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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

14. mars. 4. søndag i faste
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

21. mars. Maria Budskapsdag
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved sokneprest 
Skiftun. Barnekoret deltar. Takkoffer: 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. Krk.k.

28. mars. Palmesøndag
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Israelsmisjonen. Krk.
kk.

1.april. Skjærtorsdag
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet

Kl. 17,00 Solheim kirke
Forenklet høymesse ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

2. april. Langfredag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Pasjonsgudstjeneste ved kapellan Sandvik. 

4. april. PÅSKEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet.

Kl. 11,00 St. Markus kirke.
Høytidsgudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjekt i 
Thailand.

11. april.  1. søndag etter påske
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

18. april.  2. søndag etter påske
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENSTE ved sokneprest 
Skiftun. Barnekoret deltar. Takkoffer: 
Barne- og ungdomsarbeidet.  Kirkekaffe 
med kort Menighetens Årsmøte. 

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Blå Kors. Skyss til 
Solheim for Menighetens Årsmøte og 
kirkekaffe.

25. april.  3. søndag etter påske
Kl. 11,00 Solheim kirke. Gudstjeneste 
ved kapellan Sandvik og konfirmanter. 
Nattverd. Takkoffer: Norges KFUK/KFUM. 
Krk.k.

02. mai.  4. søndag etter påske.
Kl. 11,00 Solheim kirke
KONFIRMASJON ved kapellan Sandvik. 
Takkoffer: Barne- og ungdomsarbeidet.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet.

09. mai.  5. søndag etter påske
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Bibelleseringen. Krk.k.

13. mai.  Kristi Himmelfartsdag
kunngjøres senere

16. april.  6. søndag etter pinse
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

23. april.  PINSEDAG
Kl. 11,00  Solheim kirke
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: Normisjon.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Høytidsgudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

30. mai.  Treenighetssøndag
Kl. 11,00  St. Markus kirke
VÅRFEST /FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
Sandvik og Skiftun. Barnekoret m.fl. deltar. 
Takkoffer: Barne- og ungdomsarbeidet. 
Familiearrangement med utvidet 
kirkekaffe etter gudstjenesten.

6. juni.  2. søndag etter pinse
Kl. 11,00 Solheim kirke
FORBØNNSGUDSTJENESTE ved 
sokneprest Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Kirkens SOS.
Krk.k.

13. juni.  3. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Den Indre 
Sjømannsmisjon. Krk.k.

20. juni.  4. søndag etter pinse
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Biskopen i Bjørgvin 
inviterte til fagdag 
om kyrkjelydsbygging 
i Bjørgvin 4. februar. 
Mange prester, kirkelig ansatte 
og andre interesserte hadde 
satt av dagen til et spennende 
tema. Temaet er et av de 
tre hovedsatsingsområdene 
biskopen og bispedømerådet har 
nedfelt i visjonen:

Saman vil vi ære den 
treeinige Gud
- ved å forkynne Kristus, 
byggje kyrkjelydar, fremje 
rettferd. 

Fokuset i denne samlingen var 
på hva som ligger i betegnelsen 
”å bygge menighet”, og hvilke 
konsekvenser det får for 
arbeidet i de lokale menighetene.

Pat Taylor Ellison fra 
churchinnovations.org fortalte 
fra forskning og erfaring rundt 
det å lede utvikling og endring 
i menigheter. Hun la særlig 
vekt på betydningen av det 
spirituelle som en dimensjon i 
planleggingsarbeidet i kirken. 

På organisasjonens stabsmøter 
starter de alltid med en halv 
times fokus på en bibeltekst: 

Overraskende nok samme 
teksten hver gang, nemlig Lukas 
10,1-12. Anbefalingen hennes er 
klar; bruk de første 30 minutter 
av et 90 minutters styremøte 
til å jobbe sammen med en 
tekst fra Bibelen. Det er et 
avgjørende fundament for å 
bygge menighet.

På Menighetsfakultetet 
er det startet et treårig 
forskningsprosjekt kalt: 
Menighetsutvikling i folkekirken. 
Menighetsutvikling defineres 
som et målrettet arbeid for å 
sette menigheten bedre i stand 
til å være det den er kalt til å 
være, og gjøre det den er kalt 
til å gjøre. De sier at man ikke 
nødvendigvis skal gjøre mer, 
kanskje heller mindre, men at 
man skal være bevisst på hva 
man gjør, hvorfor man gjør 
det og hvordan man gjør det. 
Prosessen består i å analysere 
tilstanden til menigheten, finne ut 
av hva man ønsker for fremtiden 
og legge planer for hvordan man 
skal nå den ønskede visjon. Et 
fjerde punkt er helt avgjørende 
for å lykkes: Det å skape et klima 
for endring, å skape en kultur 
der det er lov å prøve nye ting, 
lov å være uenige og lov å gjøre 
feil.

Biskop Halvor Nordhaug viste til 
at bare forfallet går av seg selv, 
og oppfordret med det sterkt til 
å ta noen grep for økt refleksjon 
rundt arbeidet som gjøres i de 
lokale menighetene. Evangeliet 
har i seg en uro. Det har hast og 
bærer i seg en enorm utadrettet 
bevegelseskraft. 

Vi kan ikke bare være opptatt av 
indre anliggender, vi ”stresses” til 
det å gjøre noe for å vokse både 
i bredde og dybde som menighet. 
Den lokale kompetanse må 
avgjøre hva som skal gjøres – 
Ånden blåser – og landskapet og 
terrenget virker inn på vindens 
vei og gjerning.

Frivillighetskoordinator
Sverre Johan Nærheim

Ren Luft - Danmarksplass

Vi trenger luft, vann og mat for å leve.  Vi kan klare 
oss uten mat i ukesvis, vann i dagevis men uten luft 
dør vi bare etter noen minutter. Derfor har den dår-
lige luften over Danmarksplass uroet mange.  Astma-
tikere har hatt en tøff tid i vinter når forurensingen 
fra biltrafikken legger seg som en lokk over Bergen 
sentrum. Jeg har møtt flere som virkelig har lidd og 
holdt seg stort sett hjemme fordi det har vært så 
galt. Jeg tror det gikk en varsellampe for de fleste av 
oss da vi fikk høre at Danmarksplass var det mest 
forurensede stedet i Europa. Det var rett og slett 
helsefarlig å oppholde seg utendørs disse dagene. 

