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NY ENERGI
 Rundt Damsgårdsundet



Forventning...
Forventning til Løvstakksiden
Det skjer mye spennende på Løvstakksiden. Kommunen har store planer for området. Det mest spen-
nende for meg personlig, blir ny gangbro over Damsgårdssundet. Det vil gjøre avstanden til sentrum 
enda kortere. I tillegg blir det flott med ny skole med kulturhus og idrettsahall. Når alle nye høyblokkene 
erstatter fabrikk områdene rundt Damsgårdsundet, blir det flere tusen nye innflyttere. Løvstakksiden 
kommer til å bli ganske forandret etter noen år og kanskje mer attraktiv å bo i. Vi er spente og har store 
forventninger. 

I mellomtiden må vi belage oss på midlertidig å bo på en byggeplass. Når trikkebanen gjennom Dan-
marks plass blir ferdig, går forhåpentligvis trafikken litt smidigere. Foreldre må belage seg på å sende 
barna på buss til Landås i et par år. Foreninger og lag må finne alternative steder å være når Ny Kroh-
borg skole blir bygget om. 

Forventninger til Jul
Når vi nå går inn i advents- og julehøytid, har også mange store forventninger. Særlig barna gleder seg til 
jul med gaver og fri fra skolen. Voksne gleder seg kanskje til et pusterom i julen der de kan være sammen 
med sine nærmeste. Så er det mange som ikke har forhåpninger men kvier seg til julen fordi de kjenner 
på ekstra ensomhet under høytiden. 

Forventninger i kirken
I kirken har vi også forventning. Vi går nå inn i adventstiden der vi forbereder oss til feiring av Jesu fødsel. 
Hjertene må forberedes slik at vi kan ta imot Jesubarnet på en god måte. Advent og Juletid er en fin tid i 
kirken med mye aktiviteter, mye folk og god stemning. 

Vi vil ønske hver enkelt hjertelig velkommen til kirken. Vi tror at noen av verdiene Julen representerer er 
noe som alle har bruk for; nærhet, fellesskap, lys og medmenneskelighet. 

Jesubarnet i krybben står for mye av det fineste i vår kulturarv. Mange av de beste verdiene vi har i vår 
kultur, er fordi Jesus kom til jorden og ble mennesker lik. Nestekjærlighet og omsorg for andre er noe 
som vi har lært av dette lille barnet. 

Det er godt å ha forventning til fremtiden. I kirken bruker vi mer utrykket håp. Når vi har noe godt å 
håpe på, holder det oss oppe i hverdagen. Håp gir oss krefter til å møte vanskeligheter. 

Hvordan fremtiden blir, vet vi ikke noe sikkert om. Kanksje noe av forventningene vi har slår til. Kanskje 
vi blir noe skuffet. Uansett er det godt å ha forventninger i ventetiden. 

Istedenfor å ønske alle en God Jul, vil jeg heller nå ønske hver med ordene 
GOD FORVENTNING! 

Jeg tror vi har noe godt i vente...

Kapellan Arnulf Sandvik
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30. november. 1. søndag i advent
Kl. 11.00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
sokneprest Skiftun. Barnekoret 
deltar, og barn fra ”Lys Våken”.. 
Takkoffer: Barnearbeidet i 
menigheten. Krk.k.

07. desember. 2. søndag i advent
Kl. 11,00 Solheim kirke
Forbønnsgudstjeneste ved 
sokneprest Skiftun. Dåp og 
nattverd. Takkoffer: Kristent 
innvandrerarbeid. Krk.k.

Kl. 17,00 St. Markus kirke
Lysmesse ved kapellan Sandvik 
og konfirmantene og Bergen 
Internasjonale Menighet. Takkoffer 
til menighetenes barne- og 
ungdomsarbeid. Krk.k.

14. desember. 3. søndag i advent
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

Kl. 17,00 Solheim kirke
JULEKONSERT ved organist L. 
Høøgh og spr. Skiftun. Solheim 
Barnekor og andre sangere 
og musikere deltar. Kollekt: 
Musikkarbeidet i menigheten.

21. desember.  4. søndag i advent
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Krk.k.

24. desember. JULAFTEN
Kl. 14,00 St. Markus kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 

sokneprest Skiftun. Takkoffer: 
Kirkens Nødhjelp.

Kl. 16,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
kapellan Sandvik. Barnekoret 
deltar. Takkoffer: Abrahams hus i 
Betlehem.

25. desember. JULEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
Høytidsgudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Misjonsprosjektet i Thailand.

Kl. 12,00 St. Markus kirke
Julefestgudstjeneste ved 
internasjonal prest Geir Sakseid. 
Felles for Bergen Internasjonale 
menighet og Løvstakksiden. 
Nattverd. Takkoffer: Felles 
misjonsprosjekt den dagen.

28. desember. Søndag etter jul
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk. k.

1.januar.  Nyttårsdagen
Kl. 12,00 (NB tiden) Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

4. januar. Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Misjonsprosjektet i Thailand. Krk.k.

11. januar.  1. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag
Kl. 11,00 Solheim kirke

Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

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

18. januar.  2. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Norges kr. 
Student- og skoleungdomslag. 
Krk.k.

25. januar.  3. søndag etter Kr. 
Åpenbaringsdag
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
kapellan Sandvik. Takkoffer: Barne- 
og ungdomsarbeidet i menigheten. 
Krk.k.

1.februar. Vingårdssøndagen
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

8. februar.  Såmannssøndagen
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Bibelleseringen. Krk.k.

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

Gudstjenester i Løvstakksiden menighet
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JULENS GUDSTJENESTER 
Løvstakksiden menighet går ut med et bredt tilbud i julen. Du kan velge både tidspunkt og type 
gudstjeneste. Noe blir gudstjenesten farget også av hvilken kirke vi er i, og her har vi to kirker!

Julaften.
Kl. 14,00: Først ute er St. Markus kirke med familiegudstjeneste kl. 14,00. De som har små barn og vil 
på gravene og være hjemme igjen før det blir mørkt og barna blir trette, kan gå her. Likeens de som 
ønsker å være i en høytidelig katedral, selv om budskapet blir tilpasset både liten og stor.

Kl. 16,00: Her er Solheim kirke i gammel og fin tradisjon med å gå til gudstjeneste i det mørket faller 
på og like foran julen ringes inn. Barnekoret synger og setter barnegledens preg på stunden, og lys 
kan dempes og tas på igjen, mens juletreet skinner og minner oss om Betlehemsunderet.

Juledag.
Kl. 11,00 Det er Solheim kirke som har full høytidsliturgi og de kjente, gode, gamle salmer til 
juledagen. Her kan en gå mer i dybden enn kvelden før, i både tekster, preken og sang. 

Kl. 12,00  Her er St. Markus i en særstilling med sammensmeltning av to menigheter denne 
dagen. Gudstjenesten er både for Løvstakksidens menighet/alle som bor her, og samtidig er dette 
julegudstjenesten for Bergen Internasjonale Menighet. Presten blir denne menighetens prest, Geir 
Sakseid, og liturgien blir løsere og friere, og gudstjenesten blir på flere språk. Slik kan en oppleve 
hvordan det som begynte i Betlehem i fremmed land langt borte vedkommer hele vår jord, og alle 
folkene vil prise vår Frelser!

 JULETREFESTER !

”Så går vi rundt om en enebærbusk” – vi tar hverandre i hendene og synger og kommer hverandre 
nærmere enn noen gang i året. Felles glede for liten og stor, i uskyldige fornøyelser omkring det store 

og gode budskap om Frelseren.
Løvstakksiden har 2 store fester, som er åpne for alle, men med hver sitt preg.- 

DIAKONATFESTEN i St. Markus menighetssal søndag 4. januar kl. 18. Den arrangeres av St. Markus 
diakonat. Her er et litt mer voksent preg, med besøk av et blanda kor som har deltatt på denne 

festen i en årrekke, ”Godtemplarkoret”. God mat og lødig program, og juletregang! 

