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Forord 
 
Løvstakksiden menighet har et viktig kall til 
å være vitner for Jesus Kristus her på Løvs-
takksiden. Budskapet om Guds nåde og om 
Guds store kjærlighet til alle mennesker må 
stadig forkynnes både i ord og handling. 
Menneskene på Løvstakksiden kommer fra 
ulike deler av verden og alle har sin histo-
rie. Den eldre generasjonen som har hatt 
lang og trofast tilhørighet til kirken er mink-
ende. Derimot ser vi at det stadig dukker 
opp nye personer som ønsker å være en 
ressurs for miljøet. De nye boligene ved 
Damsgårdssundet fører nye mennesker og 
familier til vår menighet. Vi prøver å gjøre 
en innsats for at småbarnsfamilier skal føle 
seg velkommen og ivaretatt både i områ-
det og i kirken.  
Løvstakksiden menighet ser det som en 
oppgave og en mulighet å tilby åpne sam-
lingspunkt for vår bydel, der alle er velkom-
men. Den enkelte menighet skaper sine 
særtrekk utfra hvor i verden den befinner 
seg. Dette merker vi på Løvstakksiden når 
nye personer fra ulike nasjoner kommer 
innom gudstjenester og arrangementer for 
å delta i fellesskapet. Mange av menighe-
tens arrangementer har en åpen profil for 
at alle skal kunne delta. Solheim kirke ble i 
forbindelse med en TV-overføring, kalt kir-
ken på fortauet! Så nær hverdagen til men-
nesker som bor her, vil kirken gjerne være. 
Vår satsing på å bygge relasjoner er en ve-
sentlig del av vårt virke her på Løvstakksi-
den. Vi satser mye på uformelle måltidssel-
skaper og ser dette som viktige bidrag for å 
skape et fellesskap der man føler seg vel-
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi hadde følgende mål for arbeidet i menig-
heten i 2019 
 

 Øke gudstjenestedeltagelsen 

 Nå ut til flere barn, unge og fami-
lier gjennom trosopplæringstiltak 
og familiegudstjenester 

 Gjennom diakonalt arbeid gi støtte 
og tilby fellesskap til stadig fler 

 Tilby arrangement der kirke og kultur 
er i sentrum, og som kan lede nye 
mennesker til vår menighet 

 
Vi håper du vil lese årsmeldingen med in-
teresse og engasjement. God lesning. 
 
 
 
Anne Karin Rudjord Unneland 
Menighetsrådsleder 
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I. Menighetsrådet og ansatte medarbeidere 
 
Det ble i 2019 avholdt 11 ordinære menig-
hetsrådsmøter. Det ble i løpet av året be-
handlet 65 saker.  
 
Menighetsrådet (MR) budsjetterer og bevil-
ger, men har også mange andre oppgaver. 
Viktige saker i 2019 har vært samtaler om 

menighetens arbeid, menighetsblad og fri-
villighetsarbeid, arbeid knyttet til avskjeder 
og ansettelser, kirkevalg 2019 og utbed-
ringsarbeid knyttet til menighetens eien-
dommer. 
 
 
 

 

a. Menighetsrådets sammensetning 

 
Valgperioden 2019 – 2023 (fra 1. november) 
 

Anne Karin Rudjord Unneland Leder 

Berit Eggen Solstad Nestleder 

Jorunn May Johnsen BKF - representant 

Jostein Gimmestad Vikar til BKF - rep. 

Hans Teige Medlem 

Sven Gudmund Hinderaker Medlem 

William Udvid Shah Medlem 

Mona Karina Joksch Berg Medlem 

Ann Kristin Sandvik Heggholmen 1. vara 
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Valgperioden 2015 – 2019  
 

Ragnvald Jakobsen Leder (1 år), BKF-representant 

Anne Karin Rudjord Unneland Nestleder (leder 1 år) 

Almaz Mulugheta Beyene Medlem (flyttet 2018) 

Hans Teige Medlem 

Sven Gudmund Hinderaker Medlem 

William Udvid Shah Medlem 

Berit Eggen Solstad Medlem (leder 2 år) 

Anders Baste Revheim Medlem 

Anne Ansnes Hageberg Medlem (permisjon fra nov 16) 

Carolina Valenzuela Vargas Medlem (1. vara) 

Ann Kristin Sandvik Heggholmen 2. vara 

Anne Line Tufteland Kroken 3. vara (trådte ut av rådet ved flytting ut av me-
nigheten høsten 2017) 

I tillegg er soknepresten alltid fast medlem 
av rådet. Soknepresten har stemmerett på 
lik linje med de valgte medlemmene. Admi-
nistrasjonsleder fungerer som menighets-
rådets saksbehandler og sekretær, og har 
ikke stemmerett. 
 
