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Takknemlighet

Vi er inne i den mørkeste tiden av året, 2020 går mot
slutten. Året da alt fra en dag til en annen ble forandret. Hvor den fysiske avstanden mellom oss
knapt har vært større

E

Tekst: Kari Hop Fjæreide

t år og en situasjon som har gjort at mange kjenner på usikkerhet,
utrygghet, ensomhet. Takknemlighet er kanskje ikke det første ordet
du tenker på når du ser tilbake på dette året. Likevel, kanskje er det da vi
trenger å løfte frem takknemligheten og det vi er takknemlig for, som en
kontrast, som et lys i mørket, midt oppi alt.

For meg har juleevangeliet blitt en av de viktigste kildene for å se hva som
er det viktigste i livet. Historien om når alt fra en dag til en annen ble forandret.
Vi kan ikke vite hvordan de følte det, den unge Maria og Josef, når det
viser seg at Maria er med barn og Josef ikke er faren. Virkeligheten må ha
vært mer komplisert, men det står det ikke noe om. Det som står er at
Josef blir hos Maria. Sammen møter de det som venter dem. Uten at de
kanskje vet det selv, blir de med det, ved bare å være for hverandre, de
viktigste brikke for at Jesusbarnet kan fødes, få vokse opp. Gjennom sin
relasjon, ved å være der for hverandre, for barnet, i en uoversiktlig
situasjon, utfører de en av de største rollene, trygghet i en usikker fremtid.
I alminnelighet, med godhet, slik bare de kunne, og helt uten de store
ordene.
I møte med livet kan man ofte tenke at man må gjøre så mye, si så mye,
oppleve så mye for et en selv eller andre skal kjenne på lykke og takknemlighet. Å bare være for hverandre og for en selv oppleves ofte for
smått. Det kan være vanskelig å se at man på den måten utfører en av de
aller viktigste rollene for den andre, for hverandre. Trygghet i en ukjent
fremtid.

For meg har dette blitt en av de viktigste lærdommene 2020 har gitt meg.
Takknemlighet over dem som er der og ser. Takknemlighet over selv å
kunne være, en som kan gi trygghet for andre, i møte med en ukjent
fremtid. l

Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan. Om håp og ei utrakt hand.

Trygve Hoﬀ, Nordnorsk julesalme

reﬂeksjon
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En glad giver

Jeg ønsker at mange i Søreide menighet kan få oppleve gleden ved å bli en fast støttespiller for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.
Tekst: Gunnar Mindestrømmen
Foto: Geir Endre Kristoﬀersen

D

et nærmer seg jule og
mange er allerede i gang
med å handle inn julegaver.
Noen synes det er kjekt og fint
å tenke ut hvordan en kan
glede noen spesielt på julaften. Da jeg var yngre var jeg
veldig opptatt av hva jeg
skulle få til jul, og fantasien
hadde nesten ingen grenser
når julaften nærmet seg.
Senere i livet har dette forandret seg. Nå kan jeg glede
meg enda mer over å kunne
overraske noen med en fin
gave. Det aller kjekkeste er å
se at noen virkelig blir glade
over den gaven jeg gir.
Søreide er på så mange
måter en flott menighet. Det
som gjør menigheten så flott
er alle de fine menneskene
som engasjerer seg i der. Vi
har også en fin stab med
dyktige medarbeidere. Sammen med menighetsrådet
ønsker vi at menigheten skal
satse mer på arbeid med barn
og unge. Det er mange barn
og unge i soknet. Unge som
trenger et sted å være, et sted
der de møter trygge voksne
som møter dem med respekt
og omsorg.
De siste årene har vi hatt en
barne- og ungdomsprest tilsatt for å kunne fokusere på
denne satsingen. Nå har ikke
menigheten økonomi til å fortsette dette engasjementet. Og