Skal kirken bry seg om miljøet? Skal ikke kirken helst 

bare være opptatt med åndelige ting? Vi tror på en 
Gud som er Skaperen av himmel og jord. Så har han 
overdratt menneskene til å forvalte jorden slik at 
det skal bli godt å leve. Derfor må også kirken en-
gasjere når skaperverket blir truet. 
Løvstakksiden menighet har engasjert seg i 
nærmiljøet. Det er her våre medlemmer bor og 
lever.  Vi vil kjempe for at lokalmiljøet blir et godt 
sted å vokse opp i og godt å bo i. Derfor har vi i 
menighetsbladet trukket frem saker som har med 
nærmiljøet vårt å gjøre, fordi det angår oss alle. Vi 
vil spille på lag med alle som vil arbeide for gode 
livsvilkår på Løvstakksiden. 

Arnulf Sandvik
kapellan Løvstakksiden



ens periferi. Å slå ring om Danmarksplass og 
kjempe for bomiljøet her er derfor viktig. 

Men hva bør gjøres for å få forurensnin-
gen ned?? Enger har mange forslag. For det 
første, på det langsiktige plan, må privatbilen 
nedprioriteres i samferdselspolitikken.Det må 
legges bedre til rette for kollektivtransport, 
fotgjengere og syklister. Ekspressbusser er 
bra, det sammer er sambruksfelt og køpris-
ning. Mer kortsiktig må det legges til rette 
for at partall og oddetallskjøring kan brukes i 
akutte situasjoner, dvs at lovhjemler for dette 
må på plass, slik at beredskapsgruppen i Ber-
gen kommune kan utøve effektive tiltak. ”Ren 
luft Danmarksplass” er også positive til biltun-
nel, forteller grunnleggeren. Det viktigste er 
likevel at biltrafikken må ned, tunnel er ikke 
alene nok og vil lett bli forflyttning av problem 
fremfor løsning. 

Dagens situasjon er et resultat av en 
langvarig feilslått samferdselspolitikk, der bi-
len har kommet først. Politikerne har vist at 
de ikke håndterer situasjonen, fortsetter En-
ger, og foreslår at alle utbygginger i området 
Solheimsviken og Krohnsminde foreløpig 
stoppes, inntil man er sikker på at man har 
løsninger som gjør at trafikken varig er nede 

på et forsvarlig nivå, og at luftkvaliteten ikke 
representerer helsefare. Biltunnel til Arna må 
heller ikke settes i gang, da dette vil medføre 
at området rundt Danmarksplass får en til-
leggsbelastning på 11 000 biler.

Enger understreker at det ikke er et mål 
at utviklingen skal stå stille, men en levende 
bydel forutsette bærekraftig utvikling. Også 
utbyggerne er tjent med dette. Danmarksplass 
må få lov til å være mer enn et vegkryss.

For de som ønsker å være med å kjempe 
for Danmarksplass-området, oppfordrer Rolf 
Enger til å gå inn på organisasjonen sin face-
book-side. Her er det mulig å bli tilhenger av 
”Ren luft”, i tillegg til at det blir lagt ut infor-
masjon om ulike aktiviteter.

Intervjuet går mot slutten, og vi lurer 
på hvordan Danmarksplass ser ut om 10 år. 
Rolf Enger smiler når han forteller om et grønt 
og godt nærmiljø, der biltrafikken er redusert 
med 50 %, og går i tunnel. Bilen i tunnellen er 
av type hybrid eller el-biler. I tillegg er områ-
det omgitt av en cyklostrada. 

Åsta Årøen

I løpet av denne vinteren har Bergen hatt 
sensasjonelt dårlig luftkvalitet, noe som 
særlig har gått utover befolkningen rundt 
Danmarksplass. Problemet har ofte vært 
oppe i media, og i den forbindelse har or-
ganisasjonen ”Ren luft Danmarksplass” 
talt befolkningens sak.

Men hvem er denne organisasjonen? Vi 
er så heldig at vi har fått intervjue grunnleg-
geren, Rolf Enger, på det lokale stamstedet 
Bien. Rolf Enger er 49 år og bor like ved 
Danmarksplass. Han forteller at det først var 

ved årsskiftet til 2008 at han ble klar over at 
luften på Danmarksplass var så dårlig. Dette 
skjedde da helsevernssjef Ingvar Tveit i Ber-
gen kommune, i en del avisoppslag slo fast 
at luften på Danmarksplass var eksepsjonelt 
dårlig. Enger skjønte da at dette ikke var noe 
som hadde skjedd plutselig, men at forurens-
ningen måtte ha vært en situasjon som had-
de vart over tid. ”Dette må gjøres noe med, 
vi kan ikke finne oss i å bli nedsyltet i eksos”, 
tenkte Enger, og gikk til motangrep. Dermed 
ble organisasjonen Ren Luft Danmarksplass 
født 8.januar, for litt over 2 år siden.

For mange ville det å flytte fra foru-
rensningen være naturlig, men for Rolf Enger 
er det ikke aktuelt. Han er glad i støket, der 
er alt man trenger i nærheten,både trening, 
bank, butikk og frisør. Dessuten føler både 
han og resten av familien seg knyttet til om-
rådet. Sønnen er i dag tenåring, og det er helt 
uaktuelt å flytte han bort fra venner og en 
skolehverdag der han trives godt. Rolf Enger 
fremholder videre at dette er en levende by-
del med stort mangfold. Her bor mennesker 
med ulike livserfaringer side ved side. For ek-
sempel er her mange innvandrere, og man 
finner ikke den ensretting her, som det ofte 
er i boligområdene for barnefamilier i by-

Rolf Enger - tenåringsfar som vil ha REN LUFT



BT har vært engasjert i kampen for 
å bevare Krohnsminde idrettsplass.
Avstemningen i komite for kultur og 
idrett 16.1. stoppet salget av tomten 
mot Ibsensgt. Området skal utredes 
for idrett.

