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22. juni: 6.søndag etter pinse
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved Geir Sakseid. Nat-
tverd. Takkoffer: Misjonshøgskolen i 
Stavanger. Kirkekaffe

29. juni: 7.søndag etter pinse
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik.. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsar-
beidet

06. juli: 8.søndag etter pinse
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik.. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsar-
beidet.

13. juli: 9.søndag etter pinse
Kl. 11,00 i Bergenshallen (merk 
stedet!)
Stor misjonsgudstjeneste ved biskop 
Hagesæther, pakistansk biskop, kor 
fra Kamerun m.fl. i forbindelse med 
Misjonsselskapets generalforsamling.

20. juli: 10.søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: Fami-
lierådgivningskontorene i Bergen.

27.juli: 11.søndag etter pinse.
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsar-
beidet.

03.august:12. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsar-
beidet.

10.august:13.søndag etter pinse.
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Den Indre Sjø-
mannsmisjon.

17.august:14.søndag etter pinse.
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsar-
beidet.

24.august:15.søndag etterpinse.
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjek-
tet i Thailand. Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsar-
beidet. Krk.k.

31.august:16.søndag etter pinse
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsar-
beidet. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: KFUK/KFUM. 
Krk.k.

07.september:17.søndag etter 
pinse.
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste med konfirmantpre-
sentasjon ved kapellan Sandvik. 
Takkoffer: Ungdomsarbeidet i me-
nigheten. Krk.k.

14 september:18.søndag etter 
pinse.
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Helhet gjennom 
Kristus. Forbønnstjeneste. Krk.k.

21.september:19.søndag etter 
pinse.
Kl. 11,30 (NB tid/sted) Skillingsbol-
len: Fellesgudstjeneste i friluft sam-
men med Frelsesarméen og Bergen 
Internasjonale Menighet – i forbin-
delse med Løvstakkdagene. (Hvis 
dårlig vær blir det inne på Sambruk-
shuset i Løvstakkveien)

Kl. 18,00  St. Markus kirke
Nattverdgudstjeneste ved kapellan 
Sandvik.

28.september:20.søndag etter 
pinse.
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsar-
beidet. Kr.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke.
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjek-
tet i Thailand. Krk.k.

05.oktober:21. søndag etter 
pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsar-
beidet. Krk.k.

Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

Draum i indre bilete, 
draum i ynskje, lengsel, 
vilje. Her er første staden 
også for det å realisere! 
Draumtankar treng ikkje 
vera  verdensflukt, men 
fritt å bevisstgjere det vi 
ynskjer, samtidig som vi 
tek utgangspunkt i det 
som er. Og så kan vi setje 
oss mål og kople viljen til 
– slik at ting kan skje! Då 
kan det som begynte med 
draum, bli virkelighet!vv

Trivsel og vokster!
Vi har allerede, men eg ynskjer 
endå meir ein bydel med gode 
møteplasser, følelse av tilhørighet, 
ansvar, fellesskap.  Vi har det på 
skulen og i menigheter, på Løvstak-
kdagar og nabodagar og 17. mai – 
men endå meir kan vi gjera her. 
Sjå kvarandre og helse kvarandre 
i butikk og på gate, slik sjåførane i 
Tide helsar kvarandre når bussar 
møtest anten dei kjenner kvaran-
dre eller ei, for å uttrykke fellessk-
apet. Når nye flyttar inn, eller du 
veit at nokon er einsam, ta kontakt 
med dei og for dei, utan å vere 
redd. Som i jungelboka: ”Vi er av 
same blod du og eg”.  Vi er først 
og fremst medmenneske, dernest 
også Løvstakkenfolk – og det er vi 
stolt av og glad i!

Toleranse!
Vi har det allerede: Skulen på Ny-
Krohnborg er krohn-eksempel 
på gode forhold for innvandrarar 
og andre som er nye eller annleis. 

Her går over 20 nasjonar fredeleg 
i lag, og vi har fargerike fellesskap 
når vi samlast mange. Eg drøymer 
om eit samfunn der dette er over 
heile linja, både religiøst og so-
sialt! Då treng vi først ha respekt 
for oss sjølv og eigen tradisjon og 
eiga tru og veremåte, og dernest 
møte dei som er annleis med ope 
sinn og venlegheit! Eit uttrykk 
for dette kan vera til dømes at 
17. mai-komitéen startar nasjon-
aldagfeiringa i Solheim kyrkje med 
alle religionar i bydelen  tilstades, 
der imam held appell, og ein har 
hindusong og buddha-vise med 
framande instrumenter, og så 
norsk musikk og tradisjonsrike fe-
drelandssalmer før vi til trommer 
går i tog til skuleplass og folkeleg 
fest! 