Menighetens representant i Kirkens SOS: 
Anne Karin Rudjord Unneland, 
 
Vi mangler representanter til NMS, Kirkens 
Nødhjelp og Bibelkontakt. 

Diakoniutvalget 
 
Diakonen leder utvalget. I tillegg har Hans 
Teige, Ann-Kristin Heggholmen, Stine Iren 
Kvam, Carolina Vårgas og Violet Halder 
vært medlemmer.  
 
 
 
Anne Karin Rudjord Unneland 
Menighetsrådsleder 
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b. Stab i menigheten  
 
 
 

Stilling Ansatt Merknader 

Sokneprest (100%) Arnulf Sandvik 
Svante Havåg 
Gunnar Erstad 
Hildegunn Isaksen 

Permisjon 
Vikar til mai / juni 
Vikar fra juni til april 2020 
100% fra april 2020 

Kapellan (100%) Atle Otto Moe 
Gunnar Erstad 

Fra juni til og med april 2020 
Vikar i 2020 

Administrasjonsleder (100%) Solveig Sjursæter 
Jessica Ann Kerr 

Gikk ut i pensjon i september 
40% Vikar fra oktober,  
100% Vikar fra februar 2020 
(innebærer frivillighetskoor-
dinator) 

Organist (70%) Mariko Takei Myksvoll Fast 

Menighetspedagog (15%) Heidi Hege Husevåg Fast 

Diakon (100%) Astrid Fylling 
 

Til september, prest i BIM til 
oktober 

Diakonimedarbeider  Jessica Ann Kerr 
 
Vigdis Juliussen 

60% Vikar fra oktober til og 
med januar 
100% i 2020 

Kirketjener (50%) Annicken Gildernes 
Espen Stornes 
Karen Bødtker 

Permisjon 
50% Vikar 2019 
50% i 2020 

Frivillighetskoordinator (50%) Solveig Sjursæter 
 
Heidi Hege Husevår 
Ommund Lindtjørn 

40% gikk ut i permisjon i sep-
tember 
10% 
20% fra oktober til og med 
desember 

 
 
Jessica Kerr 
Vikar for Daglig Leder 
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II. Menighetens økonomi 
 

a. Regnskap 
Menighetens totalregnskap er satt sammen 
av underenhetene som er underlagt menig-
hetens regnskap. Menighetens regnskaps-
førsel ivaretas av Akasia. Menighetens revi-
sor er Deloitte AS. 
Løvstakksiden menighet har en sunn øko-
nomi på tross av mange lavterskelaktivite-
ter som er gratis eller nesten gratis. Naturlig 
nok går noen av enhetene med overskudd, 
mens noen av dem går med underskudd. 
Overskudd legges til enhetens disposisjons-
fond og underskudd dekkes inn av enhetens 
disposisjonsfond. Underskudd på konfir-
mant, barne- og ungdomsarbeidet dekkes 
inn av menighetsrådet. Hovedgrunnen til at 
menigheten har en sunn økonomi er dels 
den faste inntekten som kommer fra eien-
dommen i Løbergsveien. Denne blir nå leid 
ut til markedspris. Pr. 31.12 har det kommet 
inn brutto kr. 268 800.- men av dette be-
tales det ut en del i skatt. Nå som huset 
er rustet opp får menigheten inntekter på 
overskuddet. Siden husleien ikke har vært 
justert på flere år, sendes det ut varsel om 
husleieøkning til leietakerne i Løbergs-
veien. Dette vil gi et litt større overskudd 
på inntektssiden. Dette er nødvendig etter-
som det ligger et oppussingsbehov på eien-
dommen. 
Aktiviteten har i 2019 ikke vært så høy som 
forventet pga. ressursmangel i staben. Vi-
karstillinger var sokneprest, kapellan, dia-
kon, kirketjener og administrasjonsleder. 
Det er klart at vikarer ikke har samme akti-
vitet som en fast ansatt. 
Vegetarmiddag har hatt økende besøk i lø-
pet av 2019. 
 