vi leter etter å finne ut hvordan veien går videre. For å
kunne satse videre er vi derfor
avhengige av å få flere faste
støttespillere. Nå lanserer vi
en giverkampanje der vi forsøker å verve flere faste givere
til barne- og ungdomsarbeidet. Man kan selv velge
et fast månedlig beløp, og
man kan i tillegg få skattefradrag for det en bidrar med.
Helt siden den første kristne
menighet ble etablert har det
vært slik at hva menigheten
kunne gjøre har vært avhengig av hva det enkelte
medlem kunne bidra med.
Dette perspektivet har blitt
litt borte i vår statskirkevirkelighet, men melder seg i
økene grad i tiden som kommer. Det offentlige Norge
dekker basisfunksjonene i
menigheten som vedlikehold
av bygg og lønnsutgifter i forbindelse med gudstjenester
og kirkelige handlinger. Vi får
også noe støtte til trosopplæringstiltak. Dersom menigheten ønsker å få til noe mer,
og menigheten vil satse særlig
på barn og unge, så er vi avhengige av at vi løfter i flokk.
Klarer vi å skape et miljø i
Søreide menighet der barn og
unge kjenner seg hjemme, vil
vi kunne gi dem verdier de
bærer med seg gjennom hele
livet. Det er noe som engasjerer meg og gir meg stor
glede i livet - en glede som jeg
håper mange kan få del i. l

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. l
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Vikaren som ser
Ingvild Aurlund Lossius
har tilbragt en del tid i
kirkens ungdomslokale
dette året, og hun ser at her
kan mye skje. Nå håper hun
mange blir med å støtte
barne- og ungdomsarbeidet
i kirken.
Tekst og foto: Geir Endre Kristoﬀersen

-K

an vi ikke spille eeeen runde til?
Jentene i Tweenskoret ivrer
etter å få leke mer mørkegjemsel før de
skal gå hjem.
– Nei, nå er tiden vår ute! svarer
leder Ingvild Aurlund Lossius med et
smil.
– Nå har alle blitt hentet, så vi må si
takk for i dag!
Tweenskoret øver hver onsdag i ungdomslokalet like nedenfor kirken.
Ingvild ser at dette er et lokale med
potensiale. De siste årene har det ikke
vært veldig mye aktivitet i bygget, så
lenge det har vært barnehagedrift der
på dagtid. Menighetsbarnehagen som
leide huset av kirken, har nå flyttet til
nye lokaler på andre siden av veien.

Annen bruk av huset?

Nå ser Ingvild nye muligheter for ungdomslokalet.
– Har du gjort deg noen tanker
om hva dette huset kan brukes
til?
– Jeg liker tanken på at folk kan
komme til kirken med hele seg, så det
hadde vært gøy om lokalet kunne bli
brukt til mye forskjellig. Det er jo et
bandrom her, så bandøving hadde vært
gøy. Eller kanskje lan-party? Etter at
barnehagen har flyttet ut, har rommet
blitt helt nedstrippet. Nå tenker jeg det
er mulig å gjøre dette til ungdommens
eget hus igjen.
Dette skoleåret er Ingvild vikar som
menighetspedagog i Søreide kirke. Hun
kjenner kirken godt fra to år som
dirigent i Søreide TenSing, etterfulgt av
et år med praksis i kirkens barne- og
ungdomsarbeid. Ingvild var godt i gang
4
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«Jeg ser at de frivillige får et eierskap
til det som skjer i kirken. Man føler
seg virkelig inkludert når man er med
å gjøre en innsats». Ingvild Aurlund Lossius

med lærerstudiene da hun ble spurt
om å bli dirigent i TenSing-koret, og
dermed ble veivalget hennes endret.
– Jeg var helt innstilt på å bli lærer,
og gledet meg til det. Men da jeg
dirigerte TenSing-koret fant jeg ut at
jeg heller ville jobbe i kirken.