For aksjonsgruppen for Bevaring av 
Krohnsminde idrettsplass var dette en 
viktig seier. Malurten i begeret har hele tiden 
vært at Helse Bergen fikk kjøpe stortribunetom-
ten mot Fjøsangerveien. Helse Bergen overtok 
tomten i desember 2006. Formålet var å bygge ” 
kontor/offentlig administrasjon” på tomten.
Sykehusutbygging var dengang ikke nevnt. Det er 
imidlertid all grunn til å mistenke Helse Bergen 
for å ha hatt en plan om sykehus ”bak øret”. I 
et brev fra KOMPAS as (Kompetansesenter for 
Arealplanlegging og Samferdsel) til Etat for byg-
gesak og private planer i Bergen kommune ble 
det på vegne av Helse Bergen sendt en søknad 
den 2.okt-09 ”om mindre endring av plan vedtatt 
11.12.2006.” I brevet heter det:
”Planen ønskes endret på følgende punkt: Formål 
utvides fra kontor/offentlig administrasjon til også 
å omfatte tjenesteyting - sykehus. Dette for å gi 
plass til Distriktpsykiatrisk senter (DPS). Videre 
heter det ” Ved varsel om reguleringsendring kom 
det ikke inn merknader som tilsier at planen ikke 
kan behandles som en mindre vesentlig regule-
ringsndring.”

Hvordan en omregulering fra kontorbygg 
til sykehus for behandling av psykiatri 
og rus kan defineres og godtaes som ”en 
mindre vesentlig reguleringsendring” blir 
umulig å begripe.

Arkitektgruppen Origo som har tegnet skissen 
til sykehuset la den 30.sept-09, altså 2 dager før 
brevet til byggetaten,fram et notat på 113 sider 

vedr.reguleringsendringen. Her heter det i sam-
mendraget : -”Ut fra høringsuttalelsene forelig-
ger det slik forslagstiller ser det,heller ingen an-
dre samfunnsmessige hensyn som skulle tilsi at 
endringene ikke bør kunne godkjennes som en 
mindre vesentlig reguleringsendring”.

Når det gjelder ”samfunnsmessige hensyn” 
foreligger ingen analyse. Rapporten har over-
hode ikke vurdert samfunnsmessige hensyn mht 
å plassere et sykehus for psykiatri og rus inne 
på en idrettsplass der barn og unge skal utøve 
idrett. I juni/2009 ble det vedtatt nye Rikspoli-
tiske retningslinjer for Plan- og byggningsloven 
som krever at barn og unges interesser i bygg-
saker blir ivaretatt,event. med egen konsekvens-
utredning.” Velforeningene i området og idretts-
lagene er legitime høringsinstanser. De er aldri 
blitt spurt.Levekårsundersøkelsen gir klare data 
om belastningen som allerede finnes i området.
Steinar Bergsvik i Idrettsseksjonen gir følgende 
høringsuttalelse; ”Forslag til planavgrensing viser 
at idrettsflatene på Krohnsminde ikke berøres”. 
Dermed er et ok for Idrettsseksjonen.Hva med 
den planlagte veien m/fortaug og gjerdeavgren-
singer tvers over banen som skal gi adkomst til 
sykehuset? Og - hva med forurensingen på Dan-
marksplass ? Rapporten konkluderer med føl-
gende : ”Det fremgår av vedlagte dokumentasjon 
at hensyn til luftforurensing og støy kan ivaretaes 
på en tilfredstillende måte.” Nærmere et bestil-
lingsverk går det ikke ann å komme.

Vi ber politikere og Etisk råd i Bergen 
kommune om å vurdere på nytt syke-
husplanene på Krohnsminde.

Rolf Rasmussen
Løvstakkesiden Vel

Helse Bergen lurt seg til 
sykehusutbygging på Krohnsminde

 “Nye  Ny Krohnborg”

Totalt renovert barnehage, barne- og ungdomskole, 

SFO for 500 elever

Ny Idrettshall

Nytt kulturbygg

Ferdigstilt høsten 2012

 “Nye  Ny Krohnborg”

Totalt renovert barnehage, barne- og ungdomskole, 

SFO for 500 elever

Ny Idrettshall

Nytt kulturbygg

Ferdigstilt høsten 2012

Beboere på Løvstakksiden, her ser dere litt hvordan 
"Nye Ny Krohnborg" vil se ut når den fremstår fullsten-
dig rehabilitert og utbygget om en to års tid.  

Byggingen tar til i løpet av sommeren.  Vi, barnehage 
og skole, flytter i byggeperioden til rehabiliterte Ulriken 
skole. Det vil bli avholdt foreldremøter  der det skal 
informeres om både den nye skolen og praktiske 
forhold rundt flyttingen. Tidspunkter blir gitt senere.

En liten brosjyre kan ikke på en fullverdig måte vise 
hvordan bygget virkelig blir. Derfor vil det bli avholdt et 
åpent folkemøte; 
Onsdag 10.mars, klokken 19.00, i nedre gymsal på 

Ny Krohnborg skole. 

Sett allerede nå av onsdag 10.mars til folkemøte om et 
av dette århundrets mest spennende og spenstige 
prosjekter!

På vegne av alle som jobber, samarbeider og 
samhandler om "Nye Ny Krohnborg".

Atle Fasteland (s)
Rektor Ny Krohnborg skole

NY KROHNBORG SKOLE, Rogagaten 9, 5055 Bergen, Telefon 55 59 28 10 
nykrohnborg.skole@bergen.kommune.no



Kollektiv utstilling av arbeidene til workshopdeltagerne blir

lørdag 17. og søndag 18. april i Urdihuset

utstillingen blir også vist på Vårfesten i St.Markus 30.mai

VISUELL
POESI

bilder av Jon Oma Rasmussen

 



Kristne er enige om at Jesu oppstan-
delse er verdenshistoriens viktigste 
hendelse. Andre mener at Bibelen 
ikke forteller sannheten når den be-
retter om Jesu oppstandelse. La oss 
se på de vanligste teoriene. 

BEDRAG
Argument: Disiplene visste at Jesu oppstandelse 
var en bløff, men bestemte seg likevel for for-
kynne at Jesus var oppsttt.
Motargumenter : Etter ha møtt Jesus etter opp-
standelsen, ble alle disiplene forvandlet fra ynke-
lige feiginger til modige vitner. De fleste av dem 
ble etter hvert drept for det de trodde på og 
forkynte. Ville de ha gått i døden for noe de visste 
var løgn og bedrag? Ville ikke noen av dem under 
tortur ha avslørt bedraget? 