 
 
 
 
 

b. Offer og innsamling 
Det har i 2019 kommet inn ved ofringer i 
kirkene, ved givertjeneste, basarer og ga-
ver. Det har fordelt seg slik: 
 
Overføringer fra Bergen Kirkelige Fellesråd 
Menigheten fikk også i 2018 overført et be-
løp på kr. 55 000,- fra Bergen Kirkelige Fel-
lesråd (BKF). Dette regnes ut per medlem. 
Disse pengene skal gå til drift av menighets-
kontoret, kontorrekvisita og gudstjeneste 
som f. Eks. altervin, brød og lys og lignende. 
Øremerkete tilskudd fra fellesrådet har vi 
mottatt kr. 40 000 i øremerkete midler til 
bla. Trosopplæring + kr. 600,- i velferds-
penger til BKF ansatte. 
Driftstilskudd fra fellesrådet 56 800,- 
Øremerkede tilskudd fra fellesrådet økte 
med 36.000,- til 76 000,- pga. ekstra til-
skudd til valgavviklingen. 
 

c. Givertjeneste og andre gaver 
Løvstakksiden menighet har i flere år for-
søkt å få til en stabil og god givertjeneste. I 
2019 fikk vi inn kr. 20 700,- på fast givertje-
neste. 
Imidlertid mottok vi gaver på kr. 38 650,-. 
En del av ser ut til å ligge på faste måneds-
trekk.  
Vårt håp er at flere velger å forplikte seg til 
en fast givertjeneste fordi dette er mer for-
utsigbart, og sikrer en forsvarlig drift av me-
nigheten. Vi minner om at dersom man gir 
over kr 500,- i året til menigheten, beretti-
ger dette fratrekk i skatten. 
 

d. Utgifter 
Løvstakksiden menighet har prioritert å 
være en «hyggeside». Dette koster en del 
penger, og på regnskapsposten servering 
har vi brukt kr. 40 200. Dette omfatter 
bl.a. servering på kirkekaffe, men også 
fordi vi har hatt flere avskjeder i løpet av 
2019. Vi har også brukt kr 28 832 på pos-
ten diverse arrangementsutgifter, og en 
stor del av dette går til den ukentlige vege-
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tarmiddagen på mandager. Her får vi imid-
lertid også inn gjennom deltakerbetaling og 
arrangementsinntekter.  
Menighetsrådet har i 2019 gitt ut kun ett 
nummer av menighetsbladet Løvstakksi-
dene til dette har vi brukt kr. 32 700.- i tryk-
king og distribusjon.  
Huset i Løbergsveien fikk ny kledning i 
2019, det kom på 250 000,- Til sommeren 
skal det males. Det budsjetteres med 
150 000,- til dette. 
Menigheten bruker en del ressurser på ho-
norar kr. 95 000 som går til å utbetale div. 
honorar til norsk opplæring og vegetarmid-
dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Prioriteringer 
Diakonale tiltak er viktig i vår menighet. Vi 
har blant annet satset på lavterskeltilbud 
som vegetarmiddag hver uke og åpen kirke. 
I tillegg har vi norskkurs, eldretreff og flere 
andre tiltak. Kirkekaffe etter gudstjenestene 
er også et diakonalt tiltak som bidrar til trivsel 
og tilhørighet blant gudstjenestedeltakerne. 
Menigheten ønsker fortsatt å prioritere 
dette viktige arbeidet. 
Trosopplæringen er fremdeles en prioritet i 
menigheten. Det har nå blitt satt i gang 
flere aktiviteter, blant annet har man ar-
rangert skolestartsgudstjeneste, utdeling 
av 4. årsbok, utdeling av bibler til 8 
åringer. Menighetspedagogen har vært 
mye i kontakt med skolen og barnehager i 
området for å informere om våre tiltak, og 
i desember kom rundt 120 barn fra om-
kringliggende barnehager for å delta på 
menighetens årlige krybbespill i Solheim 
kirke.  
Kjøkkenet i St. Markus menighetssal skal 
skiftes i løpet av 2020. Dette har det blitt 
satt av penger til i løpet av 2019. 
Menigheten har en nøktern ressursbruk og 
derfor god og stabil økonomi. For vår me-
nighet er det viktig å styrke trosopplærings-
arbeidet og det diakonale arbeidet, samt å 
holde eiendommene i samme eller bedre 
stand.  
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III. Menighetens eiendom-
mer 

 
St. Markus Kirke 
Kirkerommet er planmessig og godt vedli-
keholdt de senere år. Vi ser at våpenhus, 
gang og kjøkken trenger noe oppgradering. 
Menighets-sal og kjøkken er mye i bruk og 
kjøkken trenger ny innredning og nye hvite-
varer. Oppgradering blir gjennomført våren 
2020. Lokalene i krypten er blitt malt, men 
fortsatt er det en sterk mugglukt der, og lo-
kalene er fremdeles stengt etter en verne-
runde høsten 2014. 
Det som gjenstår her er ytterveggene på til-
bygget (menighetssalen). Dette ble lovet malt 
vår/sommer 2009, men her er fremdeles 
ingenting skjedd. Befaring er foretatt med 
den konkusjon at det nå er blitt så ille at 
mye må byttes ut grunnet råteskade. Dette 
haster det å få gjort noe med. 
 