FAMILIEFESTEN i Solheim kirke, underetasjen, lørdag 10. januar kl. 16.  Her er det lørdag, den store 
familiedagen, og her kommer familiene sammen til en skikkelig julefest for liten og stor. Her er det 
på barnas premisser, men alle som liker barn og selv har litt barn i seg, er velkomne i alle aldre og de 
enslige aller mest! Her er det mye koselig som skjer, og julenissen  har mye godt med til barna. Julens 

budskap er alvoret med den store, store glede – og det feires her i andakt, sang og juletregang!
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Side 5FØRJULSARRANGEMENTER
Mye skjer i kirkene i førjulstiden. De forskjellige arrangementer får sin egen omtale og annonsering, men her gir vi en 
liten oversikt over de mangfoldige tilbud!

For de minste.
Noe helt nytt er de såkalte ”KRYBBESPILL”. I stedet for barnehagegudstjenester, blir alle barnehager invitert til 
juleopptreden/engasjert deltaktighet i julebudskapet ved hjelp av andre barn. Det nystartede ”Solheim Barneteater” 
under ledelse av Berit Solsted Eggen arrangerer i samarbeid med kirken ”Krybbespill” til forskjellige tider, der en kan 
melde seg på.
I Solheim kirke blir det onsdag 03. desember kl. 10,30 og onsdag 10. desember kl. 10,30 og 13,00. -  I St. Markus kirke blir 
det fredag 5. desember kl. 10,30 og 13,00 og fredag 12. desember kl. 10,30.

Skolegudstjenester.
Ny Krohnborg skole har tradisjon med skolegudstjenester i Solheim kirke nest siste skoledagen før jul. Det blir 
i år for barnetrinnet torsdag 18. desember kl. 09,40 og for ungdomstrinnet samme dag kl. 11,45. En egen komité 
fra skole og kirke planlegger for gudstjenestene, og elever og lærere gjør mye fint i forberedelser og aktivt i selve 
gudstjenestene!

For de eldre.
Her er egne ”juleavslutninger” før jul i eldretreffene både i St. Markus og Solheim kirker. ”Hyggestunden” i Solheim er 
først ute onsdag 3. desember kl. 12 med festpyntede bord og festprogram, og dagen etter kommer ”Eldres Vel” i St. 
Markus kl. 11,30 med sitt julebord og program som innstiller oss på julens fest og nåde.

For alle.
Her er først LYSMESSE søndag den 7. desember kl. 17,00 i St. Markus. Lysmesse er en egen gudstjenesteform med 
de unge/konfirmantene i en hovedrolle sammen med profetier, lystenning og flotte salmer. Med dempet lys blir det 
en egen stemning i kirken. Gudstjenesten har en ekstra dimensjon ved at den er sammen med Bergen Internasjonale 
Menighet (BIM), så mange nasjoner, språk og folkeslag er med! Unn deg en kveld i kirken!

I den travle juletid kan det også være godt å være i bønn i kirken. En egen forbønnsgudstjeneste finner sted i Solheim 
7. desember kl. 11. Der blir en enkel liturgi og plass til stillhet og bønn – samtidig som vi har gitt rom til en familie til å 
døpe sitt barn, og en enkel nattverdstund blir der også. Styrkestund på veien!

Og så har vi den årlige JULEKONSERT, ”Vi synger julen inn”, søndag den 14. desember kl. 17,00! Med oss har vi 
der Solheim Barnekor og flere kunstnere i et variert program, der også menigheten får synge med i kjente og 
kjære juletoner. Med dempet lys i kirken og tekster og toner finner du her julestemningen som du kanskje savner i 
desembermørket – med vekt på julens egentlige innhold!

Og endelig: Alle gudstjenester i Adventtiden er en forberedelse til jul og i dobbel forstand lys i mørket! 

Sokneprest Ådne Skiftun
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Kontaktperson 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

Følg med på menighetens hjemmeside 
for oppdateringer av aktiviteter: 
http://kirken.bergen.no/
lovstakksiden.

Dersom du ønsker å laste ned menighetsbladet 
digitalt kan du gjøre det på 
http://www.web.mac.com/arnulf.
sandvik. Der kan du også høre på podcast fra 
prekener holdt i kirkene av kapellan Sandvik. 

Familietreff
Familefest lørdag 

10.januar kl 1600 

Savner barn dine noen å leke 
med? Da kan vårt månedlige treff 

være noe for deg.
Her lager vi mat og spiser sammen, 
synger, leker og prater. Det er veldig 
sosialt, både for voksne og barn.

Vi bruker å samles i Solheim kirkes 
sin menighetssal kl 16, den første 

lørdagen i hver måned.
Voksne betaler 30 kr for 

maten.

JULEFEST
for de eldre 

i
St. Markus menighetsavdeling

 
 

SØNDAG   04. januar 2009   kl. 18.00
  

PROGRAM
FESTTALE

 
Godtemplarkoret synger

 
Deilig bevertning

 
Sang og musikk

 
Gang rundt juletreet

 
 
 

Du er hjertelig velkommen !
 
 

St. Markus Diakonat 
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Hyggestunden Program for Våren 2009
14.januar Prøysen i ord og toner
28.januar Kåseri. Sang og annet program
11.februar Norsk Luftambulanse. Regionsleder Steinar Sellevold forteller
25.februar Fastelavnsfest
11.mars Hans Egede, Norges første misjonær
25.mars Hagaviktrioen lager program
15.april Skoleklasse fra Ny Krohnborg skole besøker oss
29. april Koret Hjerteklang synger for oss
13.mai Solheim Alderspensjonat- Vårsamling
27.mai Erik Bye i ord og toner
10.juni Vi drar på tur! 

Menighetskvelder
Solheim kirke kl 2000

Datoer for menighetskvelder våren 2009

Onsdag 14.januar 
Onsdag 28.januar
Onsdag 11.februar Medarbeiderkveld
Onsdag 25.februar 
Onsdag 11.mars 
I en travel uke er det godt å samles til stillhet og bønn. 
Velkommen til en oppbyggelig og fredelig samling!

Støttelaget for 
menighetshuset St.Markus

Møtedager for Våren 2009
3. og 7. Februar

3. 17. og 31. Mars
14.  og 28. April
12. og 26. Mai
9. og 28. Juni

Eldres Vel  i St.Markus 
Program med foredrag,sang,musikk,bevertning og 
kort andakt.
Treffene starter kl.11.30
4.des-5.februar - 5.mars - 2.april - 7.mai - 
4.juni(Tur)

Hjertelig velkommen

Julefest søndag 04.januar kl 1800 i menighets-
salen i St.Markus. 



I Rogagaten finner du en kriger, en som 
utrettelig kjemper for at nærmiljøet vårt 
skal bli bedre.  Han beskriver seg selv som 
en gategutt fra Møhlenpris. 