Teorien om et bevisst bedrag stemmer dårlig 
med det vi vet om apostlenes karakter. Dersom 
de hadde diktet opp Jesu oppstandelse, er det 
dessuten uforstelig at de valgte kvinner som de 
første vitnene, - de som i samtiden hadde lav 
status og ofte ble regnet som lite troverdige. 
Og hva med den tomme graven? Jesu motstan-
dere var svært interessert i fremskaffe Jesu 
døde kropp og vise den fram, men de greide 
det ikke. Graven var tom.

LEGENDE
Argument: Troen på Jesu oppstandelse er i vir-
keligheten ikke mer enn en from legende.
Motargumenter : Sagn og legender utvikler seg 
vanligvis over tid i god avstand fra begivenhetene. 
Disiplene forkynte Jesu oppstandelse fra dag en. 
Allerede på 1. pinsedag proklamerte Peter opp-
standelsen (Apostlenes gjerninger 2,22-36). I re-
sten av Det nye testamente er Jesu oppstandelse 
et kjernepunkt. Også Jesus selv talte tydelig om 
at han skulle dø og stå opp igjen (bl.a. Markus 
8,31; 9,31; 10,34). Jesu oppstandelse er beskrevet 
realistisk og nøkternt, uten de særegenheter som 
oftest kjennetegner sagn og legender.

HALLUSINASJONER
Argument: Disiplene hadde syner og hallusina-
sjoner av Jesus etter korsfestelsen. I god tro for-
kynte de så at han var oppstått og at de hadde 
møtt ham.
Motargumenter : Hallusinasjoner og syner kom-
mer ofte etter at en person har drømt, grublet 

og lengtet etter at noe skal skje. For disiplene 
kom oppstandelsen derimot uventet, og først 
trodde de det ikke. De fleste var dessuten jord-
nære fiskere og håndverkere, ikke luftige mysti-
kere. Hallusinasjoner er som oftest individuelle, 
men Jesus møtte disiplene som gruppe ved ulike 
anledninger. 

BESVIMELSE
Argument: Jesus døde ikke på korset, han bare 
besvimte av tortur og blodtap. Han våknet til 
live igjen i graven. 
Motargumenter : Romerske soldater hadde lang 
erfaring med korsfestelser. Historikere kjenner 
ingen som noen gang overlevde en romersk 
korsfestelse. Selv for en frisk mann ville det vært 
nesten umulig komme seg ut av de stramme likk-
lærne og rulle vekke den enorme steinen. For 
en som hadde hengt på et kors i flere timer og 
ikke fått mat og drikke på to-tre døgn, ville det 
ha vært komplett umulig. Disiplene ville dessuten 
lett ha sett forskjellen på en halvdød mann som 
trengte intensiv pleie og Jesus som dødens sei-
erherre.

FEIL PERSON
Argument: Jesus ble ikke korsfestet og stod der-
for heller ikke opp igjen. Muslimene tror f.eks. 
at en annen ble korsfestet i stedet for Jesus. 
Motargument: At Jesus ikke ble korsfestet, strider 
mot alle historiske vitnesbyrd om Jesus. Det er 
utenkelig at disiplene, Jesu mor, soldatene og alle 
andre tok feil av personen som ble korsfestet for 
øynene på dem. Har Koranen, som ble skrevet 
600 r etter Jesus død, større troverdighet i dette 
spørsmålet enn alle øyenvitnene? 

HAN LEVER!
Jesus er ikke i graven. Han overvant døden. 
Dette har vært kirkens tro gjennom to tusen 
år. Utallige mennesker har selv møtt ham og 
fått nytt liv i ham. Jesu soningsdød på korset 
er betalingen for våre synder. Oppstandelsen 
er kvitteringen på at det han gjorde på korset, 
er gyldig. Paulus sier i 1 Korinterbrev 15,14: Er 
ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, 
og deres tro er også tom. Så viktig er Jesu opp-
standelse.

Øivind Benestad,
Medlem av Agder og Telemark Bispedømmeråd

Jesu oppstandelse 
myte eller faktum?



Det strømmet på med folk 
til Hyggestunden 3. februar 
i Solheim kirke. Komiteen 
måtte finne frem ekstra 
stoler og var et øyeblikk 
redd for at de skulle gå tom 
for mat. Men det ble nok til 
alle og et flott arrangement 
under kyndig ledelse av Arne 
Nord. 

Det viser seg at disse samlingene 
dekker et viktig behov i samfunnet 
og menigheten. Her er god mat, 
hyggelig sosialt fellesskap, et variert 
og interessant program og også en 
liten anelse spenning med en utlod-
ning til slutt. På tross av mye snøvær, 
og ikke fullt så mye brøyting var det 
overraskende mange som hadde 
kjempet seg fram til hyggestunden. 
Gjestene denne gangen var Haga-
viktrioen. De fikk en varm velkomst, 
og ble tydelig satt pris på med sitt 
varierte program av vitnesbyrd og 
sang.

Mildhet
Ellen Haugland, en av damene i 
Hagaviktrioen delte noen tanker om 
vennlighet, mildhet og oppmuntring. 
En dag hadde hun grunnet litt på 

dette temaet i sin andaktsstund. Da 
hun fikk en telefonselger på tråden 
noe senere, og bryskt avviste han, 
kom hun i tanker etterpå. Var det 
sinne og irritasjon eller vennlighet 
og mildhet hun hadde møtt sel-
geren med? Men en ny test kom, en 
ny telefon; nå fra en som spurte om 
det var Ellen Haugland han snakket 
med. Ja, sa hun, og han sa ”så hyg-
gelig”. Det var kanskje ikke akkurat 
det hun tenkte, men hun prøvde 
i det minste å gjøre det litt bedre 
enn ved den første telefonsamtalen. 
”Hva liker du å lese?” spurte denne 
telefonselgeren. Etter å ha tenkt seg 
om svarte hun som sant var: ”Bibel-
en!” Det ble en ganske annerledes 
samtale enn den forrige, uten at 
denne selgeren heller fikk napp, men 
selve samtalen forløp litt bedre ved 
dette forsøket.