Solheim Kirke 
Kirkerommet i Solheim er lite og intimt. 
Vi har nytt teppe i kirkerommet og nyslipte 
gulv. Dette gjør kirkerommet lyst og trivelig. 
Gjærstolene som fungerer som kirkebenker 
er meget slitt og flere steder kan en være 
bekymret for at flettingen ryker. Dette var 
et tema i visitasmeldingen for Solheim alle-
rede i 1992. Her er det behov for oppgra-
dering.  
 
Løbergsveien 73 B 
Huset i Løbergsveien er kontinuerlig utleid 
til faste leietakere, som er stabile og pålite-
lige betalere. Huset leies nå i sin helhet ut 
til ungdom i den kristne organisasjonen 
Ungdom i Oppdrag. Menighetsrådet arbei-
der nå med å utarbeide en framdriftsplan 
for nødvendige vedlikehold og oppdatering 
av bygget. Ragnvald Jakobsen har påtatt 
det denne viktige oppgaven. 
 
 
 
Jon Funder Nævdal 
Vikar for Daglig Leder 
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IV. Gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger 

 
Begge menighetens prester var i permisjon 
ved inngangen til 2019.  Svante Havåg var 
fungerende sokneprest og prosten stilte 
supplerende prestetjeneste til disposisjon. 
I mai/juni sluttet Havåg og Gunnar Erstad 
ble fungerende sokneprest med Atle Moe 
som kapellanvikar. Begge prestestillingene 
ble utlyst i oktober/november og Anne Line 
Kroken Holme ble ansatt som kapellan 
(oppstart vår 2021) og Hildegunn Katarina 
Isaksen ble ny sokneprest (oppstart april 
2020). 
 
Nøkkeltall for gudstjenester og kirkelige 
handlinger 2019 (tall fra 2018 i parentes): 
Totalt 113 (106) gudstjenester 
Totalt antall deltakere 3094 (3226) 
Derav 75 (51) gudstjenester med nattverd, 
til sammen 936 (899) til nattverd 
Gjennomsnitt nattverds-deltakelse 13 (18) 
12 (16) dåp i våre kirker og 10 (23) uten-
sokns 
Totalt 22 dåp 
6 (11) konfirmanter 
5 (2) vielser 
53 (45) gravferder tilhørende Løvstakksi-
den 
 
Menigheten har samarbeid med Storetveit 
og Bønes menigheter om opplegg for kon-
firmasjonsundervisningen. Konfirmantene 
har noen deler av konfirmantopplegget i vår 
egen menighet sammen med frivillige og de 
har konfirmasjonsgudstjeneste i kirken her 
på Løvstakksiden. Som de seneste årene har 
det blitt noe færre gudstjenester. Menighe-
ten har forordnet 5 gudstjenester i våre 2 
kirker i måneden. Vi har satset på å ha fast 
gudstjeneste kl. 1100. I år har vi også fått til 
internasjonale gudstjenester i samarbeid 
med Bergen Internasjonale Menighet, Kine-
sisk forening, Afrikansk menighet. Så lenge 
diakon Astrid Fylling var i menigheten, 

hadde hun biskopens fullmakt til å fungere i 
Bergen Internasjonale menighet. Menighe-
ten har hatt samarbeid med Frelsesarmeen 
og med Årstad menighet om to friluftsguds-
tjenester. 
 
Ved familiegudstjenester har menighetspe-
dagog Heidi Husevåg bidratt mye med opp-
legg rundt trosopplæring. Hun har også 
deltatt med andakt og preken i skoleguds-
tjenestene. 
 
 
 
Gunnar Erstad 
Fungerende Sokneprest 
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V. Kirkemusikalsk virksom-
het 

 
Løvstakksiden menighet har også dette 
året mye fint å se tilbake på hva gjelder 
sang og musikk i kirkene våre. Stillingen til 
kantor Mariko Takei, er utnyttet til fulle in-
nenfor den 70 % stillingen hun har i vår 
menighet. Det har vært ordinær aktivitet 
for kantor der gudstjenester, andakter, 
eldre-samlinger, åpen kirke, konserter, kor 
og møter utgjør det meste.  
 
