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Jeg er en sånn type som liker å vite hva som skjer.
Jeg velger ofte heller å sette på en film eller en
serie jeg har sett noen ganger før, enn å velge meg
en ny en. Jeg foretrekker å vite hva som skjer. Det
gir meg både trygghet og forutsigbarhet.

L

Tekst: Kapellan Marte Birkeland Åsen

ivet har imidlertid ofte vist
meg at det ikke er mulig å
styre eller planlegge hva som
skjer, sånn på ekte. Og dette
siste halvåret har vist meg
tydeligere enn noen gang at
det faktisk ikke går an å planlegge fremtiden. For plutselig,
så kan noe vi tidligere har tatt
for gitt, bli en umulighet.

Pandemi eller ei; vi vet ikke hva
som skjer. Jeg trodde aldri jeg
skulle måtte leve fra uke til uke,
sånn som situasjonen har vært i
vår. Som helt nyutdannet, etter
et helt liv på skolebenken, er jeg
vant til å leve fra semester til
semester, med eksamensdatoen
tydelig markert laaangt der
fremme i kalenderen, som noe
å arbeide frem mot. Det er vel

en grunn til at studietiden også
har sin slutt, tenker jeg. For det
er noe veldig fint i det å tillate
seg å være underveis. Det siste
halvåret har jeg virkelig måttet
øve meg på å være tilstede her
og nå.
Og selv om det kan gjøre meg
frustrert å ikke vite hva fremtiden bringer, så kan jeg faktisk
hvile i at det går bra. Gud selv
har lovet å gå sammen med oss
alle dager. Og i det store fellesskapet, så vandrer vi alle
sammen.

Menighetspedagog/
frivillighetskoordinator
Geir Endre Kristoffersen
55 59 71 04 - 936 61 444
gk676@kirken.no

Når en verdensvid pandemi
minner oss om at livsvilkårene
våre er de samme, da blir det
enda tydeligere: vi hører alle
sammen. Vi trenger hverandre.
Her og nå. Jeg tror at der hvor
mennesker ser og løfter hverandre opp, der er vi Guds egne
hender og føtter på jorden.
Gud, som har lovet å aldri forlate oss, men gitt oss budet om
å elske hverandre.

Menighetsrådsleder
Gro I. Klungland
958 73 493
i_gro@hotmail.com

Dette har Svein Ellingsen
har satt ord på:

Kantor Ingrid Eriksen Hagen
55597108/45212181
ih769@kirken.no

Menighetspedagog
Rikke Bergﬂødt-Kvamme
55 59 71 87 - 928 96 886
rb455@kirken.no

Kirketjener
Ann Kristin Hovland
454 16 158
ah848@kirken.no

Søreide menighetsbarnehage
Styrer Marit Onarheim
55 59 78 25
soreidemenighetsbhg@
akasia.no

Kirkeskyss:
41 60 42 27 Søndager fra kl 10.00
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Livet er ikke
forutsigbart
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Nå er høsten her. Kveldene blir
stadig mørkere, og kanskje vi
trenger hverandre mer enn
noen gang.

Noen må våke i verdens natt,
Noen må tro i mørket,
Noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Amen – la det skje! n

reﬂeksjon

Reﬂeks nr 4 - 2020
Årgang 50

Velkommen til
gudstjeneste!

KORONAGUDSTJENESTER: Det er gudstjeneste i Søreide kirke hver søndag. Med god avstand mellom deltakerne, er det også
nattverd i de gudstjenestene hvor det ikke er dåp.

I Søreide kirke er vi i full gang med gudstjenester. Det er plass til over hundre personer
i kirken, litt avhengig av hvor mange som kan sitte sammen. Stolene er satt opp to og
to, med god avstand til neste gruppe av stoler.