Ordene Ellen hadde lest og som 
gjorde at hun prøvde å endre adferd 
var mellom andre; Ordspråkene 22, 
11 Herren elsker dem som har et rent 
hjerte; den som taler velvillig, får kon-
gen til venn. Og 16, 24 Vennlige ord er 
som dryppende honning, søte for sjelen 
og sunne for kroppen. (Annen over-
settelse: Milde ord er som rennende 

honning, søte for sjelen og legedom 
for beina). Mark Twain sa: ”Jeg kan 
leve i to måneder på en god kom-
pliment.” Zig Ziglar sier: ”Du vet 
aldri når et øyeblikk og noen få op-
priktige ord kan ha innvirkning på et 
menneskeliv.” 

Det kreves litt klokskap og etter-
tanke for ikke å alltid handle på sin 
første innskytelse av sinne og irri-
tasjon. Men det å møte folk vennlig 
er godt for dem og godt for oss. På 
bordkalenderen hos Ellen stod det 
denne dagen en tekst fra Romerne 6, 
14: Synden skal ikke herske over dere, 
for dere står ikke under loven, men un-
der nåden. En sang starter slik: Mer 
hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud. 
Og i bibelleseplanen var teksten: Jo-
hannes 1, 8- 14, at Jesus er lyset som 
kom til verden. Her står det i vers 
12 Men alle som tok imot ham, dem 
ga han rett til å bli Guds barn, de som 
tror på hans navn. Det at vi kan velge 
å ta imot lyset, og få del i nåde og 
sannhet som vers 14 nevner, skulle 
legge et godt fundament for at vi 
kan vise nåde, vennlighet og mildhet 
i all vår ferd.

Sverre Johan Nærheim

Flue på veggen under Hyggestunden

Nytt Løvstakksiden menighetsråd
Høsten 2009 ble det avholdt valg av nytt me-
nighetsråd, og rådet hadde sitt første møte 18. 
november. Etter at rådet fikk konstituert seg, 
så ansvarsfordelingen slik ut:

Leder  Johnny Østenstad
Nestleder  Steffen Wulfsberg Rame
Repr. til Bergen Kirkelige Fellesråd Ommund Lindtjørn

Øvrige medlemmer av rådet er: Annette D. F. Yogendran 
(permisjon til august),  Hans Teige,  Else Nilsen,  Anne Britt 
Lønningen,  Margit K. S. Jensen,  Dag T. M. Rame,  Ingunn 
Folkestad,  Jon Segtnan,  Torbjørn Selsvik, Bjørg S. Nguyen.

Arbeidsutvalget, som forbereder saker til me-
nighetsrådsmøtene, består av Johnny Østenstad, Steffen 
Wulfsberg Rame, Else Nilsen, sokneprest Ådne Skiftun og 
menighetskonsulent Solveig Sjursæther.

Menighetsrådets møter er åpne for alle som vil høre på, 
så det er bare å komme hvis du er interessert. Hvis du vil 
ha innsikt i menighetsrådets sakspapirer, kan du sende en 
e-post til menighetskonsulenten om dette. Neste møte er 
25.mars. 

Steffen W. Rame

 

Diakonatet inviterer til BASAR
                             FREDAG  19.mars  kl. 18.00
                             i St. Markus menighetsavdeling
                             Åretrekninger og hovedtrekning
                             Mange fine gevinster.
                             Enkel bevertning.
                            

Hjørdis Sunde 90 år
Kirekryd feiret behørig Hjørdis Sundes 90 årsdag på 
deres samling tirsdag den 23. februar. Hun fikk masse 
gode hilsener fra sine gode veninner i Kirkepryd.  Vi er 
imponert over det gode humør og latteren som preger 
fellesskapet i Kirkepryd. Det er ikke farlig å bli gam-
mel når man har så mange gode veninner å være sam-
men med og som støtter hverandre. Vi får si det slik at 
Kirkepryd er som vinen, jo eldre den blir, jo bedre blir 

den.     Arnulf Sandvik

Ledergruppen i Hyggestunden består av: Målfrid Thunes, Edith Hjørnevik, Solveig Halvorsen, Arne 
Nord, Margit Nilsen og Mary Hundhammer. 



Solheim Åpen Barnehage                                                                 
holder til i lyse lokaler i kjelleren til Solheim 
kirke. Åpenbarnehage er for små barn, 0-6 
år, ifølge med voksne. Dere som av forskjel-
lige grunner er hjemme på dagtid med barn, er 
hjertelig velkommen!

Det er ingen påmelding til barnehagen, brukerne kan kom-
me og gå når de vil i åpningstiden. Jeg sender ut måned-
splan og litt info på e-mail ca. en gang i måneden, derfor 
ber jeg dere som er innom om e-mail-adressen deres, slik 
kan dere jevnlig følge med på hva som skjer hos oss..
Åpen barnehage er basert på at de voksne som kommer 
sammen med barna er en del av bemanningen, og at de 
aktivt tar del i det daglige arbeidet. Omsorgspersonene har 
selv ansvaret for barnet/barna i barnehagen. 

Åpen barnehage er et fint tilbud til enslige forsørgere, nytil-
flyttede og alle andre som har behov for å bli kjent med 
nye barn og voksne, og knytte kontakter i nærmiljøet!

Vi prøver å ha det koselig og rolig hos oss. Dagens 
høydepunkt er antageligvis lunsjen der vi dekker på med 
brød og pålegg. Om fredagen koser vi oss litt ekstra… 
Vi tar kr. 20,- for lunsj.

Vi har forskjellige aktiviteter i løpet av uken, men hoved-
målet er at barn og voksne har det kjekt sammen, og mitt 
inntrykk er at det har de!

VÅRE ÅPNINGSTIDER er:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 10.00 – 14.00. Onsdag 
stengt.

DAGEN kan se slik ut:
10:00 Barnehagen åpner. Frilek  
11:00 Felles samlingsstund eller annen aktivitet. 
11:30 Lunsj  
12:00 Frilek / eventuelt andre aktiviteter 
13:30 Ryddetid - alle hjelper til å rydde  
14:00 Barnehagen stenger 

DA GLEDER VI OSS TIL DERE KOMMER!                                                            
HJERTELIG VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen Lena Digernes
pedagogisk leder

No er me godt i gong med vårsemesteret vårt, 
og me har allereie sunge på ei Gudsteneste. 
Denne våren har me mange kjekke songar 
på repertoaret vårt, og me syng og kosar oss 
masse. Men me har plass til MANGE fleire i 
koret. Det er så mykje kjekkare å synge sa-
man når me er mange! Så dersom du er fire 
år eller eldre, så er du hjarteleg velkommen 
på øving i menighetssalen i Solheim kirke. Der  
har me øving kvar måndag frå 17.30-18-30. 