Det har vært mye utskifting i staben som 
gjør at kantor har brukt uforholdsmessig 
mye tid på å fylle andre oppgaver i tillegg 
egen tjeneste. Kristian Wedberg har arbei-
det hos oss siden 2015 og medvirket sterkt 
til at det musikalske innholdet i fellesguds-
tjenestene har blomstret. Både kantor og 
Kristian Wedberg har vært sentral i dette 
arbeidet. Kantor følger opp Solheim kirkes 
barnekor og Sangstund. 
 

Høsten 2019 startet kantor et prosjekt-kor, 
og koret har øvd utvalgte mandager og 
noen helger. Koret har deltatt i Lucia-kon-
sert og på egen konsert i Solheim kirke. De 
har også medvirket på gudstjenester. 
 
Kantor arrangerer også jevnlige konserter 
med både lokale og internasjonale aktører 
og musikere, åpen kirke i St. Markus med 
orgelmusikk og samarbeid med Løvstakk-
dagene. 
Flere unge bidrar på forskjellig med sin mu-
sikalske entusiasme. Steffen R. Wulfsberg 
har ofte spilt trompet for oss, og flere frivil-
lige sangere har deltatt både på gudstje-
nester og konserter. 
 
I St. Markus kirke øver damekoret «Tone-
veld» hver mandag, og de arrangerer også 
julekonsert hos oss. I St. Markus har kantor 
også holdt åpen kirke annenhver onsdag kl. 
12-15. 
 
Vi håper at vi fortsatt kan få videreutvikle 
den positive trenden vi har når det gjelder 
å arbeide med ulike musikkstiler i vår me-
nighet slik at det kan bli til berikelse for 
både barn, unge, voksne og eldre. 
 
 
 
Mariko Takei Myksvoll 
Kantor 
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VI. Menighetsaktiviteter di-
rekte underlagt rådet og 
embetet 

 

a. Oppfølging av frivillig arbeid 
De fleste i staben forholder seg til ulike fri-
villige i aktivitetene. Solveig Sjursæther var 
frivillighetskoordinator i 40 % stilling i til-
legg til å være administrasjonsleder i 60 % 
til og med september. Heidi Husevåg har 
10 % stilling som frivillighetskoordinator i 
tillegg til trosopplæringsarbeidet. Om-
mund Lindtjørn tok over 20 % etterat Sol-
veig gikk ut i pensjon. Arbeidet med frivil-
lige medarbeidere er givende, men samti-
dig ressurskrevende da det viktigste er å 
knytte gode relasjoner til hverandre. Det er 
utfordrende i en menighet der vi erfarer så 
mye flytting til og fra.  
 

b. Barne- og ungdomsarbeid 
Løvstakksiden menighet var blant de siste 
som fikk trosopplæringsmidler og vi fikk re-
lativt lite midler. Vi setter stor pris på at vi 
har Heidi Husevåg ansatt som menighets-
pedagog i 15 % stilling, men vi skulle 
gjerne ha hatt en større stilling å tilby 
henne fordi dette i stor grad begrenser hva 
vi er i stand til å sette i gang av tiltak. Vi hå-
per å få styrket givertjenesten opp mot tro-
sopplæring, og håper også at vi kan være 
aktuelle for utjevningsmidler knyttet til tro-
sopplæring. Vi må også rekruttere flere fri-
villige. 
Året har vært preget av at det har vært vi-
karer i mange av stillingene; prester, daglig 
leder, diakon, frivillighetskoordinator og 
kirketjener. Vi har hatt midlertidige løs-
ninger. 
 
 
 
 
 
 

Trosopplæringstiltak 
Krøllekveld utdeling av bok til de på 2 år. 
Supersøndag og såmannssøndag med ut-
deling av Min kirkebok til de på 4 år, 6 
åringer og andre bøker til alle barn som 
kom. 
Påskefest sammen med Bergen internasjo-
nale menighet. Barna deltar på felles aktivi-
tet her. 
Vårfest og supersøndag, der barna er med 
på å lage til festen, 
Supersøndag og høsttakkefest med utde-
ling av Min kirkebok til de på 4 år, 6 åringer 
og andre bøker til alle barn som kom. 
Supersøndag og 1. søndag i advent ble 
markert med juleverksted. 
Luciafeiring med øvelser og konsert. 
Konfirmasjon 
 
Sangstund og sangkor for barn 
Hver mandag fra kl. 17 – 17.30 er det 
åpent tilbud om sangstund for de minste 
barna på ca. 3 -6 år i Solheim kirke. 
I år øvde vi til Lucia sammen med de som 
går på sangstunden en mandag og deltok 
med tog og sang på Luciadagen 
 
Krybbespill 
Menigheten Inviterer barnehager i sognet 
til samvær med kirkespill knyttet til jul. 3 
barnehager deltar og vi hadde 6 forestil-
linger fordelt på 3 dager. 
 