CV er mangeslungen, han er forfatter, hovedfag i 
både sosialantropologi og pedagogikk, flyskrekk 
og flysertifikat. I unge år jobbet ved institutt for 
fredsforskning og han er en trofast venn av fredsforsker 
Johan Galtung og hans ideer. I 60åra, da den kalde 
krigen raste på sitt verste, tok han tak i ideen til 
Galtung om en øst-vest folkehøgskole i Pasvikdalen. 
Det gledet russerne og Rolf ble invitert til Moskva, 
men UD i Norge fikk kalde føtter og Rolf fikk egen 
mappe hos overvåkningspolitiet.
Mange har han møtt, han har til og med hatt 
statsminister Jens på fanget. Når jeg spør hvordan det 
kunne gå til, forteller han om forskningseminarer han 
deltok på, i unge år, sammen med familien Stoltenberg. 
Jens var da en liten gutt, som sprang rundt og fikk 
sitte på fanget. 
-Rolf har jobbet lenge i psykiatrien både som ufaglært 
pleier og som lektor ved videreutdanningen i 
psykiatri. Siden som inspektør for spesialundervisning 
i videregående skole og rådgiver innefor kriminal 
og rusomsorgen. Men å støtte folk i sin kamp for å 
komme på beina igjen betyr desverre ofte at du også 
må kjempe mot sneversynt ekspertise og stivbeint 
byråkrati.”Flere ganger kostet det meg nesten 
jobben”,sier Rolf.-

Rolf Rasmussen er utrettelig i sin kamp for å gjøre 
verden litt bedre. Han både skriver og snakker med 
en utrolig energi! På bordet foran han ligger mange 
mail som ulike byråkrater og politikere i Bergen 
kommune har fått. Telefonen ringer jevnt og trutt. 
Hans fokus nå er nærmiljøet. Han er derfor primus 
motor i Løvstakksiden Velforening, en organisasjon 
som han startet sammen med kunstneren Turid 
Uldal. Velforeningen har fungert som en idebank for 
nærmiljøet, blant annet ble ideen om gangbro over 
Puddefjorden lansert, gatetun rundt skolen, flagg på 
Strandafjellet og Løvstakksang. Og det nytter! Rolf 
forteller om at folk først bare ristet på hodet av disse 
ideene, nå har de møtt anerkjennelse  de er enten 
gjennomført, eller tatt inn i Bergen kommune sine 
planer.

Løvstakksiden har over tid vært preget av stor 
gjennomtrekk, mange bor der en stund, og flytter 

deretter videre. Dette gjør at mange ting er lite 
organisert, men dette er i endring, sier Rolf. Flere og 
flere ressurspersoner slår seg til for godt, blant annet 
fordi det er en fargerik og mangfoldig bydel, som ligger 
nær naturen. Området har mye å by på, men mye kan 
også gjøres bedre.

Nærhet til naturen er også en av Rolf sine hjertesaker. 
For tiden jobber han mye med å få foreningen 
”Løvstakkfjellets venner” opp å gå. Her har han 
fått med seg en liten kjerne av frilufsentusiaster, og 
målet er nå å få i gang litt vedhogst og sti-rydding 
i skogsområdet opp mot Løvstakken. Både Bergen 
Skog- og Træplantingsselskab, og Bergen Bolig og 
Byfornyelse er her samarbeidsparter.

Hva skal man gjøre dersom man vil engasjere seg? Rolf 
mener en blant annet kan bli med i Velforeningen. Her 
kjemper man for fortgang i oppussing på Ny Krohnborg 
skole, samt at lokalene i oppussingstiden må ligge i 
nærmiljøet. Arenumhallen bør stilles til disposisjon for 
nærmiljøet, slik at barna kan få idrettshall i nærheten. 
”Viken er vår”, sier Rolf, ”også vi som bor her må 
få bruke litt av arealet her. Kommunen må stille opp, 
ikke bare jobbe med planer som opplevelsessenter 
på Fløyen til 120 000 000 kr. Opplevelsessenter på 
Fløyen - en uverdiggjort bydel på Løvstakksiden - 
hvor er politikerne ?”
  
Vi kommer inn på Krohnsminde stadion, et tema som 
engasjerer. ”Kommunen har her revet garderober, 
fratatt Nykrohnborg idrettslag sine lokaler og leier 
banen ut til fotballag fra andre bydeler. Nok er nok! 
”Krohnsmindebanen til Løvstakken” er kravet”, sier 
Rolf. Rolf peker på at bydelen over tid har blitt forsømt, 
og etter hvert blir det slik at uretten blir gjort usynlig, 
verken vi som bor her eller de som bestemmer klarer 
å se uretten. Men her vil Rolf hjelpe til, og med seg på 
laget håper han å få støttespillere fra ulike politiske 
partier. Han har dialog her både med Arbeiderpartiet, 
SV og Venstre. Men det er plass for andre partier 
også! Jeg lurer på om det er noe mer Rolf vil tilføye. 
Og det er det: ”Vi må tørre å ha ambisjoner for dette 
området. Vi må rope på rettferdighet, og vi må gjøre 
det sammen!” Jeg noterer meg det, og tenker at 
med et slikt engasjement i nærmiljøet kan vi trygt ha 
forventninger til fremtiden!
       
 Frivillighetskoordinator Åsta Årøen

Rolf Rasmussen          – en ”kriger” med stor forventning til Løvstakksidens  
         fremtid!
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Rolf Rasmussen          – en ”kriger” med stor forventning til Løvstakksidens  
         fremtid!
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Det er november når dette skrives og vi 
er  dermed 11måneder ut i året. Tiden er 
kommet for å rette en stor TAKK til alle som 
har bidratt i menigheten dette året også.  
Takk for hver innsats som er gjort, liten eller 
stor.  Takk til  alle  som har bidratt med 
økonomiske ressurser, det gjør oss i stand til 
å satse i menighetsarbeidet.. 

Vi har fått rustet opp  bygninger. Huset 
i Løbergsveien er oppusset, bordkleding 
er byttet flere steder og huset er malt. 
Menighetssalen i Solheim er pusset opp og 
nye dører er kommet på plass i Markus.

Oppussingen i menighetssalen i Solheim er muliggjort 
også ved stor innsats ved julemessen gjennom mange 
år. Julemessen er en sterk påle i menighetens økonomi. 
Slik julemessen trygget økonomien i ”gamle Solheim 
menighet”, har den også etter sammenslutningen  vært 
et viktig bidragyter.  En god arbeidsgjeng har stått på i 
alle disse årene.  En STOR TAKK skal rettes til dem alle 
sammen.

Nyskaping av året er håndarbeidsgruppen ledet av Åshild 
Tronstad og frivillighetskoordinator Åsta Årøen, som 
har det koordinerende ansvar for årets julemesse.  Men 
i håndarbeidsgruppen finnes også julemessens gamle, 
trofaste, slitere.  Her jobber de flittig med fine arbeid til 
julemessen.

En av de mange ildsjeler er Edith Hjørnevik 
og vi har snakket med henne både om livet 
på Løvstakksiden og livet i menigheten.  
Edith tar i mot meg hjemme i sin stue med 
kaffe og kake på bordet.

Jeg undrer på hvor lenge hun har bodd her?
Siden jeg var 5 år kommer det kjapt fra Edith.  Det var mine 
foreldre som bygde huset her,  og da jeg var 5 år flyttet vi inn 
i huset. 

Solheim kirke var ikke bygget da? Hvordan 
var det her da du vokste opp?
Ja, her så det helt annerledes enn i dag. Store åpne marker, 
her var jo bondegård, med hestestall rett nedenfor her. Her 
var fine marker å ake på om vinteren. Men skulle vi på ski, 
drog vi opp til Landås. Det var ikke så langt den gangen.  

Skøyter gikk vi på Solheimsvannet.  Det var jo mye større 
enn i dag.  Skulle vi handle måte vi ned i Viken, her opp var 
det ingen butikker. På skolen gikk jeg på Ny kronborg.  Det 
var en stor fin skole. Så gikk jeg i barnelosjen i Elstersgate 
og søndagskole i ”Villaen.”  Konfirmert ble jeg i Årstad kirke, 
men vi hadde undervisningen i ”Villaen”.  Her var hun også 
med i Ungdomsforeningen, sammen med bla. Johannes 
Holsen. 