Lærerutdanning og teologi

Etter fullført lærerutdanning med fordypning i musikk, tok hun derfor et
årsstudium i praktisk teologi og ledelse for å bli menighetspedagog.
– Hva er det som er så bra
med å være menighetspedagog?
– Det er en veldig variert arbeidshverdag. Jeg liker veldig godt å jobbe
med barn og unge, og det er gøy at i
denne jobben får jeg jobbe i et veldig
vidt aldersspenn, helt fra babyer til
konfirmanter og enda eldre ungdommer. Det er også godt å få formidle troen som har vært viktig for
meg hele livet.
– Hvordan har troen vært
viktig i livet ditt?
– Troen er noe jeg har vært bevisst
på helt fra jeg var veldig liten. Gud
har alltid vært en trygghet for meg.
Jeg har alltid vært vant til å be, og ber
fortsatt hver kveld. Først takker jeg
for noe, og hvis det er noe som er
vanskelig, ber jeg for det.
– Finner du alltid noe å takke
for?
– Ja, faktisk! Og det tror jeg er
veldig viktig. Det tror jeg også er
viktig for ikke-troende. Selv på tunge
dager kan man finne noe man kan
være takknemlig for, og ved å
fokusere på det som er bra, gjør man
dagen litt bedre.
I tillegg til alt hun gjør i Søreide

kirke, er Ingvild også aktiv i St. Jakob,
kirken for ungdom og unge voksne i
Bergen sentrum. Hun sier det gir
henne mye å være frivillig medarbeider der.
– Det er veldig givende. Jeg får et
annet fokus når jeg bidrar uten å få
betalt for det, når jeg bare gir av meg
selv. Da føler jeg veldig på takknemligheten jeg får for det jeg gjør. Jeg ser
at jeg er en del av puslespillet, at jeg
er med på det som får det til å gå
rundt.

Hva er du
takknemlig for?

raske

muligheter

FEM

Håvard Falck
Jeg er takknemlig for at det
ﬁnnes tilbud man kan ta med
babyen på, også i disse dager.

Katrine Eriksen-Hovne
Jeg er takknemlig for tre friske
barn, at vi bor i det landet vi
bor i, og en god familie.

Samarbeid med frivillige

Ingvild møter også frivillige i Søreide
kirke, blant annet lager hun opplegget
som frivillige medarbeidere gjennomfører på søndagsskolen.
– Jeg ser at de frivillige får et eierskap til det som skjer i kirken. Man
føler seg virkelig inkludert når man er
med å gjøre en innsats.
Da Ingvild var dirigent i TenSingkoret, var de et lederteam på tre unge
voksne i koret. Alle tre fikk et honorar
for innsatsen. Det er positivt at ungdomslokalet nå er mer ledig. Samtidig
betyr det også at menigheten har litt
mindre penger når ikke barnehagen
lenger leier huset av kirken. Ingvild
innser at det ikke er like lett å skulle
betale noen for å være med nå, men
skulle gjerne sett at hun kunne få med
seg en pianist i Tweenskoret.
– Kanskje det kommer inn nok på
givertjenesten til at vi kunne fått det
til? spør hun ettertenksomt.
– Og så hadde det vært greit om vi
kunne kjøpt inn en egen høyttaler, ler
Ingvild, før hun putter sin egen
bærbare høyttaler i en bag og går for å
ta bussen hjem. l

Filip Lorentzen
Gram-Knutsen
Jeg er takknemlig for at jeg er
frisk.

Brita Monica Rosmer og
William Berg
Vi er takknemlige for alle de
gode menneskene vi har i
livet.

Torild Hilton
Jeg er takknemlig for at jeg
har god helse.
REFLEKS 5-20
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2020
Konfirmantene

Ingen kan si at konfirmantåret 2019/2020 ble et helt
vanlig konfirmantår!
Tekst og foto: Geir Endre Kristoﬀersen

et endte med at konfirmasjonene ble flyttet fra mai til september, til to
helger der det igjen ble ekstra innstramminger i smittevernet i Bergen.
Dermed måtte det bli flere konfirmasjonsgudstjenester med færre i hver
gruppe, slik at hver konfirmant kunne ha to gjester med seg. Seremoniene ble
sendt direkte på kirkens facebookside. Bildene under ble tatt på årets kappeprøvinger, og samsvarer dermed ikke med de som ble konfirmert sammen.
Uansett pauser, utsettelser og endringer: Konfirmantåret 2019/2020 var et
supert år med gode ungdommer som vi håper vi får møte igjen. l