Skolegudstjenester 
Menigheten har invitert til 2 skolegudstje-
nester i advent. En for småskoletrinnet og 
en for mellomtrinnet og ungdomsskolen. 
 
Ranselpost 
Vi har nesten avsluttet å sende ut invitasjo-
ner til aktiviteter på papir. Nå legger vi ut 
informasjon på nettet. I tillegg henger vi 
opp plakater. 
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Solheim Kirkes Barnekor   
Solheim Barnekor har fremdeles hatt pause 
i året 2019, men vi tilbyr sangstund for de 
minste, ledet av Heidi Husevåg, og Knut 
Kvalsvik på mandager kl.17:00.  
 
Mariko er hovedansvarlig for barnekoret, 
og deltar innimellom på øvelser også til 
Sangstund. Hun bidrar med praktiske gjø-
remål gjennom året.  Vi ønsker på sikt å 
starte opp igjen med barnekor.  
 
 
 
Heidi Hege Husevåg 
Menighetspedagog, Frivillighetskoordina-
tor 
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VII. Diakonalt arbeid 
 
Det diakonale arbeidet i menigheten ligger 
siden 2018 delvis under menighetsrådet, 
og delvis under St. Markus Diakonat. Me-
nigheten har forpliktet seg til et fast årlig 
tilskudd til Kirkens SOS. 
 
Astrid Fylling sluttet som diakon i september 
2019 og det ble satt inn vikar ut resten av 
året. Vigdis Juliussen er tilsatt som fast dia-
kon fra januar 2020.  
 
Diakonens arbeidsområde: 
Onsdagstreff, hyggestund på alderspensjonat 
og vegetarmiddag og sjelesorg. Besøkstje-
nesten er overtatt av prestene. 
 
 

a. Onsdagstreff 
Onsdagstreff er en samlebetegnelse på 
Hyggestunden i Solheim Kirkes menig-
hetssal og eldretreff i St. Markus menig-
hetssal. Onsdagstreffet holdes hver 14. dag 
annenhver gang fra kl. 12 – 14 vekselsvis i 
Solheim og St. Markus. Det ble i juli sendt 
ut informasjon med plan over høstens ons-
dagstreff til ca. 60 stk. Informasjon om jule-
avslutning, juletrefest ble sendt ut i desem-
ber og plan for vårens onsdagstreff blir delt 
ut på første onsdagstreff i 2020. Deltaker-
antall ligger på 15 – 30. På juleavslutningen 
11.desember var 40 deltakere til stedet. 
Temaene har variert, men vi har forsøkt å 
ha aktuelle foredragsholdere både fra 
menigheten og andre f. eks Frivillige un-
der andre arrangementer, Kirkens SOS, 
fungerende sokneprest, menighetsrådsle-
der, osv. Tilbakemeldingene har vært gode, 
men ustabil stabssituasjon har ført til noe 
minkende oppmøte. I Solheim har diako-
nen ledet alle samlingene. I St. Markus er 
det fortsatt Diakonatet som står for både 
det praktiske med mat og for gjennomfø-
ringen av treffene. Diakonen har hyret inn 
foredragsholderne. 
 

Busstur 
6. juni arrangerte Diakonatet i St. Markus 
felles busstur for alle interesserte i Løvs-
takksiden. Turen gikk til Sansetunet på Hol-
snøy og Knarvik kirke. Det var 30 deltagere, 
kaffepausen var i Knarvik kirke hvor det var 
en kort omvisning. Middagen ble servert i 
Sansetunet på Holsnøy hvor det var god 
tid til å kose seg før bussen kjørte hjem-
over tilbake til Bergen. Bussturen var noe 
kortere i år enn i fjor, da det tidligere har 
kommet tilbakemelding på at bussturen 
ble litt lang og dagen litt hektisk. På første 
onsdagstreff etter ferien, 21. august, ble 
det vist bilder fra turen og foretatt evalue-
ring. 
 