Til Fana drog de på sykkeltur.  Det var den gangen det var 
grinder på veiene som måtte åpnes.  Det var på en slik 
sykkeltur til Fana hun traff sin tilkommende mann. I nesten 
60 år levde de sammen i ekteskap.  Nå har Edith vært enke 
i 12 år. Det er rart så tiden flyr.  Men hennes sønn Øyvind og  
en kjempe snill svigerdatter og to barnebarn, er til stor glede 
og hjelp.

Men du kunne ikke være like aktiv i 
menigheten da som nå? 
Nei, det var først når Bjørn Nygård ringte å spurte om jeg 
kunne være med i menighetsrådet at jeg ble aktiv.  Men 
etter hvert kommer det fram at hun både hadde vært med 
i Søndagsskoleforening og i Søsterforeningen (Støttelag for 
Menighetssøsteren)  Her kommer Ediths diakonale side til 
syne. Dette hadde nok hennes sønn sett, og han oppfordret 
henne til å søke hjelpepleierskolen i 1975. Her kom hun inn 
og jobbet siden som hjelpepleier. Men da hadde hun allerede 
både jobbet i et eiendomsmeklerkontor og i bokhallen på 
Danmarksplass. 

Men det var altså ved inntreden i menighetsrådet at det 
tok litt av. Edith var åtte år i menighetrådet. Da ble det en 
del kirkekaffer, som hun også i dag har ansvaret for. Ved 
familiegudstjenester og ofte når Gurid Skiftun er borte, er 
Edith på plass. Også ved andre anledninger stiller Edith opp 
når det er noe. Men mest av alt brenner Edith for julemessen.  
Hun må tenke på denne hele året. Hun trekker opp den en 
strikkehunden etter den andre; restegarn blir forvandlet til 
flotte sjal, små bjørner triller ut av posen. Ja, her er mye fint.

Hva er det som gjør at du bruker så mye tid 
på menigheten.
Jeg syntes det er kjekt. Arbeidet gir  meg veldig mye.  Jeg liker 
å arbeide med  det og så er det så kjekt når en får det til. 
Menigheten betyr mye for meg. 

Menighetskonsulent Solveig Sjursæther

Takk til alle frivillige !   
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Side 12Kommunen informerer oss om 
planene for Løvstakksiden

1.november ble det gjennomført en åpen 
informasjonsdag i Urdi-huset for å fortelle om 
hva som foregår i området - og hva som videre 
skal skje.
Denne dagen vil først og fremst fortelle om de 
mange og mindre kommunale prosjekter som nå 
gradvis gjennomføres for å bedre forholdene for 
dagens boligområde på Løvstakksiden. 

Gangbro 
Bergen kommune arbeider for tiden med en avklaring av en 
revidert kostnadsoverslag for den planlagte gangbroen over 
sundet, der viktige rammebetingelser fra Havnevesenet og 
Kystverket skal avklares som grunnlag for forhandlinger om 
finansiering.

Den nye gangbroen over sundet og opparbeidelse av 
den nye byutviklingsaksen fra Nygårdshøyden, gjennom 
Nygårdsparken og fra Marineholmen, over ny fotgjenger 

bro og adkomst videre opp til St. Markuskirken vil være 
motoren i utvikling av dette viktige byutviklingsområdet ved 
Damsgårdssundet. Gangbroen vil i seg selv være et viktig 
klimatiltak for å gi god gang- sykkelforbindelse til området og 
redusere daglig behov for bil.
En snarlig avklaring av både fremdrift og finansiering av dette 
avgjørende grepet i utviklingen har høy prioritet i Bergen 
kommune.Bergen kommune har økonomiplanen nå lagt 
inn store midler i oppgraderingen av Løvstakksiden og til 
utvikling av dette byutviklingsområdet.

Løvstien
Om kort tid tas det første spadestikket på Løvstien, den nye 
fjellveien langs Løvstakken.

Skolen
Ny Krohnborg skal opprustes og få nye kulturlokaler og ny 
idrettshall under skoleplassen.Det nye skolesentret vil bli et 
nytt, og bankende hjerte i lokalsamfunnet og et spennende, 
nytt skole, oppvekst- og lokalsenter også for de nye beboerne 
ved sjøfronten.

I planene for det nye skoleanlegget er ambisjoner for energi 

og 
miljø 
både i skolebygget og 
pedagogisk tungt vektlagt.

Mens skolen bygges om skal alle elevene fraktes med buss 
til Landås skole. Ny Krohnborg skole er i dag et viktig 
holdepunkt for både skole og fritidsaktiviteter i området. 
Mens skolen bygges om er det viktig å gi spesielt barn og 
unge fortsatt steder å være - og fritidstilbud - i sitt eget 
lokalmiljø.

Barnetråkk
Elever i 6. og 9. klasse har gjennomført kartlegging av 
forholdene for barn og unge i området i dag og de har 
kommet med forslag til steder som det kan gjøre bedre. 
Undersøkelsen har navnet”Barnetråkk”.
På bakgrunn av denne kartleggingen har Bergen kommune 
nå prioritert en del av disse områdene og lager nå en 
gjennomføringsplan for prosjektene. Det vil være viktig for 
barn og se at egen innsats blir sett og gir resultater.

Trafikksikring
Flere trafikksikringsprosjekter skal også gjennomføres i 
området i aller nærmeste fremtid.

Miljøkoordinator
Miljøkoordinatoren, Thor Stegne 
som sitter i prosjektgruppen for Ny energi rundt 
Damsgårdssundet, har sin arbeidsplass på Ny Krohnborg 
skole og har for ideen spesielt sin oppmerksomhet rettet 
mot tiden mens skolen bygges om; hvordan sikre at 
lokalsamfunnet, barn og unge har gode steder å være og 
videreutvikle lokalt engasjement i denne perioden.

Kajakktilbud til foreldre, barn og unge
Som et tiltak i denne sammenheng, er det inngått et 
samarbeid med Puddefjorden kajakklubb som vil utvikle 
et kajakk miljø og tilbud foreldre og barn i området. 
Vannpolo i egne kajakker blir et lagspill som det blir 
mulighet for å prøve førstkommende søndag.
Tiltaket er også et ledd i å sikre at sjøfronten skal 
gi nye tilbud, rekreasjon  og opplevelser til alle i 
det nye området - ikke bare dem som bor i de nye 
byutviklkingsområdene.
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NY   ENERGI
RUNDT   DAMSGÅRDSUNDET

Informasjonsdag 1. november
På informasjonsdagen i Urdihuset vil representanter for Bergen 
kommune og noen av utbyggerne fortelle dem som kommer 
om alt dette. Det vil bli litt å bite i mens vi snakker sammen 
og filmen ”Forventninger” - som Pandorafilm har laget i 
samarbeid med Filmfabrikken på Ny Krohnborg skole, filmen om 
Marineholmen og Filmfabrikkens egne, små filmer vil bli vist.

Private aktører
Informasjon om planlegging og gjennomføring av de store 
planene for nye byområder på begge sider av Puddefjorden 
gjennomføres i hovedsak i privat regi og her er 
kontaktpersoner for de viktigste 
utbyggerne:

De private aktørene har gennom planleggingen av området hatt 
høye ambisjoner for en energivennlig utbygging, og kan selv 
formidle ambisjonsnivået.

BOB: Dir. Terje Gilje/
Høyteknologisentret: Dir Bjart Nygaard
Eilib AS: Dir Erlend Innset
Profier AS:
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EIT HYLLINGSROP 

Sola stig og brenn, graset visnar, blomen 
fell og all hans venleik kverv…

Sæl er den som held ut i freistingar. Når 
han har stått si prøve, skal han få livsens 
krone, som Gud har lova dei som elskar 
han.