D

Adrian Ståløy Førde
Adrian Nova Larsen
Adrian Sørheim
Alexander Kouj Bajo
Amalie Lithun
Amalie Mangerøy Kramer
Andreas Øye Tangerås
Andreas Emil Blücher
Benjamin B. Todros
Bjarki Helgeson Austbø
Christian Ulvøy
Christopher R. Bruun
Daniel Carillo Hatland
Daniel F. Mikkelsen
Elias Aleksander Kyte
Elias Kronenberg Træland
Elise T. Amundsen
Elise Nessimo
Elise Værøy Skage
Ella Myklebust-Kval
Emilie Oksnes Madsen
Endre Frøland Strandos
Espen Opsahl
Even Flinterud
Fabian Steﬀensen
Filip Leonard Vetaas
Fredrik Krempig Nygaard
Frida Leirgulen
Frida Hansen Hamre
Gard Heradstveit
Harald G. Abrahamsen
Heine Slinde Sundt
Henrik Nordvik
Ida Væhle Våga
Ivar Ormberg Ellingsen
Jakob Tveten Søyland
Jendine Vibe Henschien
Joar Eikrem Klepp
Jon Emil Oma Nergård
Julia Elisabeth Bru Brekke
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Julian Hamre
Julie Fredriksen
June Bianca E. Gjellestad
June Bølstad Jansen
Jørgen Nitter
Kaja Flikka-Welle
Kaja Kronheim
Karolina Louise Storeide
Karoline Misje Hindenes
Kjetil Espeland
Kristian Lund Næsgaard
Kristian Steen
Kristian Mathias Dahle
Kristoﬀer Kønig
Kristoﬀer Krakk Aga
Lilli M. Gulbrandsen
Lisa Stormoen
Lucas C. Kofoed
Magnus Soleng Lande
Maia Devik
Malene Sveen
Marcus M. H. Andersen
Marcus Knudsen Tviberg
Maren Tvedt
Maren H. F. Kristiansen
Maria Rossi Raudeberg
Mariell Dalseide Ogann
Marion Djupevåg Hitland
Marius B. Sørheim
Marte Maurset Viksøy
Marte Bjørge Andersen
Martin Løkling
Martine L. Gram-Knutsen
Mathea Een Hernes
Matheo Schick
Mathias Larsen
Mathias L. Nysæther
Mathilde H. Haugsdal
Mats Kolaas Husa
Mikael S. Johansen

Mikal Grimstad Uglehus
Mikal Eiken Dahle
Mille Constanse B. Daae
Mina Shahi Santi
Nicoline Andrea Hjortland-Johannessen
Niklas A. Iversen Dyrstad
Noah Solhaug
Nora Elise Berge Budal
Oda Reistad Ese
Oskar Skjefrås Kvile
Patrik Nicolai Døsen-Dahl
Pernille Gulbrandsen
Philip Sætre
Ragnhild Biskopshavn
Rikke Ingebrigtsen
Sander Aarﬂot
Sara Schei Ramstad
Sarah Sørdal Lampe
Sean William Berg
Silje Stensen Heggdal
Simon Winterthun
Sondre Jacobsen
Sondre Sture Skeie
Stina Henneli Vikøren
Sunniva Bjørvik
Sunniva Matre Haugsdal
Tarjei Aksnes
Thomas Duesund
Thomas Torsvik
Thomas M. Røstum
Tilde V. Gulbrandsen
Tobias Veland Hjelle
Tonje Henjum Stiegler
Torjus Rustan Knudsen
Tuva Martine Frøysa
Tuva Larsson Haugsdal
Victoria Fagerlid Oduro
William Oksnes Siglen
Øystein B. Thunes
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En annerledes jul

