid med

Søreide sykehjem. Vi har hatt
grupper av barn og ungdommer
som har laget aktiviteter sam-
men med de eldre. Det er utrolig
hyggelige generasjonstreff for
både barn, ungdommer og eldre.
Covid-19 satt samarbeidet litt på
vent i 2020, men nå er vi klar for
å starte opp igjen. Det er mulig
det må bli med stor avstand de
første månedene, men noe skal
vi få til!n

Med mål om å
engasjere
Etter å ha jobbet i to år med barnehjemsbarn i
Aserbajdsjan, skjønte Anita Molvik Müller at hun
måtte fortsette arbeidet i Norge. Nå engasjerer
hun barn og unge i Fyllingsdalen og Ytrebygda til
innsats.

arbeidet i Søreide kirke, når en av kon-
firmantgruppene har samlinger med
Anita fra Joy.

– Hvordan synes du det er å være
med i konfirmantarbeidet?
– Det er gøy! Det er lærerikt å være

med å lede. Det er fint å kunne være et
forbilde, at de ser at selv om jeg ikke er så
mye eldre enn dem, har jeg allerede fått
være med å gjøre en forskjell. Jeg håper
jeg kan være med å sette i gang en energi
hos dem. Dette er noe man kan få noe
positivt ut av hvis man går inn for det. 

– Er det noe annet du har lyst til
å si til leserne av Refleks?
– Jeg vil oppfordre folk til å støtte 

lokalt arbeid, og se at det er mulig for 
oss alle å gjøre en forskjell. n

INNSATS I ØST: I Aserbajdsjan fikk Frida 
Nytræ Helland spre glede og omsorg til 
barnehjemsbarn. FOTO: PRIVAT

Anita Molvik Müller.
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Aurdalslia 12 - 5253 Sandsli - 55 22 65 10

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging  
ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no 
Hagerupsvei 32X  
5093 Bergen

    

   
    

    

Blomsterdalen Senter 
tlf. 55 99 14 24

post@tottos.no

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

w

     
     

      

www.abbedissen.no

Tlf.: 55 11
 
80 10

Fax: 55 11
 
80 11

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i
Hver fredag: Kunngjøring om gudstjenester
i Fana prosti.  E-post: sylvi@fanaposten.no

 Sunn og fersk  

mat levert  
til ditt selskap.
Vi leverer et bredt utvalg av selskapsmat til  

store og små arrangement.

Alle våre retter er laget fra bunnen med 

friske og ferske råvarer uten tilsetningsstoffer.  

 Gode råvarer, kortreist mat med sunnhet 

og helse i fokus levert av et knippe faglærte 

kokker og sprudlende sjåfører.

Prøv oss i dag!

s   

   

bestilling@suntretthjem.no

suntretthjem.no

970 91 491

Bladet kommer ut fem
ganger i året og legges i
postkassene. Vi har
følgende ledige distrikter:

• Dolvikbakken  
• Petedalsheia 

• Straumesvingen
• Ruskeneshaugen
• Blokkene ved 
   Søreidneset
• Steinsviken
• Steinsvikåsen, Solheia
• Ytrebygdsvegen 66-70

Kontakt menig-
hetskontoret du vil
være med på dugnaden:

• 55 59 71 00 
• soreide.menighet.

bergen@kirken.no 

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Vi trenger flere 
Refleks-bud!

4 
 2

0

Magasin for Søreide menighet
NR 420 • ÅRGANG 50
www.soreidekirke.no

Slik ble 
barnehagen
side 45

Sammen fant 
de løsningen
side 78

På ’an 
igjen!
side 3, 89 og 12

Vil du hjelpe oss å dele ut Refleks? Kombiner en
hyggelig tur i nabolaget med dugnad i menigheten!
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I letekrysset finner du mange ord du kan lese
mer om i dette bladet. Ordene kan stå forlengs
og baklengs, loddrett, vannrett og på skrå. Ett
av ordene er IKKE i letekrysset. Det er løs-
ningsordet!

Send SMS til 920 59 862 med LETEX 1-21, løsningsord
og ditt navn innen 8. mars og bli med i trekningen av et
gavekort fra Domino’s Pizza på Kokstad. 

I forrige nummer var det en skrivefeil, og det var dermed to
ord som manglet i letekrysset. Siden vi spurte etter ett ord,
var alle som har sendt inn et av ordene med i trekningen.
Vinner i forrige nummer: Tiril Marås. Gratulerer!