Vekkelse og menighetsfel-
lesskap!
Eg drøymer om at dybdene i våre 
liv skal finne meining og fellesskap 
– i møte med Gud og medmen-
neske. Her er samanhengar mange 
overser, og vi lever så ofte over-
fladisk, med tomrom i vårt indre 
og undertrykt angst. Døden avs-
lører velferdssamfunnet sin util-
strekkelighet på det indre plan. 
Medan Bibelen står i bokhyller 
som bortgløymde skattkister og 
kyrkjene våre er som velutrusta 
tog i rute som har alt å by på – 
nesten tome for folk!  Det er først 
når folket er der at det skjer det 
som vil skje! Då møtest budskap 
og folk i ny foreining, kraft frigjer-
est, nytt blir til!

Eg drøymer her om vekkelse – der 
Guds kjærleik og frigjerande kraft 
i Kristus stansar folk på deira livs-
vandring – og fører til forandring! 
Så vi vert det vi skulle bli som frig-
jorte menneske! Då løysest også 
gudstenestene frå stivna former 
til levande bøn og glad lovsong, 
då skapest mange små fellesskap 
der like finn like og sterke hjelper 
svake som igjen hjelper dei sterke 
til betre liv. Til både heim og ar-
beid og andre fellesskap i byen vil 
menigheten kunne vera eit sam-
funn som inspirerer, korrigerer, 
utrustar og gir håp! Ikkje fordi 
her er så gode ledarar, men fordi 
Guds Ånd er der i eit fellesskap 
som fungerer av liv og til liv! 

– At slikt kan skje, er berre Guds 
under, men vi kan leggje til rette 
for det med bøn,  med sjølv å gå 
inn i vekkelse og forandring, og 
leve kjærlighet etter Guds ord og 
Ånd…
                                                       

Ådne Skiftun
sokneprest

DRAUM FOR LØVSTAKKSIDEN
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Oppslagstavlen

Artig besøk!
Like over påske kom telefon fra en dame i Strøm-
men øst for Oslo - om hun kunne komme med 
en venninne og besøke Solheim kirke en dag. 
Navnet var Elisabeth Ottesen, og så kom en op-
plysning som fanget interesse: Jeg er barnebarnet 
til han som stod modell til Jesus på det store veg-
gmaleriet bak alteret!

Og onsdag 23. april var hun her, lett gråhåret og 
smart kledd eldre dame – og jeg så at hun lignet! 
Hun var nok sin bestefar opp av dage, han som 
het Johan Nordgaard og levde i årene 1887 til 
1965.  Bestefaren var tømrer – slik som Mesteren 
selv – og var ansvarlig for oppføringen av Fridalen 
kirke, og var med i byggingen her i Solheim. Han 
var så glad en dag han kom hjem, fortalte hun: 
Maleren  Bjørn Tvedt hadde spurt om han ville 
sitte modell for Jesus inn på det store veggmal-
eriet. Som en troende kristen syntes han det var 
en stor ære og glede!

Nå er barnebarnet her og minnes bestefar og 
dette forunderlige oppdraget. Hun har med et 

fotografi, som vi gjengir i bladet –   Jo, det ligner 
i det sterke ansikt, samtidig mildt med de kloke 
øynene. Her har maleren tatt et utgangspunkt 
inn mot det uutsigelige ansikt av Han som er 
Frelseren.

Ådne Skiftun

Barnebarnet til “JESUS” 

Elisabeth 
Ottesen er 
barnebarnet 
til modellen 
av Jesus i Sol-
heim kirke.

Har du stoff- og garnrestar til overs?

Frivillig arbeid er Løvstakksiden menighet sin ryg-

grad. Vi er så heldige at vi har aktivitetar som dekker 

ulike aldersgrupper sine behov for sosialt fellesskap 

og tilhørigheit. Ein del av aktivitetane kostar penger å 

drive. Den årlege julemessen er her ei viktig inntek-

tskjelde.
Løvstakksiden  menighet sin julemessekomite er 

allereie i siget. Årets julemesse blir 22.november. I 

løpet av våren har det vore regelmessige møter, ca 

kvar 14.dag, der det har blitt strikka og utveksla hån-

darbeidsidear. Håndarbeidsgruppen har plass til fleire 

medlemmer! Til hausten tenker vi å ha to grupper, ei 

som møtes på kveldstid, og ei som møter på dag, slik 

at fleire kan få mulegheit til å vere med..

Vi tek også imot restar av stoff og garn, kanskje kan 

det bli ein fin gjenstand som kan selgast på julemessa? 

Dersom du har lyst å kvitte deg med håndarbeids-

materiale som du har liggande, berre kom med det! 

Dette kan vere ein fin måte å støtte menigheten sitt 

arbeid på.
 
Dersom du har noko å gi bort eller du ønskjer å vere 

med, ta kontakt med Åshild Tronstad, mob 92028439 

eller Åsta Årøen mob 99522847.

Hyggestunden
Vi starter opp onsdag 
10.september etter 
sommeren. Kapellan 
Arnulf Sandvik viser 
bilder og forteller fra 
sin Asiatur. 