Jakobs brev 1:11-12

Dette er eit hyllingsrop til alle 
dykk som har vore trufaste 
gjennom eit langt liv. 
Til alle dykk som har halde ut like til 
enden. Som har våka og bede, men 
som aldri har fått opplevd å verta lyfta 
på venger like inn i himmelen. Som har 
kjempa og bede om å verta sett fri, 
men som framleis er bunden av tunge 
lenkjer.
Det er ei helsing og ei takk til alle 
dykk som er i mørkret, men som veit 
at det fins ljos; til dykk som kjemper 
mot angst og age, og som higar etter 
fridomen.Det er til dykk eg skriv, de 
grå Guds born som ikkje kan visa til 
dei kraftige gjerningane; som aldri har 
kjent smaken av dei gåvene Anden 
gjev; som aldri har drukke av kalken 
for dei sæle.Å, de er mange. Altfor 
mange! Men de har halde ut. De har 
vore trufaste like til denne dagen. Lat 
dykk ikkje freista av lettvinteløysingar 
og utvatna sæle. Bytt ikkje ut den gode 
striden mot lykkeprofetane sine løfte 
om det søte livet. Nokon må vere 
vakne. 

Sjølv om ljoset aldri fell på dei.

Flere har i årenes løp gitt bidrag 
til historien om det omfattende 
barne- og ungdomsarbeidet i St. 
Markus. Ingen vil imidlertid kunne gi 
et dekkende og sant bilde av dette 
livskraftige arbeidet, med mindre 
Støttelaget for Ungdomsarbeidet 
blir stående sentralt i beretningen. 
Ungdomskull er kommet og gått 
i årenes løp; helt fra menigheten 
ble opprettet, til kirken sto ferdig 
like før siste verdenskrig, siden 
menighetshuset i Michael Krohns 
gate nærmest ble et annet hjem 
for hundrevis av ungdommer som 
vokste opp langs Damsgårdsundet 
og til dagens menighetsavdeling i 
kirkekjelleren. 

Slett ikke alle har visst å verdsette 
den uselviske trofastheten og den 
helhjertede innsatsen som hele tiden 
har preget støttelagets arbeid. Derfor 
er dette et utilslørt hyllingsrop og 
en takk til de mange trofaste og 
oppofrende kvinner som i årenes løp 
har holdt barne- og ungdomsarbeidet 
oppe. Til alle tider har unge 
mennesker trengt holdepunkter i 
tilværelsen. Slik var det i menighetens 
barndom; slik var et med 
etterkrigstidens store ungdomskull; 
slik er det ikke minst i dag. 

Ikke desto mindre:
Noe synes å være forandret: 
Oppløsning av hjem og familie, 
rotløshet, mangel på verdier og mål 
for livet er dessverre hverdagen 
for altfor mange unge i vår tid. Noe 
forenklet kan problemet kanskje 

uttrykkes slik: 

Våre foreldres generasjon hadde 
kanskje få materielle ressurser i 
sin oppveksttid, men de var rike på 
åndelig- og verditilknyttet ballast. 
Dagens unge opplever at det meste 
kan kjøpes for penger; den materielle 
velstand er stor, mens den åndelige 
ballast er tilsvarende liten. Mangel på 
visjon, håp og fremtid er kanskje det 
sterkeste kjennetegnet på vår tid. Bare 
den som er ung og i sin fulle kraft vet 
hva det vil si å melde seg til tjeneste, 
for så å oppleve at ingen har bruk for 
en. 

Vår generasjon er oppvokst mellom 
to tidsaldrer. Ingen generasjon 
har noen gang hatt det bedre 
enn vår i vårt land. Vi opplevde 
velstandsøkningen fra etterkrigsårene, 
med arbeid nok for alle, utdannelse 
til de som ville, stabile familie- og 
samfunnsforhold og fremdeles verdier 
å tro på. Vi lærte å sette tæring etter 
næring, skjønt mange av oss synes 
nok å ha glemt det nå, og vi lærte at 
livskvalitet er noe ganske annet enn 
materiell levestandard.

Det snakkes mye om 68- 
generasjonen. Den gjorde sin 
innflytelse gjeldende også i 
ungdomsarbeidet i St. Markus. Flere 
opplevde et tidshistorisk vendepunkt 
det året. Det skjedde ting i 1968 som 
senere kom til å forandre hele vår 
kultur og væremåte. Nå hører ikke 
1968 med blant særmerkte årstall som 
1814, 1905, 1940 eller 1945. Like fullt 

Fra arbeidet i St.Markus kirke
Einar Kongsbakk forteller om og reflekterer over menighetsar-
beidet som har vært drevet i St.Markus gjennom årene. En stor 
hyllest til alle frivillige i foreninger og lag som har stått på i alle 
årene. 
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er 1968 blant de mest interessante 
år i hele vår etterkrigskultur. Det var 
denne generasjonen som opplevde 

at fjernsynet kom til Norge- 
at det første EU-slaget sto, - 
den gang det het EEC
at Finn Gustavsen og SF felte - 
regjeringen Gerhardsen på 
Kings Bay-saken
at bilismen ble en - 
folkesykdom (og bare de 
færreste vet at det var 
etterkrigsrestriksjoner på 
bilkjøp helt frem til 1960)
at skjørtene ble kortere og - 
håret ble lengre
at Per Borten ble - 
statsminister og lot seg 
fotografere i underbuksen
at Inge og Sten skulle lære det - 
norske folk hva sex var for 
noe
at Vietnamkrigen raste - også - 
i Norge
at Sovjet gikk inn i - 
Tsjekkoslovakia
at Harald fikk endelig sin - 
Sonja
at blomsterbarna og hippiene - 
inntok Slottsparken i Oslo
at studentene gjorde opprør i - 
Paris og her hjemme
at Maos lille røde var den - 
store boken
at Bondevik ”vart såra og - 
vonbroten”.
at den største fiske ble - 
hetende Ekkofisk 

Men preget 1968 livet i St. Markus?
Ja, både her og i resten av landet. I 
1968 nådde den totale velstand, der 
materiell levestandard og åndelig og 
kulturell livskvalitet var de bærende 
pilarer, sitt høydepunkt i vårt land.

Folket langs Damsgårdsundet ble 
rikere på penger og fikk tilgang på 
biler og flere tekniske hjelpemidler, 
større overflod av statussymboler 

og større hjem. Men ikke desto 
mindre: Fra 1968 gikk det nedover 
med de grunnleggende - og 
samfunnsbyggende livsverdier, skjønt 
noen unntak finnes: Kvinnefrigjøring 
og økende miljøbevissthet. Men 
spiren til dette ble lagt i 1968. 

Aldri før hadde vi hatt det så godt 
i vårt land - og aldri siden. Noen 
av oss som var unge på den tiden 
ser først i ettertid hvilke verdier 
vi fikk med oss i etterkrigsårenes 
enhetskultur; hva som fikk forme unge 
mennesker. 