D

Tekst: Jens Z. Meyer

u trenger ikke melde deg på, men
alle som kommer blir registrert
med navn og telefon i tilfelle det blir
nødvendig å gi beskjed om smitte.
Siste vanlige gudstjeneste før
«korona-tiden» var 8. mars, og så var
det stengt fram til Kristi himmelfarts-

dag. I begynnelsen var det bare lov å
samle 50 kirkegjengere på en gang,
men nå er det åpnet for inntil 200, i
praksis er det plass til ca 130.
Menighetsprest Kari Hop Fjæreide
forteller at gudstjenestene nå går
omtrent som normalt.
– Det vi kan love, er et tilbud for
barn i hver gudstjeneste, enten er det

familiegudstjeneste eller søndagsskole. Det bli kun nattverd på de gudstjenestene hvor det ikke er dåp, samt
en del egne dåsgudstjenester, sier
Kari. Og for de som ikke får med seg
gudstjenesten, vil det i alle fall være
mulig å høre prekenen på Søreide
kirkes prekenpod, som du finner på
soreidekirke.no n
REFLEKS 4-20
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Stolt styrer i n
barnehagebyg
I år flyttet Akasia Søreide
Menighetsbarnehage inn i
helt nye lokaler på Søreide.
Styrer Marit Onarheim er
åpenbart stolt over å vise
frem de flotte, nye lokalene.
TEKST: Håkon Eiken

-D

et er synd at jeg ikke har anledning til å invitere hele Søreidesamfunnet på omvisning. Vi har flotte,
velfungerende lokaler som gir oss gode
muligheter til å behandle barn godt.
– Du er glad i barn?
– Det våger jeg å si at jeg er.
Jeg mener faktisk at det er et
absolutt krav for å arbeide i
barnehage. Godt humør og
positivitet er gode egenskaper når en skal
arbeide med barn, ja,
med voksne også for
den saks skyld.
–

FOTO: Akasia
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– Fortell litt om barnehagen.
– Vi har godkjenning for 84 barn, og
gleder oss over at vi klarer å fylle det
antallet. Faktisk opererer vi med
venteliste. Barna plasseres etter alder.
Jeg liker å si at siste året før skolestart
er førskole. De øvrige årene er barnehage. Brukerne våre sier at vi har et
godt rykte, og det opplever jeg i
hverdagen. Det er selvsagt motiverende for hele staben. Husk at det er
arbeidsplassen for vel 20 personer. Få
med at vi har en meget aktiv foreldregruppe som helt tydelig vil det beste
for alle i barnehagen.
– Kan du fortelle oss litt om
deg selv?
– Jeg er tysnesjente, oppvokst på
Onarheim. Har utdanningen min fra
Stord og har en variert praksis. I den
nåværende stillingen har jeg vært i ett
og et halvt år. Da kom jeg fra lederstilling i en annen barnehage. Ellers er jeg
kry av mine tre sønner. Jeg har tvillinger på 21 år, der den ene skal bli
bonde/maskinist, mens den andre
håper å livnære seg som operasanger!

Yngstemann på 12 er mest opptatt av
fotball. Selv er jeg virkelig en morgenfugl som elsker å gå fjellturer. Korte og
lange, spiller ingen rolle. Men liker
meg ikke helt når det er stupbratt.
– Når jeg ser meg rundt på
kontoret ditt, ser jeg tydelige
merker etter hobbyen din.
– Du tenker på fotoene mine! Ja, jeg
er glad i å fotografere naturbilder. Folk
også, for den saks skyld, men det blir
mer for privaten. I naturen er jeg på
jakt etter gode motiver, spesielt opptatt av hva lys kan skape.
– Kan vi overføre dette til
barn?
– Absolutt. Det gjelder å sette fokus
på det skjønne og unike hos den
enkelte. Alle barn har gode egenskaper
som skal fokuseres og lyssettes på
riktig måte. En litt annen vinkel, og du
ser plutselig andre ting. Et litt annet
lys, og så er det et vell av andre
muligheter.
– Jeg synes menighetsbarnehagen har et flott motto.
– Ja, vi er fornøyd med «Jeg lurer
på ...». Det er virkelig en fin innfallsvinkel til mange gode samtaler. Her
kan det dreie seg om de forskjelligste

ytt
gg

temaer. Barn kommer med ulik bakgrunn og kunnskap, men alle barn
lurer på noe. Det er viktig at barn får
anledning til å undre seg, og dette
hjelper oss til å bygge sosial kompetanse. Her finner vi forresten mye
god inspirasjon i kjente bibelfortellinger.
– Hvordan er samarbeidet
med Søreide kirke?
– Utmerket, vil jeg si. I normale
tider har vi ukentlige samlinger med
en menighetspedagog eller en av prestene, og vi har god hjelp av organisten. Barn liker å synge, og dette
får vi hjelp til. I tillegg samarbeider vi
rundt de store høytidene. Vi ansatte er
godt fornøyd, og foreldrene gir oss
også gode tilbakemeldinger på det.
– Når får vi se fotoutstilling av
de flotte bildene dine?
– Ja, si det. Det kunne kanskje være
en idé, hvem vet? Viktigere er det at
alle er klar over at jeg er styrer i en
barnehage som vil at barn skal lure på
både det ene og det andre! n
FLOTT NYBYGG: Styrer Marit
Onarheim utenfor den nye
menighetsbarnehagen.