Mars
8. Øving
15. Øving
21. Barnekoret skal synge på Gud-
steneste i Solheim kirke klokka 11.00
22. Øving
29. Påskeferie og ingen øving

April
5. Påskeferie og ingen øving
12. Øving
18. Barnekoret skal synge på Gud-
steneste i Solheim kirke klokka 11.00
19. Øving
26. Øving

Mai
3. Øving
10. Øving. Me kosar oss litt ekstra då dette er 
vårens siste øving
17. Ingen øving
24. Pinse og ingen øving
30. Barnekoret skal synge på Vår-
festgudsteneste i St.Markus kirke kl 
11.00. Etterpå er det  grilling og kos. 
Dette vert avslutninga på semes-
teret.

Håpar å sjå nettopp deg på øving!  Vel Møtt!
Mvh Solheim kirke barnekor v/ Helene, Mari 
og Marte

Solheim kirkes 
barnekor



vanligvis kl. 12.00, og er gratis. 
Konsert nr. 1. - 13. februar   kl.12.00  (Schumann/Bach) 
Konsert nr. 2. - 24. april   kl. 12.00 (Schumann/Brahms)
Konsert nr. 3  - 22. mai.   kl.18.00  (Schumann/Bach)  
Merk tiden Pinseaften!

Høstens konserter med Reubke og Reger  blir annon-
sert senere. Franz Liszt blir feiret i 2011.

Velkommen til konserter!                
”Fra Schumann til Schumann”

Gudstjenester i påskeuken
Fjell og vidde lokker, men også i byen er mange goder. Og 
i påsken kan kirken gi av det beste for ro og meditasjon, 
for inspirasjon og god livsorientering. Påsken er høytiden 
om Guds store inngrep og gjerning til frelse for alle men-
nesker! – Og i Løvstakksiden har vi kirkene Solheim og St. 
Markus.

Palmesøndag : Da er det gudstjeneste i St. Markus 
kirke kl. 11.

Skjærtorsdag:  Gudstjeneste med nattverd først i 
St. Markus kl 11 og siden i Solheim kl 17.

Langfredag: Pasjonsgudstjeneste i Solheim kl. 11 
med et stort kors foran.

Påskedag: Festgudstjeneste i begge kirkene kl 11.

Ellers er det konserter i mange av byens kirke i hele 
påsken.  Se annonser om dette.

VELKOMMEN TIL KIRKE!Entrè er gratis  --  Kollekt til nytt klokkespill i Johanneskirken

F r a  S c h u m a n n  
       t i l  S c h u m a n n

1 8 1 0   2 0 1 0
2 0 0 å r s  j u b i l e u m

J O H A N N E S K I R K E N

Orgelmeditasjon
 
Lørdag 27. mars 2010 kl.12:00
St. Markus kirke
 
Denis Bédard:   “ Suite romantique”
(1950-                    I. Prélude- Choral
                             II. Allegro giocoso
 
Maurice Duruflé:   “ Suite op.5 ”
(1902-1986)                Prélude
                                  Sicilienne
                                  Toccata

Orgel: kantor Mariko Takei

FRA SCHUMANN TIL SCHUMANN

Kantor Mariko Takei

Det er blitt mer og mer vanlig å feire store 
komponister, og nesten hvert år finner vi 
betydelige personer i musikkhistorien som 
fortjener en markering på en eller annen 
måte. I år er det 200 år siden den tyske 
komponisten Robert Schumann (1810-
1856) ble født. 

Han var en av de fremste representanter for den 
tyske romantikk. I hans verker forenes lidenskap og 
følsomhet, fri inspirasjon og den mest omhyggelige 
utarbeidelse av tekniske enkeltheter. I klaversatsen 
skapte han en helt ny stil. Større komposisjoner viser 
vekslende stemninger og en ofte original formopp-
bygging. At han skrev betydelige verker også for orgel 
er kanskje mindre kjent.
Jeg ble kjent med disse verkene under min studietid  
der jeg etter hvert fikk innøvd alle hans verker for 
orgel/pedalklaver. Hans sterke påvirkning fra og til 
andre komponister er betydelig, og derfor er jeg blitt 
inspirert til å gjøre noe ut av dette.

I løpet av 2010 vil jeg spille alle disse verkene på noen 
lørdagskonserter. Johanneskirken har et fantastisk 
romantisk orgel som er spesielt egnet for denne type 
musikk. På programmet står også andre komponister 
som har en eller annen link til Schumann. 
Noen av disse verkene vil også bli spilt her i våre 
kirker på Løvstakksiden.

Vårens konserter blir på lørdager i Johanneskirken 

Påske i kirken



那一天我们团契有4位成人、
一个婴孩受洗成为这个属神的
家庭中新的成员。Four adults, 
one baby were baptized on 
Christmas worship.

Bergen International Church
Den Norske kirkes flerkulturelle menighet

Kontaktinformasjon BIM:  arve.hansen.haugland@bkf.no, Mobil: 995 86 948

Bergen International Church 
Service schedule Sundays at 5 
PM in St. Markus church

Mar 7          Family service

Mar 14        Service with Holy  
    Communion

Mar 21        Service with Prayer      
    ministry

Mar 28        Service with Holy  
    Communion

Apr 1          Easter meal

Apr 4          Family service

Apr 11        Service with Holy  
    Communion

Apr 18        Service with Prayer        
    ministry

Apr 25        Service with Holy  
    Communion

May 2          Family service

May 9          Service with Holy  
    Communion

May 16       Service with Prayer  
    ministry

May 23       Service with Holy  
   Communion

May 30       Prayer night

June 6        Family service

June 13      Service with Holy  
   Communion

June 20      Service with Prayer  
   ministry

June 27      Service with Holy  
   Communion

D
en kinesiske m

enighet i St.M
arkus

联系电话：林丹华（98835267）,蒋崇杪（99268888）联系电邮：danhualin@gmail.com

卑尔根华人基督徒团契

今年卑尔根的雪就是在12月19日那一天下的，到现在已经整整两个月了，卑尔根还是被一片白色所
装点。

看到雪，就会想到圣经＜以賽亚书＞中所说的“你们的罪虽象朱
红，必变成雪白； 虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛1:18）神的儿
子耶稣基督来，就是把这个福音带给我们。罪使人远离神，使人生
命没有平安，没有盼望，使人对死亡充满恐惧。但耶稣基督来，他
为我们钉十字架，救赎我们脱离罪，让我们与神和好，让我们相信
接受他的救恩的人罪得赦免，得到永生的生命。圣诞节、复活节都
在记念这个宇宙间最伟大的事件。朋友，您得着这份平安了吗？

The church is in motion.  The Christian 
church exists in order for God to reach 
out to people all over the world.  The 
motion or movement He himself start-
ed when He came to earth, He contin-
ues through His church.  Through their 
presence, their words and their acts, 
the Christian congregations shall be 
witnesses about God, who loves people 
and seeks fellowship with them.  The 
mission is: Make everyone disciples of 
Jesus!  A Christian congregation is a 
missional congregation.  Missions is not 
an issue just for those specially inter-
ested, but rather the main reason for 
the existence of the church, both locally 
and globally.