Det var
landets største skole, Ny - 
Krohnborg, med innpå 2.000 
elever samtidig, der noen 
måtte gå på ettermiddagsskole
stabelavløpninger på BMW - 
i Solheimsviken, med 
hornmusikk og skolefri 
vintre med skøyteløp - 
på Krohnsminde og på 
Møhlenpris
de mange friarealene nedenfor - 
Løvstakken, som for alltid er 
borte
Nordre Skogvei, byens mest - 
barnerike gate, og ikke en bil 
parkert i veikanten
de moderne - 
treværelsesleiligheter, med 
gåavstand til byen og til fergen 
over sundet
postombæring to ganger om - 
dagen - der postbudet ikke 
stanset nede i gaten, men 
leverte posten i kassen like 
ved entredøren i tredje etasje
varene brakt hjem fra de - 
uttallige kolonialbutikkene 
som fantes mellom 
Danmarksplass og den gamle 
bygrensen mot Laksevåg
Gyldenpris med sitt - 
særmerkte liv i Blodbyen
Anny Skotvedt som smilte - 

fra sin kolonialbutikk i Lien 
og som ellers å finne på 
kjøkkenet i menighetshuset
kjøpmann Strand, som gikk - 
i hvit frakk og var formann i 
Handelsforeningen
Arne Bendiksen, som kom - 
på besøk til sin gamle far i 
Strandlien.

Noen  burde ta doktorgraden 
i psykologi på hva en 
treværelsesleilighet kom til å bety 
for personlighetsutviklingen; denne 
leilighetene som måtte huse hele 
familien, med store de barnekullene 
i etterkrigstidssamfunnet (de største 
i vårt land i moderne tid). Her var 
det ikke snakk om å ha eget rom; 
som oftest måtte hele familien dele 
soverom.Hadde dette noe å si for 
livet langs Damsgårdsundet? Ja, 
nødvendigheten av å måtte innrette 
seg etter omstendighetene. Var en sur 
og vanskelig var det bare å ta en tur 
ut, for det lot seg ikke gjøre for en 
familie å leve i det lange løp med den 
slags. Ingen møtte en stengt dør med 
adgang forbudt - ”Dette er mitt rom, 
her har du ikke noe å gjøre” - alt var 
felles.

Joda, vi husker godt hvordan det var. 
Og det vi husker best og med størst 
glede var livet i Menighetshuset:

St.Markus Kr. Ungdomsforening 
var den mest aktive forening i hele 
byen, med sprengfulle tria-avdelinger, 
en klubb som ”var eldste gubben 
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VENTAR

Han sit og ventar 
at nokon skal kome 

ingen har sagt dei skal kome
Det er lenge sidan 

medan kona levde var det nokon som kom
då ho drog i fjor vår vart det slutt 

no er han gamal og sjuk  
klarar ikkje kome seg ut

 
snart ventar berre doktor og prest

så kjem vener og slekt

Einar Sagen

iblant klubbene i gamle Bergens by” 
og Unge Voksne som samlet fulle hus 
til spennende emnekvelder på høyt 
nivå. Med St. Bernhard (sokneprest 
Berhard Eide) i dress og Knut Hernes 
(residerende kapellan) i tårnværelset i 
kirken, med Monrad Rasmussen som 
viste film fra søndagsskoleturen til 
bedehuset i Godvik - en halv dagsreise 
unna (i alle fall mer enn langt nok til 
å bli bilsyk), med Fredrick Suchow 
som tok oss med fra søndagsskolen 
til Brann Stadion, med fru Sletten som 
sang sopran så vi gutter trodde hun var 
Kirsten Flagstad, med Torbjørn Damm 
og Sølvi Lothe som våre idealer på hva 
gode ungdomsledere og kjærester var.

Og - med Støttelaget for barne- og 
ungdomsarbeidet som en bærende 
kraft under det hele. Unge entusiastiske 
mødre, endog til noen uten barn, 
men med glødende interesse for- 
og kjærlighet til barn og unge i vår 
menighet.

I dag sier vi takk for alt dette. Takk 
for omsorg og hjertevarme, takk for 

mulighetene vi fikk til å gå på lederkurs 
og sommerskole, takk for midler til 
hardt tiltrengt materiell i foreningen.
Men mest av alt: Takk for trofastheten 
og utholdenheten.

HØYR!
Herren sjølv skal gå føre deg. Han skal 
vere med deg. Han skal ikkje sleppa deg 
og ikkje gå frå deg. Ver ikkje redd og miss 
ikkje motet.
  5. Mosebok:Kap. 31:8 

Høyr - de kvinner og de menn; de unge 
kroppar og de gamle og slitte på randa 
av grava!Høyr - de som lid i trengsle og 
som ber tunge børar!Høyr  - de som 
er visne i trua - både på Gud og eigne 
krefter:
Ver djerve og sterke! Ver ikkje redde, 
og lat dykk ikkje skræma. For Herren, 
din Gud, er med deg. Han slepp deg 
ikkje og går ikkje frå deg.

Slik lyder ordet frå Herren. Vi veit det. 
Vi har høyrt det før.Gud - gjer oss 
trygge og tillitsfulle; hald frykta borte og 
lat oss ikkje skræmst av morgon-dagen. 

Me bed ikkje om lukka og framgong. 
Heller ikkje om velstand og gode dagar. 

Alt me bed om er å få pusta i di nåde; 
høyre hjartet ditt banka - for alt liv 
som du har latt spira fram. Kjenna oss 
omslutta av kjærleiken din og at otten 
er borte.
All otte! Og samstundes kunna ottast 
einaste deg.

Einar Kongsbakk

Multikunstneren ,Einar Sagen i Lotheveien, har sendt oss et dikt som uttrykker noe av 
ensomheten noen føler. 
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Konfirmantene og klubben var helgen 17.-19. oktober på leir i 
Markhuset i Eksingedalen. Det var en livlig gjeng med 12 ungdommer. 
For anledning var KRIK guttene Kristian, Torbjørn og Jarle, de som 
bor i menighetens hus i Løbergveien, med som hjelpeledere. I tillegg 
var kirketjener Erling og Irene med som ledere. 

Det var mye regn den helgen, men de små opphold som var, brukte vi godt 
til uteaktiviteter. Fotball og andre leker sørget KRIK guttene for. Det er mye 
ungdommelig energi som trenger utløp. 

For noen av ungdommene ble det litt sent på natten før de fikk lagt seg...

Vi har en sang som heter: Gøy på landet. Noen av ungdommene tok seg 
noen turer til nabogården og så på fjøsstellet. Bonden tok godt i mot dem 
og synes det var kjekt at byungdommene viste interesse for dyr og fjøs. 
På dagtid hadde vi undervisning. Lørdagskvelden var det mye morro med sel-
skapsleker av ulik genre. Kvelden ble avsluttet med andakt av ungdomsleder 
Arvid Hernes. Arvid har vært med på konfirmantleirer i over 30 år og er 
den drivende kraft i klubbarbeidet i St.Markus kirke hver torsdag. 

På søndag, etter en sen frukost, hadde vi gudstjeneste i stuen. Etter en god 
middag med hamburgere, var det bare å gjøre rent etter seg. Bussen kom og 
hentet oss ca kl 1630. 

Konfirmantene syntes det var kjekt å være på leir og koste seg på leiren, et-
ter deres egne ord.                      

Kapellan  Arnulf Sandvik



Side 18Bergen Internasjonale menighet
Den Norske kirkes flerkulturelle menighet

CHRISTMAS PROGRAM

Sunday 7 December at 17.00
Candlelight service, jointly with 
Løvstakksiden parish. 
Lysmesse sammen med Løvstakksiden 
menighet

Saturday 13 December at 
10.30
Chinese worship service. 
Baptism and holy communion. 
Kinesisk gudstjeneste. Dåp og nat-
tverd. 

Sunday 14 December at 17.00
Family service with nativity play.
Familiegudstjeneste med julespill.

Sunday 21 December at 17.00
Carol service. Julesanger fra flere land.

Christmas Day 25 Dec at 12.00
Multilingual worship service, 
followed by dinner. 
Flerspråklig gudstjeneste med påføl-
gende middag. 