FOTO: GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN

FAKTA:

Akasia Søreide
menighetsbarnehage

• Barnehage med 84 barn på fem
avdelinger.
• Holdt tidligere til i et bygg fra 1973
like ved kirken.
• Var en del av kirkens virksomhet
inntil Akasia Barnehage overtok.
• I påvente av nytt barnehagebygg utvidet barnehagen med brakker og et
lokale leid av kirken (Ungdomslokalet).

• Flyttet inn i nye lokaler på andre
siden av Steinsvikveien 2. januar
2020.
• Akasia Barnehage driver ni
menighetsbarnehager som ifølge
deres nettside skal «bidra (…) til å gi
barn erfaring med, opplevelse
av og kunnskap om kristen tro og
tradisjon».
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Monica og
Christian fant
løsningen
Monica er kristen.
Christian er en av landets
mest profilerte humanetikere. Slik lever de
sammen til tross for
forskjellig tro.
TEKST: Astrid Dalehaug Norheim
FOTO: Silje Alden

I

august ringte bryllupsklokkene
for Monica Skjold og Christian
Lomsdalen i Birkeland kirke på
Nesttun. Men vielsen var ikke helt
vanlig: Dette var en velsignelsesseremoni. Dagen før hadde de blitt
juridisk viet i en humanistisk
seremoni.
– Jeg er veldig glad i seremonier,
sier Monica og ser bort på ektemannen.
– Og du er tydelig på at du ikke vil
gifte deg i kirken, sier hun.
– Ja, av respekt for dem som tror,
sier Christian.
Derfor gjorde de noe som de ikke
kjenner til at noen andre har gjort før
dem: Humanistisk vielse og kirkelig
velsignelse.
– For meg var dette den logiske
løsningen, sier Monica.
– Det er som Ole Brumm sier: Ja
takk, begge deler. Det er ikke et
kompromiss, men en løsning som
er tilpasset oss begge. Hvis han skulle
lovet noe foran en Gud han ikke tror
på, er det det samme som å si at løftet
ikke betyr noe. Det ville jeg synes var
veldig vondt. Da ville han oppført seg
som at min Gud ikke betydde noe. Det
ville vært mye vondere. Samtidig er
det viktig for meg at dette ekteskapet
6
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tilhører min Gud. Der er det velsignelsen kommer inn, sier Monica.
– Humanistisk vigsel har ingenting
som strider mot det jeg tror på.
– Og velsignelsen gjennomføres
uten at jeg opplever at den er i disrespekt for de som tror, sier Christian.

Usikker i starten

Troen skiller dem. Monica er kristen.
Christian er en av landets mest profilerte humanetikere som nestleder i
Human-Etisk Forbund.
De møttes i 2016.
– Da jeg traff ham, var jeg usikker
fordi mange av dem jeg hadde truffet
fra Human-Etisk Forbund var antireligiøse. Det hadde jeg ikke orket. Jeg
hadde ikke orket å hele tiden forsvare
troen min. Men det har jeg ikke
måttet, sier Monica.
Hun ser på Christian.

– Du er på ingen måte antireligiøs.
Du har stor respekt for at folk er
religiøse. Du jobber mye med
menneskerettigheter, og trosfrihet er
en menneskerettighet.
Christian er religionsviter. Det er
både en ressurs, men kan også være
frustrerende for Monica.
– Han er mye mer belest enn
meg på min tro. Noen ganger er det
frustrerende, for vi kan snakke om
tema som han kan bedre enn meg.
Jeg blir sittende fast.
Men det kan også være en styrke.
– Jeg kavet meg ned i et forvirret
hull om bønn der jeg lurte på om jeg
ba riktig og hadde riktig inderlighet i
bønnen. Da kom religionsviteren frem
og sa: Du kan ikke be for dårlig. Da
hadde du styrt Gud. Da er han ikke
allmektig lenger. Jeg kunne finne ro i
at det var godt nok.

