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menighetskontoret
Fyllingsdalen kirke
Nebbeveien 20
5144 Fyllingsdalen
tlf: 55 59 71 48
e-post: fyllingsdalen.menighet@
bergen.kirken.no
kontonr: 1644.22.50522

ansatte
Sokneprest
Trond Egill Moe
tlf. a. 55 59 71 42
e-post: trond.egill.moe@
bergen.kirken.no
Kapellan
Eystein Wiig
tlf. a. 55 59 71 41
tlf. 488 94 587
e-post: eystein.wiig@
bergen.kirken.no
Administrasjonsleder
Tor André Ljosland
tlf. a. 55 59 71 48
e-post:
torandre.ljosland@
bergen.kirken.no
Kantor
Liv Skoglund
tlf. 992 36 178
e-post: liv.skoglund@
bergen.kirken.no
Kirketjener og
frivillighetskoordinator
Øyvind Bjørge
tlf. a. 55 59 71 45
e-post: oyvind.bjorge@
bergen.kirken.no
Menighetspedagog/
kateket
Gunn Waage Austad
tlf. a. 55 59 71 43
e-post:
gunnwaage.austad@
bergen.kirken.no
Styrer Åpen barnehage
Mariann Tveit
tlf. 415 28 807
e-post: mariann.tveit@
yahoo.com

Den blomstertid nå kommer
Salmen ”Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor” er
skrevet av Israel Kolmodin i 1694, og salmen setter ord på den
gudstjenesten som feires i hele naturen både om våren, men også
hele året. Ja, for kirken tror og bekjenner at Gud er nær og møter
oss i alt som Gud har skapt. Så se deg omkring, det vitner om
Gud alt sammen. Salmen ble siden oversatt til norsk av selveste
M. B. Landstad i 1861. For oss som er litt eldre er minnene fra
Landstads reviderte salmebok av 1924 et verdifullt minne. Både
fra egen konfirmasjonstid og i kirkens øvrige gudstjenesteliv.
Siden har vi fått nye salmebøker for å kunne synge til Guds pris i
stadig nye tider, og nr. 841 i den nye salmeboka er stadig aktuell.
”Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor, den kjære
lyse sommer da gress og grøde gror. Nå rører solens armer ved
alt som før var dødt, de blide stråler varmer, og alt på ny blir født.”
Landstad beskriver med andre ord naturen innenfor en
personlig og emosjonell atmosfære. Han kjenner at solen er
som en bror som stryker ømt over våre kinn, og er som en
tjener for Gud overfor oss alle. Ja, slik fastholder han troen på
Gud som livets kilde og livgiveren i hele universet.
”For hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot, det lys som
alltid skinner fra Gud, vår skaper god. Og hjelp oss du å dele med
andre det vi har, vårt liv, vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far!”
Slik beskrives livets dypeste mening. Nemlig livet med Gud som
en kilde til nytt liv og til fellesskap, glede og samhold mellom
mennesker. Av den grunn synges denne salmen også ofte i
brudevielser. For nettopp i våre samliv trenger vi Guds hjelp. Ja
nettopp i et kjærlighetens liv med hverandre handler det om dette;
et liv nær ditt hjerte så ord og handling blir i kjærlighetens språk.
Så god sommer til dere alle i naturen, vår store katedral!
Trond Egill Moe

F y llingsdalen m enighet - et fellesskap r undt J es us :
- Åpen og inkluderende
- Peker på Jesus Kristus i ord og handling
- Nærer og styrker troen i fellesskapet

Redaksjon: Håvard G. Frøysa & Eystein Wiig
Utforming: Håvard G. Frøysa
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Fellesskap for kvinner i Fyllingsdalen kirke

Felleskap for kvinner starter opp igjen i midten av august. Vi møtes annenhver onsdag kl
19:00-21:30. Det starter med et enkelt kveldsmåltid, før vi har en gjennomgang av dagens
tema og samtale om temaet i smågrupper. Opplegget passer både for dem som ønsker
å lære mer om den kristne tro og for dem som har lang erfaring som kristne. I vår har
gruppen hatt medlemmer i alderen 25 til 75 år, så her er det plass for alle! Se menighetens
nettsider eller kontakt Kristin Guldbrandsen Frøysa (tlf. 480 22 045) for mer informasjon.