JANUARY 
Every Sunday at 17.00:  
Worship services or other 
meetings.  See our website for details. 

www.bergenchurch.no

Christmas 
in Bergen? 
If you plan to stay in Bergen over Christmas, make 
sure to celebrate it together with someone else.  
Why not come and celebrate with us at BIC? 

The big highlight of the season is the worship service and dinner 
on Christmas Day.  The last years we have been between sixty and 
a hundred people in St. Markus Church.  It’s meaningful, it’s fun 
and it’s a great way of celebrating the birth of our Saviour.  After a 
multilingual worship service upstairs in the church sanctuary, start-
ing at 12.00 (noon), we gather downstairs in the parish hall for a 
dinner and some fun fellowship time. 

The dinner is free of charge, but most people contribute with vari-
ous kinds of food.  When everybody brings a little of their favourite 
food, there is always plenty, so that no one should be hungry. 

If you plan to come, it would help the planning if you could notify 
us, either on mobile phone 91325568 or by email: post@ber-
genchurch.no by Sunday 21 December. 

Velkommen til flerspråklig julegudstjeneste og middag på første juledag 
kl 12.00 i St. Markus kirke.  Middagen er gratis, men vi oppfordrer deg 
til å ta med litt mat som du kan dele med de andre.  Påmelding til tlf. 
91325568 eller epost, post@bergenchurch.no innen søndag 21. desem-
ber. 

PRESTEN I BIM TAKKAR FOR SEG

Fjerde januar 2009 blir Geir Sakseid innsatt som kapel-
lan i Os.  Han kan no sjå tilbake på sju spennande år 
som prest i Bergen Internasjonale Menighet, og eit godt 
samarbeid med Løvstakksiden menighet.

Fleirkulturell møtestad
Det er ikkje få land som har vore representerte i den internasjonale 
kyrkjelyden på Løvstakksiden sidan starten i 2002.  Det er eit fargerikt 
fellesskap med alle nyansar av hudfarge, og klesdrakter i mange formar 
og fasongar.  Mange språk kan du også høyra.  Her har me gudstenester 
både på engelsk og kinesisk, men rundt kaffibordet summar det i mange 
andre språk, som t.d. koreansk eller luganda – og norsk.  For det er slett 

ikkje berre innvandrarar som er med i BIM.

Integrerande fellesskap
Heilt sidan starten har tanken vore at BIM skulle vera ein stad for inte-
grering.  Men då skulle det ikkje vera berre på dei norske sine premis-
sar.  I BIM er alle så forskjellige at integreringa er noko me gjer saman.  
Alle må nærma seg kvarandre, gi av seg sjølv, ta omsyn og tilpassa seg.  
Mange av dei som kjem hit frå utlandet har sett pris på å finna ei engel-
sktalande kyrkje der dei kan gå rett inn og bidra med sine talent, utan å 
venta i fleire år til dei har lært seg norsk. 

Godt samarbeid
Eg er glad for det gode samarbeidet me har hatt med Løvstakksiden 
menighet gjennom desse åra.  Folk i St. Markus kyrkje har opna dørene 
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Pastor Geir says good bye
Christmas Day will by the last worship ser-
vice for Geir Sakseid as the pastor of Ber-
gen International Church.  

During the last seven and a half year I have seen this 
church grow from a small fellowship to a mature 
congregation.  It has been a very exciting time!  I am so 
grateful to God that he gave me this experience.  I am 
also full of thanks to all those people who have walked 
with me during this time, and who will continue to be 
a part of this international family after I leave. 

There have been many ups and downs since we start-
ed to plan this church.  After one year of meeting in 

two small groups, we went ahead with the first official 
worship service, but then several of our key people 
left Bergen for other assignments.  Still we struggled 
on.  As some left, more people have always come.  Even 
some of those who left in the early days have now re-
turned from abroad and have become very active again. 

As I write this, nothing has been decided as to who 
will take over as the new pastor.  In the meantime we 
are glad that Rev. Clair Whitmore has offered to give 
us some help. He is a retired American pastor who 
lives in Bergen with his Norwegian wife Gerd.

I am sure that our God, who is behind this ministry, 
will also strenghten the church in the time ahead.  We 
may not know what the future holds, but we know 
who holds the future!  God bless you all.

for oss og latt oss få bruka lokala der.  Det har ikkje alltid vore utan 
friksjonar – det er forståeleg når mange skal dela eit hus – men med 
god vilje frå alle sider har det gått seg til.  Det håpar eg skal fortsetja 
også i tida som kjem. Som eit døme på eit godt samarbeidsprosjekt, vil 
eg trekka fram den fleirspråklege gudstenesta på juledag. Før i tida var 
første juledag ein viktig kyrkjedag i Noreg, men dei siste åra var det kom-
me lite folk til St. Markus den dagen.  Men med felles julegudsteneste 
og påfølgande middag i menighetsavdelinga, har me hatt stor pågang.  
Kanskje kan me gjera noko tilsvarande til påske også. 

Usikker framtid
I alle desse åra har BIM hatt ein usikker økonomi.  Slik er det no også. 
Kyrkjelyden samlar sjølv inn ein stor del av prestelønna, men har hatt 
behov for hjelp utanfrå.  Også i tida framover vil BIM trenga støtte for 

å klara å finansiera i det minste ei halv prestestilling. Akkurat no er eg 
spent på korleis det vil gå.  Men eg er sikker på at Han som byrja dette 
arbeidet, vil sørga for at det kan halda fram. 

Sennepsfrøet
Jesus seier at himmelriket kan liknast med eit sennepsfrø.  Det er min-
dre enn alle andre frø, men når det vert sådd, vert det til eit tre som 
fuglane i himmelen kan byggja reir i.  Eg tenkjer at BIM er blitt eit slikt 
tre som trekkfuglar frå alle himmelstrøk kan byggja reir i medan dei er 
i Bergen.

Prest i Bergen Internasjonale Menighet  Geir Sakseid
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”Med song 
for ei betre verd”
Norges Korforbund Hordalands motto

Norges Korforbund Hordaland har siden stiftelsen i 1989 årlig arrangert veldedighetskonserter til inntekt for 
folk som trenger vår hjelp. Konsertene engasjerer både korsangere og publikum og gir god start på det nye året. 
Konsertene er blitt så populære at hele 15 kirker fylles med kor 11. januar 2009. 

Denne gangen legges turen blant annet til Solheim kirke. I år går kollekten til Amnesty International - 
verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, økonomisk 
aktør, politisk overbevisning og religiøs tro.  Amnesty aksjonerer for mennesker verden over som opplever at de 
blir fratatt sine menneskerettigheter. 

Amnestys innsats for menneskerettighetene gir resultater. I mer enn 30 prosent av våre saker ser vi at innsatsen 
nytter. 
Konsertene har gratis inngang og varer ca en time. Konsertstart kl. 18.00. Nysgjerrig på de andre 
konsertene? Sjekk konsertplakaten på www.kor.no

Biskop Ole D. Hagesæther 
takker for seg 

Ole D. Hagesæther har vært biskop i Bjørgvin siden 1994, i 
alt 14 år. Nå gir han seg og blir pensjonist. 

Biskop Ole D. Hagesæther har vært “barnebiskopen” 
som spesielt har arbeidet for at barn og unge skulle føle 
tilhørighet til kirken. 

Han har også vært en god folketaler og flink til å oppmun-
tre medarbeidere i tjenesten.. 

Løvstakksiden menighet takker biskop Ole D. Hagesæther 
for det han har betydd for oss i hans virke. Vi ønsker ham 
en god pensjonisttilværelse. 

Kapellan Arnulf Sandvik
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Kjære venner på Lovstakksiden!