Menighetskvelder i sommer i Solheim kirke

Onsdag 25.06 kl 2000 Bibeltime fra 1.Timoteus brev

Onsdag 02.07 kl 2000 Bibeltime fra 1.Timoteus brev

Onsdag 06.08 kl 2000 Bibeltime fra 1.Timoteus brev

Onsdag 20.06 kl 2000 Bibeltime fra 1.Timoteus brev

Alle disse kveldene blir ved kapellan Arnulf Sandvik

Nei, det er ingen variant at ”Da Vinci-koden” med bløff og fantasi, men et et virkelig besøk i Solheim 
kirke i vår av barnebarnet til - - - han som stod modell til Jesus-bildet på det store veggmaleriet!

Kontakt person for foreninger og lag

Solheim kirke
Kirkepryd: Laura Hauge 55 29 75 95
Hyggestunden: Målfrid Thunes 55292144
Familietreff:  Åsta Årøen 99522847
Solheim kirkes barnekor: Mariko Takei 97642074
Søndagsskole:  Åsta Årøen 99522847
Menighetskvelder:  A. Sandvik 41 67 56 53
Håndarbeidsgruppe:  Åshild Tronstad 92028439
Lesekvelder: Knut Kvalsvik 97145964

St.Markus kirke
Eldres Vel: Ester Halvorsen 55 29 54 18
Konfirmanter:  A. Sandvik 41675653
Klubben:  Arvid Hernes 55 29 38 22
Støttelaget for St.Markus menighetshus:
 Bergljot Kongsbakk 55 34 04 07
Støttelag for de unge:
 Ester Halvorsen 55 29 54 18
St. Markus Diakonat: 
 Hans Teige  55 29 54 50

Besøkstjeneste:  Signe Halvorsen 55290341
Vekstgruppe:  Arnulf Sandvik 41675653

Barnekoret starter 

mandag 

25. august kl. 17.30 i 

Solheim kirke.

Følg med på menighetens hjemmeside for oppda-
teringer av aktiviteter: 
http://kirken.bergen.no/lovstakksiden.
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En fin måte å reise på ferie i distriktet, er å 
reise på leir.  Det går an å reise hele familien, 
eller man kan sende barna av gårde for noen 
dagers drømmeferie.  På leir er det vanligvis 
mye fritidsaktiviteter og noen samlinger hvor 
man lærer mer om Gud. Man legger vekt på et 
godt fellesskap der alle blir inkludert. 

Ved sjøen eller i fjellet? 
Indremisjonssamskipnaden med hovedkontor på Stord, 
har to leirsteder.  Brandøy ligger ved sjøen i Bjoa i 
Ølen kommune. Helgatun er et fjellpensjonat i Voss 
kommune, i Myrkdalen ved foten av Vikafjellet. I som-
mer arrangeres det leir for barn, ungdom og for fami-
lier begge disse stedene.  Mer informasjon:  www.in-
dremisjonen.no / tlf. 53 41 07 04.

Et annet alternativ i området rundt Bergen er Sæter-
vika Ungdomssenter, som drives av Norsk Lu-
thersk Misjonssamband (NLM). Sætervika ligger ved 
Samnangerfjorden, ca fem mil fra Bergen og to mil fra 
Tysse.  Informasjon via Sætervikas nettsted: www.leir.
typepad.com eller telefon 56 58 62 03.  

Geir Sakseid

Drømmeferie Drøm for Ny Krohnborg 

Dette skoleåret har Ny Krohnborg fått seg 
en ny rektor, og han heter Atle Fasteland. 
Han er 47 år og har en lang og imponerende 
cv, blant annet har han vært oppvekstsjef i 
Arna bydel. Nygård skole har også nytt godt 
av hans ressurser. Og han har også en del 
erfaring i teambuilding, der han tar oppdrag 
som kursholder bl.a innenfor teambuiding, 
relasjoner, “klasseledelse” i skolen etc.
Men nå er det Løvstakksiden som gjelder. Hvem 
er han, den nye rektoren på Ny Krohnborg 
skole? Og hvilke drømmer har han for oppvek-
stmiljøet i bydelen? 

Opprinnelig er den nye rektoren fra Fana og Åsane. Det 
første kjennskapet til Løvstakksiden fikk han som taxisjåfør. 
Blant annet blir fleskepannekakene fra Baunen på Danmark-
splass husket som et godt minne fra den tiden. (Taxisjåføryr-
ket gir god lokalkunnskap, ikke bare geografisk, også om ulike 
situasjoner og skjebner.) Senere førte kjærligheten han til 
Arna, selv om han i utgangspunktet vil beskrive seg som en 
litt urban type. Fritiden bedriver han med hytteliv i Gulen, 
hund, Høyre-politikk, master-studier på BI i ledelse og sosiale 
aktiviteter som å være visevert.

Han beskriver seg selv som en som innehar mye energi, er 
engasjert, inkluderende og tydelig, enkelte vil si alt for domi-
nerende, sier han med et smil.

Ny Krohnborg skole har 375 elver. Mellom 20 -25 % har mi-
noritetsbakgrunn. Statistikken i dag viser at vår bydel er den 
bydelen med flest barnevernstiltak, men det er mye positivt 
på gang med hensyn til å forbedre nærmiljøet.  De fleste i 
Bergen har sikkert hørt om boligprosjektet ”Ny energi” i 
Damsgårdssundet, der man skal bygge boliger i stor stil.