TO SEREMONIER: I august ble ekteskapet velsignet i Birkeland kirke. Dagen før hadde de hatt humanistisk vielse.

De møttes over nett. Før de møttes,
var det viktig for henne å fortelle at
hun er kristen. Det kom frem da
Monica skulle sitte vert i Åpen kirke i
bli-kjent-fasen.
– Var det viktig for deg å si at du er
kristen?
– Jeg har sjelden frontet min tro. Det
endret seg etter at jeg traff Christian.
Jeg begynte som lærer på Gimle ungdomsskole i 2008, men jeg tror ikke
noen der visste jeg var kristen før jeg
traff Christian.

Korsgaven

Forlovelsesgaven fra Christian var
ørepynt i hvitt gull. To kors.
– Jeg var ikke helt klar for å gå med
kors på jobb, men jeg kunne ikke
velge dem vekk, for det var forlovelsesgaven. Etterhvert fant jeg ro i å
gå med dem.
Monica og Christian bor på Sandsli
med Monicas to barn May-Elise og
Liv-Marion og Christians barn Brage
og Villemo. Christian er stadig å se i
kirken også. Men én ting gjør han
ikke: han synger ikke med på
salmene.

–Det oppleves som respektløst og
feil. Selv om jeg ikke tror på det som
man tilber, oppleves det for respektløst for dem som tror at jeg skal
stå der og synge.
Selv om Christian er med i kirken, er
det en plass Monica ønsker å dra uten
ham: På den årlige menighetsweekenden. Da drar i underkant av hundre
barn, ungdommer og voksne i
menigheten på et leirsted en helg. Det
er mye sosialt, mat, lek – men også bibeltimer og samtaler.
– Jeg har vært veldig usikker på om
jeg ville ha ham med. Jeg hadde følt
det litt som å ta en ulv inn i fåreflokken, sier hun og ser på Christian.
Mange kjenner ham fra skarpe leserinnlegg og twitterdebatter. Han er
også lett gjenkjennelig med store
piercinger i ørene og hanekam.
– Jeg har omtalt Christian som lam i
ulveklær. Han er veldig veldig snill på
innsiden, men kan se litt tøff ut.
Hun har landet på at menighetsweekendene i Birkeland er for henne
og de barna som vil.
– Jeg opplever den delen av menighetsweekenden som er for de voksne
som veldig rå. Bibeltimene handler

om det essensielle. Om kvelden er det
bibellesning og gjerne med et opplegg
hvor to og to snakker sammen om hva
bibelteksten betyr for oss. Hva vi legger i den. Da er det ikke naturlig at jeg
tar med meg en som det ikke betyr
noe annet for enn det rent religionsvitenskaplige. I en slik sammenheng
skal man være deltagende. Ikke observatør.

Vil ikke endre hverandre

- Christian, synes du det er trist
at hun ikke vil ha deg med på
menighetsweekend?
- Egentlig ikke. Ofte er det møtehelg
i HEF også.
– Skulle du egentlig ønske at
hun ikke var kristen, Christian?
– Nei, det har jeg ikke behov for.
– Skulle du egentlig ønske han
var kristen, Monica?
– Nei, for jeg kan snakke om med
troen med ham. Det er mye viktigere
at han er raus, imøtekommende og
forståelsesfull. Det var ikke viktig for
meg å være i et kristent forhold, men
viktig at jeg ikke trengte å kjempe for
troen min, sier hun. n
REFLEKS 4-20
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Høsten i Søreide
Etter at det meste har vært stengt ned siden pandemien
startet, er det endelig mye som starter opp igjen nå. Enkelte
ting står fortsatt på vent til situasjonen bedrer
seg enda mer.

Café 19

Fritidsklubben for femte- til sjuendeklassinger hadde høstens første treﬀ
allerede 21. august.

Da møtte 29 «tweens» opp til lek og aktivitet. Den kvelden var hele samlingen
utendørs. Det er planlagt én Café19samling i måneden videre; alle dager
kl 19.00 til 21.00:
• 18. september
• 16. oktober
• 20. november.