Når 2020 går mot slutten, ønsker vi alle at julefeiringen
skal være så normal som mulig. Da er julegudstjeneste
viktig for mange.
Tekst: Geir Endre Kristoﬀersen

Søreide kirke har vi planer om å
sende gudstjenestene på julaften
og 1. juledag direkte på kirkens Facebookside. Da kan de som ikke får
kommet til kirken, muligheten til å
være med på gudstjenesten fra
der man er. Ved å gå inn på facebook.com/soreidekirke, finner man
den direktesendte videoen lett.
Program for gudstjenestene finner
man på kirkens nettside,
www.soreidekirke.no.

I

På julaften er det to gudstjenester
med litt ulikt preg. Gudstjenesten
klokken 14.30 er en familiegudstjeneste med litt mer barnlig glede enn
gudstjenesten klokken 16.00. Første
juledag er det høytidsgudstjeneste
klokken 12.00. Alle disse gudstjenestene blir sendt direkte, og ingen av
dem vil bli liggende på nettet i
ettertid. Det handler blant annet om
rettigheter til musikk som spilles.

Litt avhengig av hvor mange deltakere det er tillatt å være i kirken da,
8
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ser vi for oss at det vil bli forhåndspåmelding til julens gudstjenester.
Vanligvis er det rundt tusen mennesker innom kirken på julaften, og
det ser det ikke ut til at er mulig i år.
For å unngå å måtte avvise noen i
døren i en fullsatt kirke, ønsker vi derfor at de som ønsker å komme, melder
seg på på forhånd. Alle som deltar på
gudstjenester og andre offentlige arrangement, må registreres med navn
og telefonnummer for eventuell
smittesporing. Ved å være påmeldt på
forhånd, vil denne registreringen gå
raskt og effektivt. Skjema for påmelding vil man finne på kirkens nettside.
Man kan også melde seg på ved å kontakte kirken på telefon eller e-post.

Når dette skrives, vet vi ikke noe om
hvordan begrensningene i antall
deltakere vil bli. Følg med på kirkens
nettside eller facebook-side, så
kommer det informasjon når det
nærmer seg mer.

Vi håper alle i Søreide kirke får
en fin julehøytid, uansett hvor
mange som kan samles fysisk. l

Adventskonsert på nett

Årets «Vi synger advent inn»-konsert
kan dessverre ikke gjennomføres i
kirken som planlagt. Som et plaster
på såret for kor, konﬁrmanter og
publikum som ville vært tilstede, vil
tre musikalske kvinner spille inn en
musikalsk adventsstund som blir lagt
ut på internett. Kantor Ingrid Hagen
og pedagogene Ingvild Aurlund Lossius og Rikke Bergﬂødt-Kvamme vil
spille og synge egenproduserte sanger
og andre førjulsgodbiter til alle. Det
hele blir ﬁlmet, og denne ﬁlmen blir
tilgjengelig på kirkens nettside og
Facebookside i løpe av desember.
Tema for denne lille adventskonserten
er håp, og hva kunne passet bedre
nettopp i denne adventstiden?

Adventskalender for
de minste

Hver morgen i desember kommer
en ny episode i Søreide kirkes
adventskalender på nett! Ingvild
Aurlund Lossius ﬁnner en liten ﬁgur
og en liten lapp, og i løpet av de
24 små ﬁlmsnuttene blir altså juleevangeliet (med litt kunstneriske
friheter) fortalt. Du ﬁnner episodene
der du ﬁnner Søreide kirke på
Facebook eller YouTube.

Muﬃnsformengelen

Med hvite fjær og en trekule kan man
lage ﬁne engler av nesten hva som helst.