Nå kan du Vippse penger til menigheten

Fyllingsdalen kirke er avhengige av de trofaste giverne til menighetens
arbeid. Du kan gi penger til menigheten ved å benytte vedlagte giro til
menighetsbladet eller du kan benytte Vipps ved å bruke nummer 11143, merk
betalingen “menighetsbladet”. Du kan også opprette fast givertjeneste. Dette
gir rett til skattefradrag opp til 25 000 kr. Ta kontakt på telefon 55 59 71 48 eller
bruk epost fyllingsdalen.menighet@bergen.kirken.no hvis du ønsker dette.

Frisk påskesalmesynging på 2. påskedag

2. påskedag arrangerte menigheten en samling
med synging av påskesalmer på Viggohyttetomten. Dette var en forenklet videreføring av
tradisjonen med friluftsgudstjeneste på Viggohytten
som stoppet da hytten brant ned i 2014. Til tross
for at været ikke var det beste, fant 15 personer
veien til fjells denne dagen. Kristin Guldbrandsen
Frøysa innledet samlingen med å lese
oppstandelsesfortellingen fra Johannesevangeliet.
Deretter ble en rekke av de tradisjonelle og de
mer moderne påskesalmene avsunget. Samlingen
ble avsluttet med salmen “Deg være ære” og
velsignelsen. Deretter var det klart for kirkekaffe, eller mer presist kirke-Kvikk Lunsj. Med mye vind
og litt regn i ansiktet var det mange som satte pris på at denne tradisjonen ble vekket til live igjen.

Fyllingsdalen barnegospel

Fyllingsdalen barnegospel hadde sommeravslutning mandag 6.6.
Fargefest, med sang, lek og god mat. Dagny Renata og Olav Haugen
har bedt om avløsning som ledere nå. De har vært ledere i 29 år! - stor
takk for fantastisk innsats! Festens høydepunkt: Da Olav, iført Non-Stopkostyme, delte ut Non-Stop til alle sangerne! – for det er helt sikkert at
Fyllingsdalen barnegospel fortsetter! Hvem som blir ny(e) musikalsk(e)
leder(e) er i skrivende stund ikke avgjort, men det fins både en plan A
og en plan B, ingen av dem er dårlige! Hanni Daniel fortsetter som leder,
og Elisabeth Borgen Thomassen hjelper oss med oppstarten til høsten.
Barn mellom 3 og 10 år er
velkomne til sang og lek!
Første øving i høst blir
mandag
29.
august,
kl 17:00-18:00.
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Blåtur til Kjellstraumen
I begynnelsen av juni hadde pensjonistgruppen i menigheten sin årlige blåtur, og denne gangen
gikk turen til Kjellstraumen i Nordhordland. Bussen stanset ved Kjellstraumen Brygge - et
flott vertshus som ligger idyllisk til ved Kilstraumen og som har tradisjoner helt tilbake til 1610.
Omkring 25 personer fra Fyllingsdalen ble med på turen, og det var ingenting å si på
stemningen. Praten satt løst, og det var glad allsang underveis. Det ble servert en herlig
middag: Svinenakke med paprikasaus, grønnskaker og poteter. Til dessert var det panna
cotta med friske bær. Kaffe og is kunne nytes utenfor i strålende solskinn og skyfri himmel.
Julie Sundsøy var med på turen og var full av lovord:
-Dette var en veldig fin tur. Kjellstraumen er et skjønt sted som ligger fint til ved sjøen, og
vi får alt med av natur. Maten var god og servicen ingenting å si noe på. Og selskapet
på bussen var koselig.
Judith Ludvigsen, Inger Johanne og Alf Iden var reiseledere og de fikk mye ros for arbeidet de hadde
lagt ned og for gjennomføringen av turen. De tre er, sammen med en gruppe frivillige medarbeidere,
aktive innenfor pensjonistarbeidet i menigheten. Hver tirsdag fra kl 12-14 arrangerer de Treffstedet i
Spectrum-bygget ved Oasen. Treffstedet er en sosial møteplass der man kan treffe venner og kjente
og slå av en prat over en kopp kaffe. I tillegg arrangeres Formidagstreffet den første mandagen
i måneden fra kl 11-13. Dette er i Fyllingsdalen kirke og har en liknende profil som Treffstedet.