For oppvekstmiljøet er skolen ekstremt viktig. Derfor skal 
også Ny Krohnborg skole skal få et løft, skole og barnehage 
skal bygges om, blant annet skal barnehagen øke med 8 plass-
er. Samtidig skal det i samme område bygges kulturhus, cafe 
og storsal. Resultatet blir at det blir plass til mange nye ak-
tiviteter. Dette blir uten tvil et viktig bidrag til å gjøre dette 
området bedre å bo i. forhåpentligvis skal oppussingen av Ny 
Krohnborg starte våren 2009.

Hvor finner Atle Fasteland motivasjon for sitt arbeid? I begyn-
nelsen av sitt yrkesliv arbeidet han på Garnestangen ungdom-
shjem, der han jobbet med skoleopplegg. Han erfarte at han 

fortsettelse neste side...   

Atle Fasteland er den nye rektoren på Ny Krohn-
borg skole. 
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Søndag den 25. mai ved 
”vårfesten” ble en vak-
ker, ny gjenstand innviet 
og tatt i bruk i St. Markus 
kirke. En lysglobe – og den 
lyste og strålte da små 
og store kom fram og for 
første gang tente bønnelys.

Lysglobe som liturgisk 
sted.
Å tenne et lys og be en bønn – er 
blitt en noe de fleste har et for-
hold til. Stadig flere kirker har her 
fått en lysglobe som del av det lit-
urgiske utstyr. Med sin vakre, glo-
busrunde form, med lys i midten 
som symboliserer Jesus som ver-
dens lys, står de og innbyr til bruk, 
med mange små lysholdere som 
bønnelys kan settes ned i. 

Våre små, tente lys med en levende 
flamme oppleves som uttrykk for 
det det sårbare og vekslende, men 
også ekte og hjertevarme som er i 
bønn. Vi vender oss til Gud i både 
tvil og tro, i håp om å bli mottatt, 
forstått, bønnhørt. 

Lyset vi tenner, symboliserer bøn-
nen! Det store lys i midten som vi 
tenner bønnelyset i, vitner om at 
det er i Jesu navn  bønnen får kraft. 
Og hva er da bedre enn å tenne 
lys i en kirke og i en lysglobe som 
symbolsk holder og løfter bønnen! 
– En lysglobe til dette bruk har nå 
St. Markus kirke fått…

En 60-års presang! 
I St. Markus kirke hadde vi bare en 
enkelt kasse med sand til bønnelys. 
Men nå er kommet en fin lysglobe 
kjøpt hos Kirkelig Kulturverksted! 
Vi interjuer giveren som heter 
Hans Teige, lærer og rådgiver på 
skolen, leder av St. Markus dia-
konat og stundom frivillig klokker:

Du fyllte 60 år i april. Hva fikk deg 
på idéen om å gi en lysglobe til 
kirken?

Det var vel først tanken på hvordan 
et gavebord kan se ut med alle mu-
lige slags ting som en enten har, eller 
som en har god anledning til å skaffe 
seg etter behov. Da kom tanken på 
heller å gi en gave, og ordne det slik 
at de som ville gi en gave ved penger 
kunne være med på dette. Da den 
første tanke om dette modnet, ble 
det en visshet om at det var det rik-
tige å gjøre for meg. Jeg har levd fra 
barnsben av i St. Markus kirke, nå var 
her en anledning å gi noe igjen.

Hva er det du ønsker for lysglo-
ben?

Jeg ønsker at folk skal kunne finne 
stillhet og tenne lys når de kommer 
til kirken både ved gudstjenester og 
andre anledninger. Både i glede, sorg 
og savn vil lyset være med og bære 
fram bønn og tanker i den situasjon 
man er i.

Vi takker for samtalen, og kjenner 
gjensidig glede ved at gaven allerede 
brukes og vil bli brukt av mange, 
mange……

Ådne Skiftun

likte å gi folk med tøffe skjebner 
og atferdsproblem nye sjanser. 
Utdanning blir viktig i slik situas-
jon, gjennom utdanning kan man 
få en ny mulighet. Og her er lær-
eren viktig. 
Hva er viktig for å lykkes som 
lærer? Å kunne fag, bry seg, kunne 
lede grupper – men det viktigste 
er å se elevene, tror Fasteland.
 
 Viktige målsetninger for den nye 
rektoren er å arbeide for et trygt 
læringsmiljø, mot segregering og 
for mangfold, men han er tyde-
lig på at mangfold er mer enn 
ulike nasjonaliteter, mangfold er 
å romme alle, ikke bare enkelte 
grupper. Den nye Ny Krohnborg 
skole skal være baseorganisert 
og gi rom for ulike samarbeid. 
Han drar fram dagen samarbeid 
med Røde Kors som viktig, sær-
lig fordi arbeidet bidrar til å re-
dusere sosiale forskjeller. Også 
samarbeidet med Kirken er vik-
tig, særlig fordi den er en viktig 
kulturinstitusjon. 