A Christian student put it this way:  “I have been 
very resistant to missions.  But God has shown 
me that mission is about other things than just 
collecting funds.  Mission is about people meeting 
Jesus, about their lives being changed, and that this 
may happen through me.  I have now identified 
with the concept of Missions.”  She wanted to find 
out what will make young people become involved 
in missions.  “The church in the East grows.  Chris-
tians in the East live lives that “smell Jesus”.  This is 
something that I believe will intrigue young people.  
I have seen teenagers who are curious about the 
implications of living with Jesus in their everyday 
life, what it means that Jesus will challenge us, and 
how can we hear His voice today.”

What will make the church missional?  “The world 
has changed, but the church has to a large extent 
remained in its old position.  Our clothes, our cars 
and our houses belong to our time.  The church 
was outdated a long time ago.”  Agree or not?  
Well, this is not quite true, now is it?  The church 
will repeatedly try to be different and relevant.  
There has been a big interest in several different 
approaches to congregational development.  Con-
gregations have tested out Alpha courses, Seeker 
Services, cell based congregations, church growth-
tests and so on.  But what does really make the 
church relevant?

Churches in Africa, Asia and Latin-America are 
growing fast.  These are churches that cry out 
about injustice, churches with a focus on solidarity 
and involvement in society.  These are churches 
that give hope and comfort, churches that will give 
a voice to what is on people’s minds.  These are 
churches that will lead people to cry to God and 
will make room for their spiritual longing.

It may be easy to think that we will use methods 
that have proved to work in other countries when 
we see a decrease in numbers of people coming to 

our churches.   These may be good methods.  But 
what the church really needs is a renewed vision 
of itself as a missional church.  But why missional?

Many understand missions to be a limited activ-
ity run by the church or by mission organizations.  
This is only partly true.  Missions is something the 
church is.  The church is sent.  Missions means to be 
sent.  God has set the church in motion to pro-
claim the Gospel all over the world.

A missional church is quite simply a church that 
sees that it is there in order for the kingdom of 
God to be known throughout the world.  Mark 1, 
15.  This is also the Gospel of the church.

A missional church will learn to know the people 
for whom it is church, and will in that way know 
how to communicate the message from God to 
them.  To be a missional church will therefore not 
be a package that the church will try to sell, but a 
journey for the church.  Old forms and traditions 
will often be hindrances for this journey, and may 
lead to the church standing still.  This may happen 
when the church does not realize that it lives in a 
new age that requires a revision (to look again) at 
what it is to be church.
Together we have to look for new ways to be a 
missional church.  This will take time, both through 
a deeper understanding of our world and a deeper 
fellowship with God.  There is so much to learn 
from other churches in this respect.
First Peter 2, 4-9

There is not much that is colder and more life-
less than a stone.  Why then will Peter talk about 
“living stones”?  The temple in Jerusalem was a 
symbol of God’s presence, but it was built with 
dead stones.  Jesus showed that there is another 
temple which was more important than the one 
built with stones, that is His own body.  This body 
had to be crushed in order to give life to the body 
of the church.  Just like a cornerstone had to be 
cut and shaped in order to a foundation for the 
rest of the stones, in the same way Jesus accepted 
to be shaped for the sake of the church.  Therefore 
the church is not mainly a house.  It is a fellowship 
of people, “living stones”, who are built on the one 
living stone; Jesus.

“Be living stones that are built to be a spiritual 
temple”, is the order.  The church is called to be 
shaped for the sake of this world, just as the cor-
nerstone accepted to be shaped for the sake of 
the church.  The congregation is not an end in it-
self.  It is meant to be a light in a dark world.  It can 
be radiant with both hope and love, and invite to a 
warm and forgiving fellowship.

Pastor Arve Hanssen Haugland

What on earth is the purpose of the church 
and the congregations? 从圣诞到新年　From Christmas to Chinese New Year

12月19日那一天，正是我们团契举行圣诞特别聚会的时候，那一天
我们有60多位的华人、十几位的挪威朋友一起聚在St.Markus，用歌
声来颂赞神，记念主耶稣曾经为我们来到这个世界上，来救赎我们
脱离罪，得到美好的新生命。
Chinese Christmas worship in St. Markus Kirke,19.12.2009.

卑尔根华人基督徒团契欢迎您！

每周六上午11：00至13：30，周三中午12：00至14：30我们在St. Markus Kirke(圣马可教
堂，Lotheveien 1)有固定的聚会，聚会形式丰富多样，有讲道和唱诗为主的崇拜聚会，也有查考圣经和
心灵交流为主的小组学习，另外还有各种家庭讲座、挪威生活实用讲座、关爱座谈、小孩子主日学等。欢
迎您本人或带家人、孩子来到我们这个爱的团体中。

2月13日，适逢中国新年，我们这些远离了自己
家乡的中国人在这里一起包饺子，一起庆贺新
年，其乐也融融。在基督里，不管老老少少，我
们都是一家人。
Dumpling making to celebrate Chinese New Year. 
13.02.2010.



Familietreff våren 2010
Familietreffene i Solheim kirke 
startet i 2004. Siden har det vært 
faste samlinger i menighetssalen 
vanligvis en lørdag ettermiddag 
månedlig. I år har vi så langt hatt 
Julefest 9. jan. og en samling lørdag 
13. februar. Programmet videre er 
som følger:
Lørdag 13. mars kl. 15.00 
Tema: Påskepynt.
Lørdag 10. april kl. 15.00 
Søndag 30. mai kl. 11.00 
Vårfest i St. Markus kirke.
Lørdag 12. juni kl. 15.00 
Sommeravslutning.