Lete-
kryss

1-21

R E G N B U E L Y S N O D S O 

E I  R E F R E T N I  V Å F K W 

M H Y O G S S S D D P H X G A 

B A R N E H J  E M S Å N P D J  

K O O B E C A F L K A P I  W U 

S X G Q O F A Ø A J  K R E S B 

Y M H D I  Y F N S P F N G N I  

E P Z X U T A D Y V E E E Q L 

M H A M E L J  N U A K T C R A 

O E Z T E A C S J  R T T S P T 

C I  X R B M W Y L N X W E A E 

R D D R T N A M R I  F N O K F 

P V E A H P J  G T N N J  U N I  

Y S L S R N E B T C O J  O Y P 

A Y P W K S F M A A G O Y E P 

 

Aserbajdsjan
barnehjem
dåpen
dåpsløftet
Facebook

faste
Frida
Joy
Jubilate
kanaler

Kanskje
konfirmant
radio
regnbuelys
Vinterferie



Livets gang
Døpte 
Mille Aasland Marthinsen
William Berg Krokli
Mia Enæs Molnes
Edvin K. Sognefest
Hermine Tveit Villanger
Ellinor Haugsøen Hartveit
Arne Skaar Nordeide
Emil Økland Absalonsen
Herman Rostad Enes

Døde:
Bjørn Birger Thormodsen  
Bjørg Søderholm  
Edith Irene Fjære  
Karin Kvamme Andersen  
Tore Gram-Knutsen  
Margit Alvilda Neset  
Mary Liland  
Svein Erik Olsen  
Eydis Alfhild Hansen  

Gudstjenester
Med forbehold om at det kan
komme endringer som følge
av nye smittevernregler. 

Vi jobber med alternativer
dersom vi ikke kan feire
gudstjeneste på søndag. Da
blir det trolig åpen kirke der
en kan få komme og høre
tekst og motta nattverd.
Følg med på hjemmesidene

og vår facebookside for opp-
datert informasjon. Er det
noe du lurer på om påmeld-
ing eller annet, må du bare
ta kontakt så hjelper vi så
langt vi kan. 

Se kontaktinfo side 2

10. februar
21.00:  Hverdagsmesse 

14. februar
11.00:  Gudstjeneste/
            Åpen kirke 

17. februar
21.00:  Hverdagsmesse 

21. februar
11.00:  Gudstjeneste/
            Åpen kirke 
13.00:  Dåpsgudstjeneste  

24. februar
21.00: Hverdagsmesse

28. februar
11.00:  Gudstjeneste/
            Åpen kirke 
19.00:  Kveldsgudstjeneste 
            for konfirmanter 

3. mars
21.00:  Hverdagsmesse

7. mars
11.00:  Gudstjeneste/
            Åpen kirke 

10. mars
21.00: Hverdagsmesse

14. mars
11.00:  Gudstjeneste/
            Åpen kirke 
19.00:  Kveldsgudstjeneste 
            for konfirmanter  

17. mars
21.00:  Hverdagsmesse

21. mars
11.00:  Gudstjeneste/
            Åpen kirke 

24. mars
21.00:  Hverdagsmesse

28. mars
11.00:  Gudstjeneste/
            Åpen kirke 
13.00:  Dåpsgudstjeneste 

Annen aktivitet
Vi vet lite om aktivitene
fremover. Om det blir åpnet
opp for mer aktivitet blir det
følgende som skjer:

Cafè Hjerterom 
Med vafler og kaffe, hver
torsdag kl. 11.00.

Babysang 
Hver torsdag kl. 10.00 og
11.00.

Tweenskor 
Øver hver onsdag kl. 17.30.

Koret Jubilate
Øver hver mandag kl. 19.00.

Følg med på Søreide kirken
hjemmesider og facebook-
side for mer informasjon. Ta
gjerne kontakt på telefon
om du/dere lurer på noe.

Kort om alt
Babysang: Sangstund i
kirken.

Juniorkonfirmanter 
Trosopplæringstiltak
5. klassinger i kirken. 
18. februar. 

Cafe Hjerterom:  Vafler 
og kaffe i menighetssalen. 

Diakonatet: Gruppe som
jobber med diakonale 
handlinger.

Cafe 19: Fritidsklubb for 
5.-7. kl. i ungdomslokalet.

Tweens-kor: Kor for 4. - 7.
klasse i ungdomslokalet.

Hverdagsmesse: Kort
liturgisk messe, nattverd.

Menighetskalender

Det er fint å kunne gjøre noe som setter
farge på hverdagen. I år kan du tenne 
lys i regnbuens farger for å markere 
fastetiden.

Fastetiden har tradisjonelt vært en tid
som skiller seg fra resten av året. Det
er en tid for ettertanke og for å forsøke
å sette fokus på det som er viktig. 

Tiden varer fra askeonsdag 17. februar,
og varer til første påskedag starter.

Har du klar sju lys i regnbuens farger,
kan du tenne ett mer for hver søndag
fra fastelavn til påske, mye likt slik man
gjør med lilla lys i advent. 

Hvert lys står for et eget tema: 

Rødt for kjærlighet, oransje for for-
andring, gult for rettferdighet, grønt 
for håp, blått for vann, indigo for 
fellesskap og lilla for den stille 
uken.

Følger du med på
kirkens facebook-
side, vil du få høre

sanger og bønner knyttet til
hvert av lysene:
facebook.com/SoreideKirke

Tenn regnbuelys i år