Per i dag er det usikkert når det 
nye grepene mht Ny Krohnborg 
skal ta til, blant annet er det ennå 
ikke klart hvor elevene skal gå i 
oppussingsperioden.  Den nye 
rektoren har likevel fått en god 
start, både stab og nærmiljø var 
raskt ute med å ta vel imot han, 
forteller han. Dette er noe han 
setter pris på.

Intervjuet går mot slutten, mange 
vil ha fatt i han. Det blir ikke tid 
til å ønske han lykke til, men vi 
gjør det nå; Lykke til i det videre 
arbeidet!

Åsta Årøen

fortsettelse ... Ny lysglobe i St.Markus kirke
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Festdager i Kamerun og Bergen

15. februar møtte 176 forventningsfulle mis-
jonsvenner opp på Sola for å være med på årets 
store vinterferieopplevelsestur med Misjons-
selskapet og Ravinala. Med på turen var også 
koret Stavanger Gospel Compagny.  Turen var 
den største som noen gang er arrangert i regi 
av misjonsfolket og den første noen gang som 
har gått direkte til Kamerun. 

Målet for turen var Kamerun og innvielsene 
av kirken på Universitetet, nå også kalt Njell-
Loftuskirken etter han som var primus for byg-
gingen av denne kirken og som har ofret hels-
en sin  og den store flotte Milleniumskirken i 
Ngaoundéré.  Turen ble innholdsrik med mange 
store opplevelser og følelsene kom frem flere 

ganger hos mange av deltakerne. Allerede på 
Flyplassen i Garoa ved ankomsten ble vi møtt 
med med sang og dans fra venner i den kamer-
unesiske kirken, og festen fortsatte under hele 
oppholdet. 

En del av deltakerne fikk også tur i jungelen 
for å oppleve dyrelivet i området. Det var en 
gjeng mettet med opplevelser og følselser-
ike inntrykk som kom tilbake til Norge sent 
mandag kveld 26. februar. 

Både NMS og misjonærene ute skal ha stor 
takk for fine opplevelser. Men nå er det ikke 
slik at det er slutt på årets store festdager i regi 
av Det Norske Misjonsselskap. 9-13 juli skal 
NMS avholde sin generalforsamling i Bergen-
shallen med besøk fra inn og utland. Blant de 
besøkene vil også koret Malaika fra Kamerun, 

som opptrådde flere ganger under festdagene 
der nede være. 

For Løvstakksidene i Kamerun:

Jan Einar Holsen

Hils på en ekte kameruner: Pyton

BIM får menighetsavtale med 
NMS
På søndag 20. april underskreiv Bergen Internas-
jonale Menighet (BIM) og Det Norske Misjonssel-
skap (NMS) ein misjonsavtale. I avtalen lovar me 
å vera med å senda ut Frode Brügger Sætre som 
misjonær til Mali. Det skal me gjera ved å be for 
han i gudstenester og cellegrupper, og ved å gi 10 
% av gåveinntektene våre til NMS. Som eit teikn på 
avtalen overrakte områdeleiar Alvhild Vassel Eide 
eit innrama bilde. [bilde: Menighetsavtale BIM].

Frode Brügger Sætre har vore med i BIM heilt 
sidan me byrja arbeidet med å starta kyrkjelyden i 
2001.  For eit år sidan vart han ordinert til misjon-
sprest i St. Markus kyrkje, og sist vinter var han i 
Paris på språkstudium for å læra fransk. Til hausten 
går reisa vidare til Mali. 

Geir Sakseid

I sommar kan du vera med på stemne i 
Bergenshallen. Det Norske Misjonsselskap 
har generalforsamling frå 9. til 13. juli, og 
ventar storinnrykk av menneske frå heile 
Noreg og frå mange av NMS sine samar-
beidsland.  ”Guds draum” er motto for GF 
i Bergen 2008. 

Løvstakksiden menighet sluttar opp om dette ar-
rangementet. Søndag 13. juli er det ingen gudsteneste 
i Solheim eller St. Markus.  I staden er me med på 
avslutningsgudstenesta i Bergenshallen. Bergen Inter-
nasjonale Menighet har ansvar for ei av kroene på 
laurdag kveld. Både BIM og Løvstakksiden menighet 
har samarbeidsavtalar med Det Norske Misjonssel-
skap og kan ha delegatar på generalforsamlinga.  Du 
kan melda deg på via NMS sine nettsider www.nms.
no .  Har du spørsmål om påmelding, kan du ringa 
NMS sitt infosenter, tlf 51516100. 

Spennande program
Det blir eit mangfaldig og spennande program for 
einkvar smak på GF, både for vaksne, ungdom og 
barn. Til opningsmøtet onsdag kveld kjem koret 
Malaïka. Dette studentkoret frå Kamerun syng vari-
ert, tradisjonell afrikansk musikk.  Malaïka tyder ”en-
gel”, og englane frå Afrika skal både synga, dansa og 
spela for oss..  Mange andre internasjonale gjester frå 
heile verda kjem også til dei ulike seminara og pro-
grampostane under GF. 