Café19 holder til i ungdomslokalet
nedenfor kirken, med mindre det er
vær til å være ute. Det pleier å være
leker, konkurranser, bordtennis, quiz,
kiosk og andakt.

Tweenskor

I februar startet vi opp et nytt kor for
4. til 7. klasse.

Barn fra fem forskjellige skoler rakk
bare å ha tre øvinger før alt ble stengt.

Nå har koret startet opp igjen, og
øver hver onsdag fra 17.30 til
18.30 i Ungdomslokalet.

Familiekoret

Tirsdager i partallsuker øver
Familiekoret fra 17.30 til 19.00:
•
•
•
•
•
•
•

15. september,
29. september,
13. oktober,
27. oktober,
10. november.
24. november.
Søndag 8. november opptrer koret
på familiegudstjenesten kl. 11.00.

Café Hjerterom
Hver torsdag kl. 11.00 er det et
populært formiddagstreﬀ med
servering av vaﬂer i kirken.

Det starter opp igjen 3. september,
med ekstra tilrettelegging for smittevern. Samlingene avsluttes med enkel
tekstlesing og sang i kirkerommet.

Babysang

Babysang starter også opp igjen
3. september.

Det vil som vanlig være to grupper, og
nå vil hver baby med forelder få tildelt
hver sin matte på samlingen. Påmelding til babysang finner du på Søreide
kirkes nettside.

MiLK

MiLK er en forkortelse for minilederkurs.

Dette er et kurs for ungdom som
er ferdige med konfirmasjon.
høst starter vi opp et nytt kurs
24. september, altså bare fire dager
etter de siste av årets konfirmanter er konfirmerte. På
MiLK får man opplæring og
praksis i å være en leder i
kirkens arbeid under
mottoet «Vær deg selv –
stå opp for andre».

Foto Bo Mathisen
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kirke

Vil du
støtte barneog ungdomsarbeidet på
Søreide?
Se side 11

Søndagsskole
og familiegudstjeneste

Det skal være enkelt å ta med seg barn på
gudstjeneste i Søreide kirke.

Det er enten søndagsskole eller familiegudstjeneste på søndagene, bortsett fra når
det er konfirmasjon (13. og 20. september)
og i skolens høstferie (4. og 11. oktober).
Tema for familiegudstjenestene:
• 23. oktober: Førsteklasses skolestart
• 25. oktober: Høsttakkefest
• 8. november: Bok til 2- og 4-åringer
• 29. november: Lys våken
• 13. desember: St. Lucia

Juniorkonﬁrmanter

En gang i måneden er 5. klassinger invitert
til trosopplæring like etter skolen.
Før jul blir det på disse torsdagene:
• 24. september,
• 22. oktober og
• 19. november

Ennå litt på vent:

Middag i kirken har vært et veldig populært tilbud
annenhver tirsdag. Vi håper vi kan starte opp igjen
i løpet av høsten, men det blir i alle fall ikke før
høstferien.

Kirkekaﬀe venter vi også med, blant annet fordi
hele kirkerommet nå må tas i bruk på gudstjenestene om søndagen.
Lokalhistorisk forum har også lyst til å starte opp
snart, men avventer situasjonen noe.

Diakonatet vil fortsatt dele ut blomster til 80-, 90og 100-åringer, men venter med å møtes jevnlig i
kirken.

REFLEKS 4-20
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Vil du hjelpe oss å dele ut Refleks? Kombiner en
hyggelig tur i nabolaget med dugnad i menigheten!

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

• Straumesvingen
• Ruskeneshaugen
• Villblomsten sameie

• Søreidneset
• Blokkene ved
Søreidneset
• Steinsviken
• Sandslikroken
• Steinsvikåsen, Solheia
• Ytrebygdsvegen
68-70

Ta kontakt
med kirken:
55 52 71 00 soreide.menighet.bergen
@kirken.no
eller Torbjørn Damm:
909 13 509
to-dam@online.no

Blomsterdalen Senter
tlf. 55 99 14 24
post@tottos.no

Post i butik på
Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

På ’an
igjen!

4  20

Vi trenger ﬂere
Reﬂeks-bud!

side 3, 89 og 12

Slik ble
barnehagen
side 45

Sammen fant
de løsningen
side 78

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

TRENGER DU NOEN
Å SNAKKE MED?