Disse englene kan være fine både med
hvite fjær og muffinsformer, eller om de
er skikkelig fargerike. Har du ikke akkurat
det du trenger til englene, kan du sikkert
finne noe annet du kan bruke.
Du trenger:

• To muffinsformer • Trekule • Hvite fjær
• Piperenser • Tynn tråd til oppheng
Slik gjør du:

• Legg de to formene over hverandre
• Press formene på en finger, slik at de
får en spissere form.
• Stikk piperenseren forsiktig gjennom
midten av begge muffinsformene.
• Lag en liten krøll på piperenseren inni
formen så den holder seg på plass.
• Stikk to hvite fjær inn i samme hull som
piperenseren, fra oversiden.
• Tre trekulen ned på piperenseren.
• Form piperenseren til en glorie over
trekulen.
• Fest en tråd i glorien til oppheng.

Lykke til!

Lag juleverksted hjemme

Hvert år myldrer det av barn og unge i godt humør
på juleverksted i kirken, men ikke i år. Hva med å
heller lage sitt eget juleverksted hjemme?
Tekst og foto: Geir Endre Kristoﬀersen

elt siden 2006 har det vært juleverksted i Søreide kirke den
første lørdagen i advent. Da kommer det rundt 200 små og store
innom kirken for å lage fine ting til julepynt og julegaver. Det pleier
også å være utlodning av premier og kafe med varmmat og kaker. I
2020 er ikke det mulig, og denne fine tradisjonen blir brutt. Nå kan
vi ikke sitte tett sammen, bruke samme utstyr eller samles i store
grupperinger.

H

Kanskje du kan lage et lite juleverksted hjemme i år? Vi i Søreide
kirke har veldig lyst til å bidra til at flere kan lage fin julepynt
hjemme. Derfor håper vi det lar seg gjøre at dere kan komme til
kirken for å få ferdigpakket utstyr til å lage noe fint hjemme. Vi kan
ikke samles i de gode fellesskapene vi pleier, men i stedet kan vi
skape et fellesskap på sosiale medier.

På Søreide kirkes Facebook-side vil det komme et innlegg
der alle kan vise bilder av sin juleverkstedsproduksjon.
Slik kan vi ha et fellesskap – hver for oss! l
REFLEKS 5-20
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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

Sunn og fersk
mat levert
til ditt selskap.
Vi leverer et bredt utvalg av selskapsmat til
store og små arrangement.

Aurdalslia 12 - 5253 Sandsli - 55 22 65 10

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

I letekrysset finner du alle ord i
første vers av Deilig er jorden,
bortsett fra ett. Ordene kan stå
forlengs og baklengs, vannrett,
loddrett og på skrå. Ordet som
ikke står i letekrysset er løsningsordet! Det holder at du
finner et ord en gang, selv om det
kan være flere steder i sangen.

Send SMS med LETEX REFLEKS 5,
løsningsord og navn til 920 59 862
(nytt nummer!) innen 8. januar og bli
med i trekningen av et gavekort på en
stor pizza hos Domino’s på Kokstad.
Vinner av Letekryss i forrige nummer var
Leon Bjånes. Gratulerer!

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang

Letekryss

«Deilig er
jorden»
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Menighetskalender

Alt informasjon i kalenderen og gudstjenestelisten er med forbehold om endringer grunnet smittesituasjonen.
Følg med på www.soreidekirke.no for oppdateringer.

Livets gang

Døpte
Victoria Fagerlid Oduro
Sophia I. Hammersland
Kaisa Hovlandsdal
Marie Bøe Evensen
Nathalie Hauger Hamre
Oscar-Augustus Jåvold
Nikolai Eriksen-Honve
Knut Andreas N. Øiestad
Othilia Årdal Mo
Robin Bergesen-Hårvik
Johannes Lærk Thorsen
Haakon Flatholm
Mie Soﬁe Høvik Mikkelsen
Liam Eide Knudsen Morstøl
Mille Marie Nordås
Mille Marie Nordås
Jesper Wulf Skretting
Astrid Wulf Skretting
Veera Elias E. Anthonipillai
Klara Meldahl
Nikolai Alver Pedersen
Christina Misje Jørgensen
Emilie L. Thorbjørnsen
Jenny Tolo Hjulstad
Mathilde Sørheim Lied
Vielser
Anna Snezhinka Petrova
Risnes og Olaf Risnes
Christiane Misje og
Jan Erik Jørgensen

Døde:
Rolf Hannevig
Jan Erik Helleseth
Ranveig Karin Nordheim
Nina Sigvarda M. Johansen
Svein Stølsnes
Kåre Lorentz Ågotnes

Gudstjenester

22. november kl 11.00
Gudstjeneste, søndagsskole.