Guds draum

Temaet for GF dette året handlar om den store vis-
jonen Gud har for verda.  Han drøymer om at men-
neska skal bli forsona med han og med kvarandre, 
og han har ein visjon om eit skaparverk i harmoni.  
Gud har valt å invitera oss menneske til å dela denne 
draumen og samarbeida med han for å gjera draumen 
mogleg. Det handlar med andre ord om evangeliser-
ing og kyrkjebygging, om bistand og menneskerettar, 
om utvikling og miljøvern – om alt som kan gjera 
Guds draum til røyndom. 

Geir Sakseid

Koret Malaika 
fra Kamerun 
deltar på 
møtene



Side 12 Side 13

Our activities this 
summer:
During the summer holiday we 
will try to keep up some regu-
lar activities. We usually meet in 
the parish hall, downstairs in St 
Markus Church.  

I sommer skal vi holde oppe 
noen av våre vanlige aktiviteter.  
Vi møtes vanligvis nede i me-
nighetsavdelingen i St. Markus 
kirke. 

Worship services:
Sundays at 17.00 in St. Markus 
Church, English language wor-
ship services. 

Søndager kl 17.00 i St. Markus 
kirke.  Gudstjenester på engel-
sk.  Hvis du ikke forstår engel-
sk, tolker vi gjerne til norsk. Si 
helst fra litt før gudstjenesten 
begynner. 

More information on our website: 
www.bergenchurch.no

All are welcome to:
Bergen 

International
Church

Pastor: Geir Sakseid
Mob: 91 32 55 68

E-mail: pastor@bergenchurch.no
Web page: www.bergenchurch.no

God’s Dream
In July we invite you to a very special event 
right here in Bergen. 
The Norwegian Missionary Society holds 
its General Assembly here from Wednes-
day 9 July to Sunday 13 July, and Bergen 
International Church plays a part in the 
event.  

“God’s dream” is the theme for the Gen-
eral Assembly. God has a dream for this 
world, that his creation will be taken care 
of and that all people will be reconciled 
with him and with each other. God wants 
us to share his dream and work with him 
towards his great vision for the world. 

One of the main attractions at the Gen-
eral Assembly is the youth choir Malaïka 
from Cameroun.  Malaïka means “angel”, 
and these angels sing and play beautifully 
and bring the message about God’s dream 
to Bergen. 

On Saturday night at 22.00 we are respon-
sible for a meeting focusing on mission to 
Europe, and on Sunday morning at 11.00 
we join the big celebration worship. 

The General Assembly takes place in Ber-
genshallen, the big skating hall at Vilhelm 
Bjerknes vei 24, near the Baptist Church 
at Sletten Senter.

For the second time Bergen 
International Church partici-
pated in the parade on Nor-
way’s National Day on the 
seventeenth of May.  
This year the Men’s group had had 
constructed a life boat on wheels, 
where the children could sit as we 
pulled the boat through the streets of 
Bergen.  The boat had the text “We 
are in the same boat”, indicating that 
we are Christians from all over the 
world, together in God’s boat – his 
church. 

I samme båt: 17. mai i Ber-
gen
For andre år på rad deltok Bergen In-
ternasjonale Menighet i hovedproses-
jonen i årets 17. mai-feiring. I år hadde 
menighetens mannsgruppe laget en 
livbåt på hjul, hvor barna kunne sitte 
mens vi dro båten gjennom Bergen 
sentrum. Teksten ”Vi er i samme båt” 
på siden antydet at vi er kristne fra 
hele verden som er sammen i Guds 
båt – hans kirke. 

Geir Sakseid

Bergen Internasjonale menighet
Den Norske kirkes flerkulturelle menighet
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In the same boat
   -celebrating together !

Chinese worship 
services Saturdays at 
10.30: 
Worship service or Bible 
study.

Kinesiske gudstjenester

Lørdager kl 10.30: Gud-
stjeneste eller bibelstu-
dium på kinesisk.  

中文主日崇拜
Pastor Geir Sakseid and Co-workers building the boat for 
the 17th. of May parade. 
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Til venstre med hvit jakke er Marte, og til høyre er 
Gyri.

Velkommen til nye barnekorledere!
En stor takk til Guro Stople Sørhus, Sonoko Ohmori og Magnhild Korsvik for deres innsats 
for barnekoret de 2 siste årene! De blir sterkt savnet av mange barn og foreldre som har satt stor pris 
på deres innsats.  

Vi har vært velsignet med flinke barnekor 
ledere nå i flere år. Før vi fikk takke hjerte-
lig Guro, Magnhild og Sonoko for storartet 
innsats, så dukker det opp to nye blide fjes 
som melder seg til tjeneste. Dette var jo 
virkelig en gave fra himmelen!
 