Rema 10

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

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag: Kunngjøring om gudstjenester
i Fana prosti. E-post: sylvi@fanaposten.no

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

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

Aurdalslia 12 - 5253 Sandsli - 55 22 65 10

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!
Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
TILLITEN TILwww.abbedissen.no
OSS VIL BLI GODT IVARETATT
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bestilling@suntretthjem.no
970 91 491
suntretthjem.no

Bli med og støtt våre barn og unge!
Søreide kirke ønsker å være
en viktig arena for barn og
ungdom i nærområdet vårt.
Kirken får statsstøtte for
kirkelige tjenester og midler
til trosopplæring. Andre aktiviteter støttes av midler
kirken får inn fra givere.

I

Send SMS til 936 61 444
med LETEX REFLEKS
3, løsningsord og ditt
navn innen 31. oktober
og bli med i trekningen
av et gavekort fra
Domino’s Pizza på
Kokstad. Vinneren
vil bli kontaktet av
Domino’s via SMS.
Vinner i forrige nummer:
Bodil B. Hansen.
Gratulerer!
Babysang
Barnehage
Bryllup
Bud
Forutsigbarhet
Fritidsklubb
Giverglede
Gudstjeneste
Hjerterom
Milk
Skattefradrag
Skolestart
Styrer
Tweenskor
Ørepynt

mye du vil gi i måneden. Ønsker du
heller å gi engangsbeløp, kan du
bruke vipps 42715 eller kontonummer 1644.25.11768.
Du kan få skattefradrag for gaver
mellom 500,- og 50.000,- kr. I så
fall må du oppgi
fødselsnummer
når du registrerer
deg som giver.

Letekryss

Søreide kirke finner du blant annet
et kor fra 4. klasse og oppover, en
fritidsklubb for 5. til 7. klasse, kor for
hele familien, kirkemiddag for små og
I letekrysset finner
du mange ord du kan
lese mer om i dette
bladet. Ordene kan
stå forlengs og baklengs, vannrett,
loddrett og på skrå.
Ett av ordene er
IKKE i letekrysset.
Det er løsningsordet!

store og for ungdom er det ledertreningskurs og trening med mening på
KRIK. Vi har et ungdomslokale med
bandrom som står ledig flere dager i
uken og et brennende ønske om å
gjøre mer for de unge i lokalmiljøet.
Hvis du er med på å støtte barne- og
ungdomsarbeidet i kirken, kan vi få
til å gjøre enda mer!
Nå er det enkelt å bli fast giver til
kirkens arbeid. Finn «giverglede» på
kirkens nettside og fyll ut skjemaet
som ligger der. Du velger selv hvor

Tusen takk for
alle bidrag!
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Livets gang

Døpte
Herman B. Nesøy
Tilde Viktoria Gulbandsen
Caspian Arnesen Odland
Nataniel Honningsvåg
Emma Igesund Alveberg
Sigurd Maloney Foss
Ellinor Haglund Søreide
Aslak Tordal Hornes
Matilda Marie Pice
Tarjei Storebø Solbakken
Vilde Hjertåker Bakke
Noah Nordvik
Emil Pedersen
Leon Torbjørnsen Fagnastøl
Jonathan H. Hannevik
Sigrid Austrheim Hagelund
Iben Hagen Foss
Lars Eide Venset
Herman Ytreland-Evensen
Aleksander Tveit Haakvik
Døde:
Bernt Hesthamer
Henry Karlsen
Gunvor H. Andreassen
Margit Borgny Jonsson
Olav Alfred Strømme
Solveig Lemvik
Hilborg Bøe
Olaug Marie Birkeland
Vivi Herland
Tone Gjøvåg
Margit Selstad
Peder Randulf Tharaldsen

Gudstjenester
6. sept. kl. 11.00
Gudstjeneste.

9. sept. kl. 21.00
Hverdagsmesse.

12. sept. kl. 11.00 og 13.00
Konﬁrmasjonsgudstjenester.

13. sept. kl. 11.00
Konﬁrmasjonsgudstjeneste.

19. sept. kl. 11.00 og 13.00
Konﬁrmasjonsgudstjenster.

20. sept. kl. 11.00
Konﬁrmasjonsgudstjeneste.