Fra venstre: Julie, Sigrid, Turid og Johanna.

Julie Sundsøy benytter seg av tilbudet hver uke.
-Treffstedet er et samlingspunkt som har alt å si. Der kan vi utveksle meninger, ha det sosialt og
det er trivelig sang og musikk. Vi vet hvor vi skal hver tirsdag, og det er et prosjekt vi savner
når det er sommerferie. Det er kort sagt kjempekjekt på Treffstedet og ellers når vi møtes.
Vi kan ikke få fulltakket nok de som driver dette.
Ønsker du å vite mer om Treffstedet eller Formiddagstreffet?
Ta kontakt med Fyllingsdalen kirke på telefon 55 59 71 48.
Tekst og foto: Eystein Wiig
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Liten og stor åpen barnehage
I kirken har vi vår egen åpne barnehage. Den er åpen tre dager i uken og har utvidet kristen
formålsparagraf. En åpen barnehage fungerer ganske likt som en vanlig barnehage, hvor hovedforskjellen
er at i en åpen barnehage må en voksen omsorgsperson være sammen med barnet i barnehagen.
En trenger heller ikke å søke om plass, men kan komme og gå når en selv vil innenfor åpningstiden.
I vår åpne barnehage er det ansatt to pedagoger og en assistent som jobber for et godt pedagogisk
og sosialt tilbud. Siden jul har 30-35 barn vært innom vår barnehage hver dag. De yngste barna har
kun vært noen dager gamle, men vi har også hatt en gruppe med barn som nærmer seg skolealder.
Vi kan tilby mange ulike aktiviteter i barnehagen vår, og hver åpningsdag er det samlingsstund kl. 11:00.
I samlingsstundene er det fokus på sang og musikk, og vi bruker musikkinstrumenter, hånddukker og
en stor fallskjerm som virkemidler i samlingene våre. Annenhver onsdag har kapellan Eystein Wiig
samling med barna inne i kirkerommet. Alle barna får trykke på knappene til kirkeklokkene, vi tenner
lys for alle barna og synger noen barnesanger. De største barna, som vi kaller bamsegruppen,
har en litt annerledes samlingsstund enn de minste, og har i tillegg til samlingsstundene
gruppetid to ettermiddager i uken.