Til vår store forskrekkelse ser vi at dere ikke har fått 
en eneste hilsen fra oss i Bangkok hele dette året! Uff, 
det er vi litt flaue over! Tankene våre, derimot går ofte 
til Solheimsviken og alle dere vi kjenner der. 

Det er nå over 5 år siden vi flyttet fra Hordagaten til et 
nytt liv i Bangkok. Tiden har gått veldig fort, samtidig som 
mye har skjedd. Vi er nå en familie på 5, med skolejenta 
Signe (5 år) som eldstemann, skravlebøtta Jenny (3 
år) som god nr 2 og sjarmøren Gabriel (10 mnd) som 
minstemann. Vi har det vel som småbarnsfamilier flest; 
Fryktelig travelt og lite søvn, men likefullt; Et fantastisk 
rikt liv!

Arne jobber 3 dager i uken på Lovsangshjemmet i 
slummen i Bangkok. Han er der ansvarlig for menigheten 
sitt aktivitetetstilbud til skolebarna på ettermiddagstid. 
I tillegg er han koordinator for alle frivillige som kommer 
til oss og vil gjøre en innsats for kirken her i Thailand. 
Anne Brit begynte året i mammapermisjon, men var 
ganske snart tilbake i jobb. Fra juni har hun vikariert som 
NMS sin representant i Thailand/Mekong. Det har vært 
spennende og utfordrende!

Noen av dere er kanskje innom bloggen vår (www.hushat.
blogspot.com) av og til? Der legger vi inn litt hverdagsglimt 
fra livet vårt både fra jobb og privat. 

Vi er heldige som får bo i et av verdens vakreste land, og 
vi prøver å få tid til å se oss rundt når vi har fri. En av 
turene vi reiste på i år gjorde et spesielt inntrykk på oss; 
I juli fikk vi muligheten til å besøke et prosjekt som NMS 
støtter, Immanuelhjemmet internat, kanskje flere av 
dere som kjenner til arbeidet der? Siden vi bor og jobber 
i Bangkok reiser vi heller til sjøen og strand når vi har 
fri, slik at det blir ganske sjelden at vi reiser nordover, 
til Isaan-området. Vi hadde derfor sett frem til en litt 
anderledes reise.  

Vi kom fram til internatet tidlig morgen, og fikk en 
kaffekopp på kjøkkenet før vi satte oss i bilen igjen. Vi 
skulle få bli med en av jentene på Immanuelhjemmet, Awei, 
hjem til landsbyen hennes og møte familien hennes. Det 

ble en lang kjøretur på humpete vei. Husmor på internatet 
forteller at i regntida er det umulig å komme frem med 
bil her, da må en enten gå eller prøve med motorsykkel. 
Landskapet vi kjører i er nydelig og eksotisk for oss 
nordmenn: Rismarker på begge sider av en knallrød grusvei. 
Dessverre er rismarkene ganske så tørre, noe som nok 
betyr at rishøsten også i år blir ødelagt. Da må far (og 
kanskje eldste sønn) reise til Bangkok for å finne arbeid 
der noen måneder. Kanskje blir det litt penger å sende 
hjem til kone og barn på landsbygda, kanskje ikke. Penger 
til videre skolegang etter 6.klasse er det, forståelig nok, 
lite av. Ikke det at mor og far ikke vil sende barna på 
skolen, men penger til mat må gå først. Etter en time 
begynner sjåføren å lure; Skulle vi ha svingt av tidligere?? 
Vi finner noen å spørre. Vi hører spørsmålet: ”Vet dere 
hvor jenta Awei som har fått skolestipend bor?”.  Er et 
virkelig sånn at hele landsbyen kjenner henne og familien 
fordi hun har fått plass på internatet?? Det virker sånn. 

Etter litt flere henvisninger finner vi hjemmet til Awei.  
Awei er ei søt (og sjenert!) jente på 13 år som har bodd 
på internatet i ett år. Hun har to lillesøstre og en mamma. 
Faren er ikke der, og vi spør heller ikke. Yngstejenta i 
familien er syk og det er ikke lett å få verken legehjelp 
eller medisiner. Awei forteller at favorittfaget hennes 
på skolen er matematikk og at når hun blir stor vil hun bli 
lege slik at hun kan hjelpe andre. Med en lillesøster som 
er alvorlig syk er det kanskje ikke så rart at hun drømmer 
om å hjelpe?

Mamma`n hennes forteller at det var læreren på 
barneskolen som mente at Awei burde få gå videre på 
skolen, hun var flinkeste elev i klassen. Skolen hadde hørt 
om internatet og kontakt ble opprettet. ”Vi hadde jo aldri 
hatt mulighet til å sende henne på ungdomsskolen uten 
denne hjelpen. Vi er veldig takknemlige for arbeidet dere 
gjør”, sier Aweis mor.  Når vi spør Awei hva venninnene 
hennes fra barneskolen gjør nå, svarer hun at noen 
arbeider på rismarkene hjemme og noen har reist til 
Bangkok for å jobbe.  Vi er glade for muligheten Awei har 
fått; Skolegang og gode sjanser for et bedre liv for seg 
og familien sin. 

Slike glimt er gode og viktige å ta med seg i hverdagen, 
her som hjemme i Norge. Vi ønsker dere alle en riktig god 
adventstid!

Beste hilsen
Anne Brit Hatleskog og Arne Hustrulid.
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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.
gullaksen@bkf.no eller tlf: 99003367

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

• Gratis samtale i hjemmet • Egen blomsteravdeling
• Alle prisklasser - forhåndspris • Gravmonumenter

Dreggsallm, 5003 Bergen, Telefon: 55 300 800
e-post: post@koba.no   www.koba.no
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Hvor kan du få 
menighetsbladet?

Vi forsøker å bringe 
menighetsbladet rundt til alle 
husstander ved hjelp av frivillige 
ombærere. I tillegg har vi fått lov 
til å legge ut menighetsbladet på 
noen av nærbutikkene i området. 
Der kan man hente det gratis.

Dersom du savner 
menighetsbladet, kan du spørre 
på nærbutikken din, eller hente i 
kirken.

Vi trenger flere ombærere, 
så ta kontakt med 
frivillighetskoordinator Åsta 
Årøen: 
asta.aroen@bkf.no; mob nr. 99 52 
2847, dersom du ønsker å gjøre 
en innsats.

Trenger du kirkeskyss? 

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

Årets julegave ...

en framtid!

www.nms.no  •  DET NORSKE MISJONSSELSKAP

Bestill GAVEKORT til kr 250,- ved NMS’ infosenter 51 51 61 00

foto: 
ingrid karin swan

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22
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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: Erling Storesund
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Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Her er et utdrag fra en mail vi fikk fra beste-
foreldre som koste seg under familiegudstjenesten i høst. De sendte oss også bildet med 
barnekoret som sang. Takk for bildet og gode ord! 

De unge koristene var preget av stundens alvor der de venter med sine frukter, men når de først kom i gang, var 
det topp innsats. Vi synes begge det er godt gjort å ta med så unge barn som vårt barnebarn, (Brage blir 4 i okto-
ber), men vi merket oss at repertoar og opplegg fungerte svært bra.
Vi vil også nytte anledningen til å uttrykke stor begeistring for dagens preken. Å snakke til barn er ikke lett, men 
med så grei konkretisering,  gode hverdagseksempler og passe lengde vil vi tro både store og små fikk en god 
kirkeopplevelse. Hvis det skulle passe seg slik, må du gjerne formidle dette til prosten.

Med vennlig hilsen
Marit og Torbjørn Bøe, Egersund
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B Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen

Julespill fra familiefesten i Solheim kirke

I dag er det født dere en frelser i Davids by, 
han er Kristus, Herren. 