23. sept. kl. 21.00
Hverdagsmesse

27. sept.
11.00: Gudstjeneste.
13.00: Dåpsgudstjeneste.

30. sept. kl. 21.00
Hverdagsmesse.

Menighetskalender
4. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste.

7. oktober kl. 21.00
Hverdagsmesse.

1o. oktober kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste.

11. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste. Seniorsøndag.
14. oktober kl. 21.00
Hverdagsmesse.

18. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste.
Konﬁrmantpresentasjon.
21. oktober kl. 21.00
Hverdagsmesse.

25. oktober kl. 11.00
Familiegudstjeneste.
Høsttakkefest.

28. oktober kl. 21.00
Hverdagsmesse.

1. november kl. 11.00
Gudstjeneste.

4. november kl. 21.00
Hverdagsmesse.

8. november
11.00: Familiegudstjeneste.
2- og 4-årsbok.
13.00: Dåpsgudstjeneste
11. november kl. 21.00
Hverdagsmesse.

15. november kl. 11.00
Gudstjeneste.

Kalender

Onsdag 9. september
17.30 Tweenskor

Torsdag 10. september
10.45 Babysang
11.45 Babysang
11.00 Café Hjerterom

Tirsdag 15. september
17.30 Familiekor

Onsdag 16. september
17.30 Tweenskor

Fredag 18. september
19.00 Café 19

Onsdag 23. september
17.30 Tweenskor
18.30 Menighetsråd

Torsdag 24. september
10.45 Babysang
11.45 Babysang
11.00 Café Hjerterom
14.00 Juniorkonﬁrmanter
17.00 MiLK
Tirsdag 29. september
17.30 Familiekor

Onsdag 30. september
17.30 Tweenskor
Torsdag 1. oktober
10.45 Babysang
11.45 Babysang
11.00 Café Hjerterom

Torsdag 8. oktober
10.45 Babysang
11.45 Babysang
11.00 Café Hjerterom
Tirsdag 13. oktober
17.30 Familiekor

Onsdag 14. oktober
17.30 Tweenskor

Torsdag 15. oktober
10.45 Babysang
11.45 Babysang
11.00 Café Hjerterom
Fredag 16. oktober
19.00 Café 19

Tirsdag 20. oktober
16.00 Middag i kirken*
Onsdag 21. oktober
17.30 Tweenskor

Torsdag 22. oktober
10.45 Babysang
11.45 Babysang
11.00 Café Hjerterom
14.00 Juniorkonﬁrmanter
17.00 MiLK
Lørdag 24. oktober
11.00 Sorgseminar i
Skjold kirke
Tirsdag 27. oktober
17.30 Familiekor

Onsdag 28. oktober
17.30 Tweenskor
18.30 Menighetsråd

Torsdag 29. oktober
10.45 Babysang
11.45 Babysang
11.00 Café Hjerterom
16.30 Samling for
3-åringer

Tirsdag 3. november
16.00 Middag i kirken*

Onsdag 4. november
17.30 Tweenskor

Torsdag 5. november
10.45 Babysang
11.45 Babysang
11.00 Café Hjerterom
17.00 MiLK
Tirsdag 10. november
17.30 Familiekor

Onsdag 11. november
17.30 Tweenskor

Torsdag 12. november
10.45 Babysang
11.45 Babysang
11.00 Café Hjerterom

Tirsdag 17. november
16.00 Middag i kirken*

* Ikke avklart. Følg med på
våre hjemmesider.

Kort om alt

Babysang:
Sangstund i kirken.

Middag i kirken:
Rimelig middag med
påfølgende aktiviteter i
kirken.

Cafe Hjerterom:
Vaﬂer og kaﬀe i menighetssalen.
Jubilate:
Kor for voksne.

Cafe 19:
Fritidsklubb for 5.-7. klasse
i ungdomslokalet.
Tweens-kor:
Kor for 4. - 7. klasse i
ungdomslokalet

Lokalhistorisk Forum:
Foredrag om lokalt, historisk
tema i menighetssalen.
MiLK:
Minilederkurs for ungdom.
Hverdagsmesse:
Kort liturgisk messe med
nattverd.
Juniorkonﬁrmanter
Trosopplæringstiltak for
5. klassinger i kirken.

Følg Søreide kirke
på Facbook!