I vår har vi vært på utflukt til Strutsefarmen og Akvariet, og for mange av de minste barna var
dette det første møtet med levende gårdsdyr og tropiske dyr. For å lage litt spenning i hverdagen
har vi også arrangert en sjørøverdag hvor barna kunne kle seg ut. Vi er også så heldige
å ha en flott lekeplass som vi benytter oss mye av.
Barnehagen følger skoleruten, og er derfor stengt i alle skolens ferier. Første dag etter sommerferien er
torsdag 18.08. Dersom noen ønsker mer informasjon kan en gå inn på Fyllingsdalen kirke sin hjemmeside
hvor en finner barnehagens aktivitetsplan og årsplan. Det vil også bli lagt ut informasjon om babysang
på denne siden. For de som ønsker enda tettere oppfølging, er det mulig å følge oss på Facebook.
Ha en strålende sommer!
Mariann Tveit, styrer i Liten og stor åpen barnehage
Åpningstider:
Mandag: 09:00-14:00		
Onsdag: 09:00-14:30		
Torsdag: 09:00-14:30
Første mandag i måneden er det formiddagstreff i barnehagens lokaler. Barnehagen har da alternativt
opplegg eller planleggingsdag. Vi er stengt i skolens ferier, oppstart etter sommerferien er 18. august.
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Gudstjenester
Søndag 26.06. Gudstjeneste kl 11:00. Liturg: Eystein Wiig. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid.
Søndag 03.07. Gudstjeneste i Sælen kl 11:00.
Søndag 10.07. Gudstjeneste kl 11:00. Liturg: Eystein Wiig. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid.
Søndag 17.07. Gudstjeneste i Sælen kl 11:00.
Søndag 24.07. Gudstjeneste kl 11:00. Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid.
Søndag 31.07. Gudstjeneste i Sælen kl 11:00.
Søndag 07.08. Gudstjeneste kl 11:00. Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid.
Søndag 14.08. Gudstjeneste i Sælen kl 11:00.
Søndag 21.08. Gudstjeneste kl 11:00. Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid.
Søndag 28.08. Gudstjeneste kl 11:00. Liturg: Eystein Wiig. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid.
Søndag 04.09. Familiegudstjeneste kl 11:00. Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd.
Offer: Søndagsskolen Norge. Utdeling av 6-årsbok. Kirkekaffe.
Søndag 11.09. Gudstjeneste kl 11:00. Liturg: Eystein Wiig. Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid.
Søndagsskole.
Søndag 18.09. Gudstjeneste kl 11:00. Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: Nappane.
Besøk fra Nappane.
Søndag 25.09. G2 ung messe kl 11:00. Liturg: Eystein Wiig. Nattverd. Offer: Menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Søndag 02.10. Gudstjeneste kl 11:00. Liturg: Trond Egill Moe. Dåp. Nattverd. Offer: NLA. Besøk fra NLA.
G2
G2 er en gudstjeneste med et annet musikalsk preg og ofte band i stedet for orgel.
SMS-varsling
Vil du ha SMS-varsling når det er gudstjeneste i kirken? Gå inn på menighetens hjemmeside
fyllingsdalenmenighet.no og klikk på fanen “SMS-varsling”. Du kan velge mellom kun å få SMS når det er
familiegudstjeneste og andre familiearrangement i kirken, eller å bli varslet i forkant av alle gudstjenester.
Kirkeskyss
Fra søndag 21. august forbedrer vi kirkeskyssordningen. Du kan da velge mellom å møte
på et fast oppmøtetidspunkt (se tabell) eller ringe inn for annet hentested. Frist for å bestille
henting er søndag kl 09:00. Kirkeskyssnummeret vil bli viderekoblet til ukens kirkeskyssjåfør.
Fast reiserute:
10:30: Ortun Bofelleskap ,Torgny Segerstedsvei 117
10:35: Torgny Segerstedsvei 150
10:40: Dag Hammarskjøldsvei 171
Telefonnummer for henting er 55 59 71 44.
Vi trenger også flere sjåfører. Om du kan tenke deg å kjøre til kirken hver 6. uke, ta kontakt på tlf. 55 59 71 48.
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Døpte:

Jonas Klepp
Sofie Eikrem-Hellesøy
Tuva Opsahl
David Børø
Oda Løvaas
Eliana Skarphagen
Adrian Bjørge
Melvin Erik Wærdahl
Nathaniel Øvrebø
Noah Cadeo Vu-Wergeland
Markus Lemme
Emilie Yvonne Hjelvik
Nikoline Vindenes
Oline Højmark
Odin Jåstad
Melina Skeie

Døde:

Berhild Ivarna Haugen
Sylvia Løland
Gunnar Vassdal
Astrid Samdal
Arne Sigurd Mevatne
Kjell Larsen
Per-Egil Larsen
Jarle Martin Mikkelsen
Kjell Arne Osnes
Irene Hjelmeland
Asmund Marius Sulen
Peder Christensen
Leif Eriksen
Arne Monsen
Georg Lambertsen
Irene Lihaug
Inge Nilsen
Edith Wåge
Einar Aandreas Haugland
Gunnar Roy Skogseth

Matheo Stabell-Hansen
Emma Sofie Stølen
Emilie Hågenvik
Elias Gulestøl
Oliver Heggernes
Elena Frøland
Filip Olav Wangensten
Marcus Steinseide
Emma Nybø
Augustin Magnus
Sara Elin Pedersen
Adrian Presthus
Georg Ohnstad
Elliot Molijn
Hedda Bergesen Lillegraven

Mandag:

09.00-14.00 Liten og Stor, åpen barnehage
12.00 Formiddagstreff

Første mandag i måneden i menighetssalen.
Kontakt: menighetskontoret, 55 59 71 48

17.00-18.00 Barnegospel

Fra 3 år. Første gang etter sommeren 29.08.
Kontakt: kantor Liv Skoglund.

Tirsdag:

11:00 Treffstedet

I Spektrum hver tirsdag. Kontakt: menighetskontoret, 55 59 71 48.