b. Åpen kirke 
Det ble holdt åpen kirke 13 onsdager i 
2019. Det ble ikke arrangert noe liturgisk 
samling i den forbindelse, men kirken var 
åpen for mennesker som ville sitte ned en 
stund. Organisten spilte og ellers var det 
stillhet. Det forholdsvis liten oppslutning på 
dette, men viktig for dem som er her.  
 

c. Diakonatet i St. Markus 
Diakonatet arrangerte juletrefest i St. Mar-
kus i januar, basar i mars/april og de faste 
onsdagstreffene i St. Markus. Alt dette er 
tradisjonsrike arrangement som blir godt 
gjennomført av trofaste medarbeidere.  
 

d. Andakter på institusjoner 
Ved Solheim Alderspensjonat har det vært 
regelmessig besøk med andakt 2 ganger pr. 
måned ved prest eller diakon og organist. I 
omsorgsboligene i Lien har det vært ar-
rangert andakt en gang i måneden på 
samme måte som på alderspensjonatet. 
 

e. Vegetarmiddag 
Vegetarmiddagen hver mandag er fortsatt 
et godt tiltak for å bygge fellesskap på tvers 
av generasjoner og andre skillelinjer. Mino 
er fortsatt kokk, og Naouel begynte på vår-
parten. Naouel er ansatt på timebasis og 
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lønnes som menighetsarbeider. Hun gjør 
en god jobb som hovedansvarlig på kjøkke-
net og planlegger meny ut fra hva butik-
kene har til overs til oss. Amina har bidratt 
som frivillig kokk siden desember. Dette er 
til stor hjelp da antallet besøkende på ve-
getarmiddag har økt. Oppmøtet på vege-
tarmiddagen har variert en del gjennom 
året, fra 20 til 90 stk. I høst har vi hatt 
frammøte mellom 60-80. Det varierer også 
hvem som kommer, så det virker som om 
middagen har et bredt nedslagsfelt. Vi set-
ter fortsatt opp plakater for å nå ut til 
andre enn dem som deltar i menigheten 
til vanlig. Samarbeidet med Bærekraftig 
Liv fortsetter. Det er menigheten ved dia-
konen som har hovedansvaret for arrang-
ementet. Bærekraftig Liv har hovedan-
svaret for opprydding etter middagen. 
Det fungerer godt. I samarbeid med Fonte-
nehuset har vi avtale om arbeidstrening for 
en person, som hjelper til før og underveis 
i middagen.  
 
Samarbeid med Fontenehuset 
Samarbeidet ble opprettet med Fontene-
huset i Bergen i 2018.  Vegetarmiddagen 
blir brukt som opplæring og arbeidspraksis 
for en person. Det har vært og er et veldig 
spennende samarbeid som vi gjerne vil fort-
sette med. Personen lønnes som menighets-
arbeider de timene vedkommende jobber i 
menigheten. Ved utgangen av 2019 er det 
4 timer hver mandag, fra kl. 14-18. 
 

f. Sykebesøk, samtaler og sjelesorg 
Prestene og diakonen har jevnlig sykebe-
søk og følger opp enkelte sørgende, og i 
det stille er det også andre samtaler og sje-
lesorg jevnt gjennom året. 

 
g. Gode Nabolag 
Foreningen «Gode nabolag» har kontorer i 
de gamle menighetskontorene over Sol-
heim kirke. Det er nært samarbeid mel-
lom Gode Nabolag og menigheten og 

medlemmene er aktive frivillige i menighe-
ten og har gitt svært god og verdifull hjelp i 
ulike situasjoner og arrangement. Gode na-
bolag er en forening som driver med prak-
tisk hjelp i hjemmet og stiller opp for nabo-
laget på mange ulike måter. Vi er veldig 
glade for dette initiativet og for samarbei-
det vi har med dem. 
 
Solheimsstuen 
Dette er et treffsted som har vært åpent 
tirsdag og torsdag fra kl. 12 til 15. Det har 
vært jevnlig besøk av en gruppe mennes-
ker, et viktig tilbud for dem som benytter 
seg av det. Solheimsstuen er et tilbud for 
mennesker som er hjemme om formidda-
gene og som kunne ha glede av å treffes. 
Det er også tenkt som et utgangspunkt for 
turer i nærmiljøet eller praktiske aktivite-
ter. Diakonen stikker innom av og til, men 
Solheimsstuen er drevet på frivillig basis 
som et samarbeid mellom Gode Nabolag 
og menigheten. 
 