Marte Drabløs (dirigent) kommer fra 
Ulvestadbygda i Volda kommune, og studer-
er førskolelærer utdanning ved Høyskolen 
i Bergen. Hun spiller i tillegg også fløyte og 
trombone. Vi får håpe at vi også kan få anled-
ning til å høre henne spille!
 
Gyri  Klungrehaug (pianist) kommer 
fra Oslo, og studerer psykologi ved Univer-
sitetet i Bergen. Hun har  jobbet mye med 
barneteater og barnemusikal. Dette er jo 
glimrende!
 
Vi ønsker lykke til, og alt det beste i arbeidet for 
barna i vår menighet!
 
HUSK: Barnekoret starter mandag 
25. august kl. 17.30 i Solheim kirke.

Mariko Takei
 

Solheim kirkes barnekor Takk for innsatsen!

Bildet til venstre og nedenfor er fra barnekorets avslutning-
skonsert  i Solheim kirke mandag19.mai. Det var en flott kon-
sert der barna sang nydelig. Etterpå var det iskrem og annet 
godt i menighetssalen. 

Sangere ønskes i 
Løvstakksiden me-

nighet!

Vi trenger deg som liker å synge! 
Ja, vi mener akkurat deg! 

Organisten trenger også forsan-
gere på galleriet for å kunne 
lede sangen på best mulig måte. 
Vi kan etter hvert prøve oss på 
korsanger i forskjellige sjangre, og 
kanskje synge i andre sammen-
henger?   

Er du interessert?

Ta kontakt med: 
Mariko Takei 
Tlf. 97642074  
mariko.takei@bkf.no

Her takker Jonny i menighetsrådet lederne for god innsats!
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Hyggestunden i Solheim

Onsdag 04.juni arrangerte Hyggestunden i Solheim 
busstur.  Turen gikk i år til Lysekloster. Vi fikk en 
flott innføring av klosterets historie av Arne Nord. 
Folk koste seg åpenbart i solen. 

Siden reiste vi til Lepsøy galleri ved kaien. Noen 
kunstnere har åpnet et galleri med mange spennende 
saker. Særlig populært var båter i keramikk som man 
kunne henge ned fra taket. Vi fikk servert kaffe og kak-
er av vår danske vert. 

Turen gikk så videre til Halhjem kafe. Middagen 
var nydelige elgkarbonader. Plutselig dukket Hagavik-
trioen opp og sang for oss. Vi var på deres hjemtrakter 
så det var kort vei for dem å stikke innom.  Hygges-
tunden har invitert trioen mange ganger tidligere så vi 
var godt kjente. 

Hjemturen gikk gjennom Os og vi kjørte på den nye 
veien tilbake til Bergen. Været var ekstra varmt og flott 
i år. I tillegg reiste vi med en ny og komfortabel buss 
som gjorde turen ekstra trivelig. 

En stor takk til Arne Nord som ledet oss og guidet oss 
gjennom severdige øyer og bukter langsmed kysten! 

Arnulf Sandvik

Diakonatet i St.Markus

Torsdag 5. juni arrangerte St. Markus 
diakonat sin årlige eldretur. Denne gang 
i fantastisk sommervær til Sotra med 
blant annet besøk på Fjell festning.

Besøket på festningen
26 var påmeldt til turen, og alle kom – til en buss 
som kunne rommet det dobbelte, luxuriøs kyst-
buss med aircondition og toalett og svært gode 
sæter. Her var det bare å spenne seg fast, og så 
begynte vi!
Hans Teige var leder for turen og guidet oss gjen-
nom ytre Laksvåg og gav mye interessant informas-
jon før vi entret Sotrabroen og kom ut i det lovede 
land – dit så mange flytter fra vår menighet… Et 
planlagt stopp ved Fjell kirke måtte utgå på grunn 
av en begravelse der. Men desto bedre tid fikk vi 
da ved dagens hovedattraksjon – som var Fjell fest-
ning. Den svære bussen kronglet seg opp en smal 
veg, der russere bygget 3 km på tre uker, og kom 

opp til flott utsikt over Sotra og hav og sjø rundt. 
Her tok vi først en kaffestund med medbragt, ute 
i det fri i sol og varme rundt servicebygget som er 
reist der storkanonen i sin tid var – en lang og god 
kosestund. Her var under krigen flere tusen mann i 
et veldig forsvarsanlegg både over og under jorden, 
noe vårt forsvar overtok og hadde i mange år.  Der 
den svære treløpede kanonen på 28 cm med 38 
km treffsikkerhet sto, er nå et moderne bygg, og 
etter kaffestunden gikk vi ned trapper i det flere 
etasjer dype hullet der kanonen sto. Der nede er 
rom og utstyr ellers som er vedlikeholdt i anlegget 
med flere kilometer tunneller. Her er også fors-
varsmuseum med utstillinger og modeller og mye 
utstyr fra krigens dager – langt inne i berget!.  Vi 
hadde to guider til å guide oss i over en time!