18.00-19.30 Speidergruppe
Oppdagerne, 2.-3. klasse. Stifinnerne, 4.-5. klasse. Vandrerne,
6.-10. klasse. Kontakt: Tone Merete Bruvik, 975 65 103

Inger Elisebeth Kvalem
Palmer Wick
Asbjørn Solheim
Jan-Erik Øksnes
Njål Nydokk
Hermod Søreide
Elsa Margrethe Ramfjord
Jostein Harald Horne
Magne Markussen
Bjørn Åge Bergesen
Aleksander Bjørset
Anne Marie Lygre
Oddny Strømmen
Kari Helen Hitland
Aud Bianca Eriksen
Ylva Vevle
Roald Einar Olsen
Oskar Bernhard Spjeld
Arne Sigfred Olsen
Ahf Margrete Monsen

Innkommet i offer under gudstjenestene:
21.02.: Kirkens familievern: 1928 kr
28.02.: Menighetens arbeid: 3647 kr
06.03.: Kirkens nødhjelps fasteaksjon: 3963 kr
13.03.: NMS: 2707 kr
20.03.: Menighetens arbeid: 2575 kr
24.03.: De fire diakoniinstitusjoner: 2236 kr
25.03.: Menighetens arbeid: 1176 kr
27.03.: Bymisjonen: 2753 kr
03.04.: Menighetens arbeid: 3186 kr
10.04.: NMS: 3004 kr
17.04.: Menighetens arbeid: 3726 kr
24.04.: Menighetens arbeid: 1989 kr
30.04.: Menighetens arbeid: 2714 kr
01.05.: Menighetens arbeid: 2324 kr
07.05.: Menighetens arbeid: 3962 kr
08.05.: Menighetens arbeid: 3111,22 kr
08.05.: Menighetens arbeid: 3640,75 kr
15.05.: Misjonsprosjektet (NMS): 3337 kr
22.05.: Menighetens arbeid: 2871 kr

15.30-17.00 Konfirmantundervisning

Onsdag:
09.00-14.30 Liten og Stor, åpen barnehage
18.30-19.00 Bønnesamling

Annenhver uke, samme uke som fellesskap for kvinner.

19.00-21.30 Fellesskap for kvinner

Annenhver uke, første gang etter sommeren i august.
Kontakt: Kristin Guldbrandsen Frøysa, tlf 480 22 045.

Torsdag:

09.00-14.30 Liten og Stor, åpen barnehage
Samlingsstund i kirkerommet kl. 11.00.

11.00 Babysang

Gratis tilbud. Passer for babyer 0-12 mnd.

Mannsgruppe

Annenhver uke, første gang etter sommeren i september.
Kontakt: Olav Haugen, tlf 55 16 48 28

SØNDAGSSKOLE:

En-to søndager per måned, se gudstjenestelisten. Før prekenen
går barna til søndagsskole i ungdomssalen.
Kontakt: Kjell-Eivind Frøysa, 55 16 83 95

GIVERTJENESTEN:

Kontakt menighetskontoret.

UTLEIE AV MENIGHETSSALEN :

Til minnestunder, møter o.l. Kontakt: menighetskontoret.

FYLLINGSDALEN DIAKONAT:
Kontakt: menighetskontoret, 55 59 71 48

BESØKSTJENESTEN:

Kontakt: menighetskontoret, 55 59 71 48

KONTAKTTELEFON FOR ELDRE:
55 32 32 62

ORTUNGEN MISJONSFORENING

Kontakt: Turid Johannessen, tlf. 934 51 669
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Fyllingsdalen kirke 40 år!
12. desember 1976 ble Fyllingsdalen kirke innviet. Dette markeres
med storstilt feiring i desember. Den 11. desember blir det
jubileumsgudstjeneste med utvidet kirkekaffe. Hold av datoen allerede nå.
Jubileumskomiteen ledet av Kjell-Eivind Frøysa er i gang med
arbeidet og de setter pris på innspill og ideer til markeringen.
Dette kan sendes til fyllingsdalen.menighet@bergen.kirken.no.

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

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no
)ÌLPOTHUt#FSHFO

Faksimile av menighetsbladet for Fyllingsdalen fra 1976.