Norskkurs 
I samarbeid med Frivilligsentralen og fore-
ningen Gode Nabolag har det vært drevet 
norskkurs både i vår, sommer og høst. Yuko 
Ringdal har gjort en god jobb som lærer og 
tilrettelegger med Per Rune Hollup som ad-
ministrator. Antall elever har variert. Sam-
arbeidet med Frivilligsentralen fortsetter 
så lenge det er behov for slike kurs. 
 
 
 
Jessica Kerr & Vigdis Juliussen 
Vikar for Daglig Leder, Diakonimedarbeider 
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VIII. Menighetens informa-
sjonsarbeid 

 
Menighetsbladet «Løvstakksidene» kom ut 
med ett nummer, til jul, laget av vikarprest 
Atle Moe. Det måtte distribueres via Schib-
sted Distribusjon, fordi Posten ikke bærer 
ut uadressert post i de siste ukene i ad-
vent. Schibsted tar ikke hensyn til at noen 
postkasser er merket med at uadressert 
post er uønsket, og bladet ble da lagt i alle 
postkasser Schibsted har tilgang til, dvs. 
omtrent 75 prosent av husstandene. Det 
kom ikke tilbakemeldinger fra folk som var 
misfornøyd med å ha fått bladet, selv om 
de ikke er medlemmer av DNK. Menighe-
ten har egen webside som administreres 
av Knut A Kvalsvik og ukentlig sendes det 
ut informasjon om menighetens aktiviteter 
via SMS. Dette organiseres av administra-
sjonsleder. 
 
 
 
Atle Otto Moe 
Vikar for Kapellan 
 
 

IX. Menighetens misjonspro-
sjekt 

 
Løvstakksiden menighet har en samar-
beidsavtale med Det norske misjonssel-
skap, gjennom samarbeidsavtalen for me-
nighet og misjon. Menighetens forpliktel-
ser er jevnlige ofringer og at vi skal be for 
arbeidet i Thailand. 

X. Særskilte oppgaver 
 
Samarbeid med andre 
Løvstakksiden menighet har et godt og 
nært samarbeid med Bergen Internasjo-
nale menighet og kinesisk forening, som 
også blir kirkebokført i Løvstakksiden. Me-
nigheten har videre samarbeid med Det 
Norske Misjonsselskap gjennom misjonsav-
tale om arbeid for barn og unge i Thailand. 
Vi har representanter hos Kirkens SOS. Dia-
konen deltar sammen med flere på møte i 
samarbeidsforum i Solheimsviken. Menig-
heten deltar også aktivt ved kulturdagene 
Løvstakkdagene i Årstad bydel. Menigheten 
samarbeider med Løvstakksiden bærekraf-
tig liv om vegetarmiddagene i Solheim hver 
mandag. Afrikansk forening leier i menighets-
salen i Solheim og deltar på Internasjonale 
gudstjenester. Damekoret «Toneveld» 
leier i St Markus og deltar innimellom på 
forskjellige arrangementer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Sluttkommentar 
 
Løvstakksiden menighet består av mange små fellesskap og et regelmessig gudstjeneste-felles-
skap. Vi håper og tror at alle møteplassene skaper trivsel og glede og får betydning for mange 
av dem som bor i Løvstakksiden menighet. Det er god oppslutning om mange av aktivitetene i 
menigheten. Vi opplever dessverre at oppslutningen om gudstjeneste, dåp og konfirmasjon 
har vært dalende de siste årene, og menighetsråd og stab må arbeide videre med å finne fram 
til tiltak som kan øke oppslutning og engasjement.  
 
 
Vi ønsker å rette en stor takk til dere som trofast står i menighetsarbeidet, dere som trofast ber for 
menigheten og Guds rike, og som kommer til kirken både om søndagene og på hverdagene. 
Likeledes vil vi takke alle trofaste givere som er med på å bære menigheten økonomisk. Og 
ikke minst vil vi takke menighetens ansatte for den trofaste tjenesten de gjør for fellesskapet. La 
oss fremdeles bære menigheten frem i bønn. 
 
Vi vil i 2020 som menighet arbeide med følgende mål: 
 

 Prioritere arbeid knyttet til gudstjenestedeltagelse, trosopplæring og familiearbeid, 
diakonal profil og samarbeid kirke kultur. 

 Arbeide med dette gjennom å fordele noe av arbeidet, ansvaret og engasjementet på 
underutvalg. 

 Arbeide for å øke oppslutning om gudstjeneste og menighetsarbeid gjennom å øke 
innsats og kompetanse på menighetens kommunikasjonsarbeid i vid forstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Karin Rudjord Unneland 
Menighetsrådsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jessica Ann Kerr 
Vikar for Daglig Leder 
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