En rolig hviledel.
Det var godt å komme ut i sol og varme igjen et-
ter det kjølige og litt skumle opphold i det un-
derjordiske! Nå var det til Marsteinen hotell ute 
ved kysten – til lammesteik og karamellpudding og 
siden kaffe ute eller inne alt ettersom. Et slaraf-
fenliv i nydelig vær og vakre kystomgivelser med 
båter på solglitrende sjø.. Deretter en koselig tur 
på bussen hjem med litt opplesning, sang og ikke 
minst den koselige praten…
- Takk til diakonatet igjen for hyggelig tur!

Ådne Skiftun
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Menighets-og prostikontor
Besøksadresse: Bryggen 9 (0900-1500)
Telefon: 55 30 81 30v
Fax: 55 30 81 39
e-post: lovstakksiden.menighet@bkf.no

Prestene treffes etter avtale: 
Ring 55 30 81 30
Kontor: Hordagaten 28

Vakttelefon for prestene: 954 81 969

Kirkens SOS 815 33 300

Leder for menighetsrådet
Arvid Hernes
Telefon 55 29 38 22

Menighetens bankgiro:
5083 05 65067
   

Tilsatte i Løvstakksiden menighet:
Sokneprest: Ådne Skiftun
aadne.skiftun@bkf.no, 
tlf:55 30 81 31,  H: 55298938

Kapellan: Arnulf Sandvik
arnulf.sandvik@bkf.no, tlf:41675653

Menighetskonsulent: Solveig Sjursæther
solveig.sjursaether@bkf.no, tlf:55308133

Kantor: Mariko Takei
mariko.takei@bkf.no tlf:55 30 80 34

Frivillighetskoordinator: Åsta Årøen
asta.aroen@bkf.no; mob nr. 99 52 2847

Menighets-kirketjener: Fredrik Gullaksen
fredrik.gullaksen@bkf.no
Helge-kirketjener: Steffen W. Rame
Helge-kirketjener: Jacqueline Fernadez
Helge-kirketjener: Erling Storesund
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Konfirmasjon 04.mai
Solheim kirke: Hilde Nødtvedt Wollertsen, Marielle Løyning Ramsøy, Aleksander Solvang Sætersdal, Maren 
Svendsen, Trine Svendsen, Sindre Søreide, Martin Korneliussen, Karoline Flesjå Solend, Petter Steffensen, Tim 
Robin Nilsen, Sean Michael Tveit, Trudi Ulevik Svarstad.
St.Markus kirke: Cathrine Pettersen, Silje Solheim, Stine Syversen, Martine Syversen. 

Annonsere i Løvstakksidene

Det er mulighet til lå annonsere i Løvstakksidene. 

Ta gjerne kontakt med oss for prisoverslag. 
arnulf.sandvik@mac.com

Påmelding til konfirmasjon-
sundervisning 

Vi begynner med et nytt år med kon-
firmasjonsundervisning for dem som 
ønsker å konfirmere seg til våren 2009. 

Løvstakksiden menighet kan tilby et 
allsidig og spennende opplegg. I tillegg til 
undervisning har vi klubbkvelder, konfir-
mantleir og fotball nattcup.

Dersom du er interessert eller har noen 
spørsmål, kan du kontakte kapellan Sand-
vik for brosjyre og informasjon. 

Send en mail til: arnulf.sandvik@mac.
com eller ring 41675653. 

Påmeldingsfrist: 31.juli

Tips oss om stoff,
eller kom med noe selv: dikt, 
tanker, fortellinger og annet. 

Utleie av menighetslokaer i Solheim kirke og 
St.Markus kirke

Enten det gjeler konfirmasjon, bryllup, åremålsdag, møte i 
borettslaget eller noe annet; legg møtet til våre menighet-
slokaler i Solheim og St.Markus kirke. 

Her er god plass, kjøkkenet er godt utstyrt. Og det beste av 
alt, det er rimelig å leie: 

Kontakt menighetskirketjener Fredrik Gullaksen: fredrik.gul-
laksen@bkf.no eller tlf: 99003367

Vårfest i St.Markus

Søndag 25.mai var hele Løvstakksiden menighet samlet til fest 
i St.Markus. Det var godt med oppmøte. Menigheten fikk tak-
ke barnekorlederne for deres innsats. Lysgloben gitt av Hans 
Teige ble innviet. Det var mange som kom frem for å tenne et 
lys under gudstjenesten. 
Etter gudstjenesten var det “kirkegrill” og aktiviteter for barn. 
Mange tok med seg grillmaten og satte seg rundt bordene som 
vi hadde dekket på utenfor kirken. Vi var ekstra heldige med 
det flotte været. En stor takk til Diakonatet i St.Markus samt 
festkomiteen som gjorde istand det flotte opplegget. Det var 
koselig og flott å være der! En fin avslutning for sommeren!

Arnulf Sandvik

Noen i menigheten har hatt en “rund” geburs-
dag. De fikk litt ekstra oppmerksomhet, noe 
de satte pris på. 

Gratulerer !
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Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 BergenB

Tenk på ham hvor du ferdes, 
så gjør han dine stier rette. 

Ordspråkerne 3,6