22. november kl 13.00
Dåpsgudstjeneste.

17. januar kl 11.00
Gudstjeneste, søndagssk.

29. november kl 11.00
Familiegudstjeneste.

24. januar kl 11.00
Gudstjeneste,
søndagsskole.

25. november kl 21.00
Hverdagsmesse.

2. desember kl 21.00
Hverdagsmesse.

6. desember kl 11.00
Gudstjeneste,
søndagsskole.

9. desember kl 21.00
Hverdagsmesse.

20. januar kl 21.00
Hverdagsmesse.

27. januar kl 21.00
Hverdagsmesse.

31. januar kl 11.00
Radiogudstjeneste.

Kalender

13. desember kl 11.00
Familiegudstjeneste.

Onsdag 25. november
17.30 Tweenskor

16. desember kl 21.00
Hverdagsmesse.

Mandag 9. desember
12.00 Diakonatet
19.00 Jubilate

13. desember kl 13.00
Dåpsgudstjeneste.

24. desember kl 14.30
Familiegudstjeneste.

24. desember kl 16.00
Gudstjeneste.

25. desember kl 12.00
Gudstjeneste.

27. desember kl 11.00
Gudstjeneste.

Torsdag 26. november
11.00 Café Hjerterom

Torsdag 10. desember
14.00 Juniorkonﬁrmanter
Mandag 14. desember
12.00 Diakonatet
Torsdag 17. desember
TBA Konsert med
Ytrebygda skolekorps

3. januar kl 11.00
Gudstjeneste.

Tirsdag 5. januar
Juletrefest? Følg med
på våre nettsider.

13. januar kl 21.00
Hverdagsmesse.

Onsdag 13. januar
17.30 Tweenskor

10. januar kl 11.00
Gudstjeneste.

Torsdag 7. januar
11.00 Café Hjerterom

Torsdag 14. januar
10.00 Babysang
11.00 Babysang
11.00 Café Hjerterom
Onsdag 20. januar
17.30 Tweenskor

Torsdag 21. januar
10.00 Babysang
11.00 Babysang
11.00 Café Hjerterom
Onsdag27. januar
17.30 Tweenskor

Torsdag 28. januar
10.00 Babysang
11.00 Babysang
11.00 Café Hjerterom
14.00 Juniorkonﬁrmanter

Kort om alt

Babysang: Sangstund i
kirken.

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

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.
Juniorkonﬁrmanter:
Trosopplæringstiltak
5. klassinger i kirken.

Fire radiogudstjenester fra Søreide i 2021
Fire søndager i 2021 kan man høre
gudstjenester fra Søreide kirke på
NRK radio.

Gudstjenestene sendes direkte i NRK P1
kl. 11.00. NRK og kirken ønsker i utgangspunktet at det skal være helt vanlige gudstjenester med den lokale menigheten til
stede. Det er altså ingen grunn til å snu om
man ser en NRK-bil ved kirken en søndag.
Ifølge NRK har sendingene ca. 700 000
lyttere, så det blir en stor menighet som

følger gudstjenestene. De fleste sitter
hjemme eller i bilen og lytter, og mange
har det som en fin søndagstradisjon å høre
på gudstjenesten. Vi vil gjøre vårt beste for
at det blir en fin opplevelse både for den
lokale menigheten og alle lytterne. Du er
hjertelig velkommen til å være med, enten
i kirken eller ved radioapparatet.

Datoene det blir radiogudstjeneste fra
Søreide kirke er: 31. januar, 11. april,
6. juni og 12. september