Tanken er å ha et sosialt treffsted 
for småbarnsforeldre og barn 
på Løvstakksiden. Innholdet 
på familietreffene er fri lek, 
samlingsstund, middag og aktiviteter. 
Voksne betaler kr 30,- for maten.
Kontaktperson Åsta Årøen tlf: 995 
22 847. 

Eller vikarierende frivillighets- 
koordinator Sverre Johan Nærheim 
tlf: 934 89 526, e-post : sverre.

johan.naerheim@bkf.no
Ta gjerne kontakt for å melde deg 
på vår e-postliste for å få tilsendt 
informasjon om familietreffene. 

Vårfest i St. Markus kirke
Søndag 30. mai kl.11.00: 
Familiegudstjeneste med 
etterfølgende kirkekaffe og vårfest. 
Det blir kirkegrill, sang, teater, leker 
for barn, kaffe...

Vi regner med å ha med oss Solheim 
barnekor, staben i menigheten, 
Solheim barneteater og St. Markus 
diakonat for å lage en minneverdig 
samling. Fotogruppen på Klubben i 
St. Markus planlegger utstilling av 
bilder og fotobøker i forbindelse 
med vårfesten, og annet spennende 
program vil etter hvert bli planlagt 
. Sett av dagen til en sosial og 
hyggelig markering av våren, og bli 
med på å skape et stort positivt 
samlingspunkt på Løvstakksiden.

Medarbeiderkveld 21.april
Neste medarbeiderkveld er i 
Solheim kirke onsdag 21.04 kl. 

19.00. Det vil da bli mye sang og 
musikk. Vi får besøk av Oddmund 
og Kristin Solheim som leder 
sangen, og som synger og spiller 

for oss. Kristin Solheim har gitt ut 
en CD med selvskrevne sanger.

Sverre Johan Nærheim

Konfirmasjon 02.mai
Det blir i år konfirmasjon i 
begge våre kirker, både Solheim 
og St.Markus kirke. I år har vi 
9 konfirmanter i Løvstakksiden 
menighet. Vi tar konfirmantene 
med i våre bønner og ønsker dem 
Guds rike velsignelse over dagen 
og livet!

    Oppslagstavlen

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
Menighetskvelder:   A. Sandvik 41675653
Håndarbeidsgruppe:   Åshild Tronstad 92028439

St.Markus kirke
Eldres Vel:   Ester Halvorsen 55295418
Konfirmanter:   A. Sandvik 41675653
Klubben:    Arvid Hernes 55 29 38 22
Støttelaget for menighetshus:
         Bergljot Kongsbakk 55340407
Støttelag for de unge: Ester Halvorsen 55295418
St. Markus Diakonat:  Hans Teige  55295450

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. 

Arrangementer i foreninger og lag

Hyggestunden
17.mar Kirkepryds Basar
14.april Skolekl. fra Ny-kronborg skole besøker oss
28.april Vårsamling på Solheim Alderspensj. kl 1100
26.mai Program ved Bjørgvin Kameratklubb
9.juni Vi drar på tur til ? Påmelding. 

Diakonatet-Eldretreff
19.mar Diakonatets Basar kl 1800
8.april Eldretreff
06.mai Eldretreff
03.juni Busstur! Sett av dagen, vi kommer til  
 bake med mer informasjon. 

Støttelaget for ung.foreningen i St.Markus
03. mars kl 1900 i St.Markus og hver 14.dag

Kirkepryd
Kirkepryds basar blir med Hyggestunden onsdag 
17.mars kl 1200. 
Ellers samling annenhver tirsdag kl 1200 i den uken 
det ikke er Hyggestund. 

Støttelaget for menighetshuset St.Markus
tirsdager kl 1130
16.mars, 30.mars, 13.april, 27.april, 04.mai og 18.mai

Menighhetskvelder 
i Solheim kirke, annenhver onsdag kl 2000
10.mars  Temakveld: La ingen bitter rot renne  
  opp. Tale ved Liv Eikeland.
24.mars  Kveldsliturgi
07.april  Kveldsliturgi
21.april  Medarbeiderkveld kl 1900
05.mai   Kveldsliturgi
19.mai   Kveld m/gjester utenfra.
02.juni   Kveldsliturgi
16.juni   Kveldsliturgi

Løvstakksiden menighet 

Støtt opp om Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon!

Helt siden 1967 har Kirkens Nødhjelp arrangert innsamlingsaksjon i 
fastetiden til inntekt for dem som trenger det mest. De siste årene 
har aksjonen fokusert på katastrofer som blir oversett, ungdom i krig 
og krise, menneskehandel og vannmangel. I år er aksjonens hovedfokus 
ofrene for det skjebnesvangre jordskjelvet på Haiti. Det det er størst 
behov for blant innbyggerne på Haiti nå er tilgang på rent drikkevann, 
næringsrik mat og medisinsk hjelp. 

Dette kan du være med å hjelpe dem med!

 Tirsdag 23. Mars arrangeres fasteaksjonen over hele landet, og 
vi trenger deg som bøssebærer. Vi oppfordrer alle til å møte opp i 

Solheim og St.Markus kirke denne dagen fra kl. 17:00 og 
utover kvelden til ca. kl. 21:00. Der får dere utdelt en bøsse og 
et område der dere kan samle inn, og når dere kommer tilbake kan vi 
by på kaffe, saft og noe å bite i. Det tar bare mellom en og to timer å 
samle inn i et område. Det har du tid til!

Det er ikke skummelt å gå med bøsse – det er morsomt og 
spennende, og du gjør en livsviktig innsats for andre som du kan være 
stolt over! Det betyr ingenting om du ikke har noen tilknytning til 
kirken overhodet – ALLE er hjertelig velkommen til å være med å 
samle inn så mye som mulig til et godt formål. Ta gjerne med deg en 
venn eller familiemedlem. Vel Møtt!

Steffen W. Rame

MILJØSTUEN i Lotheveien 2 (vis á vis kir-
ken) servérer middag om onsdagen
kl. 15.00 - 17.00. Pris kr. 40.- for et herlig 
måltid.
           Vi har plass til deg også !



Menighets-og prostikontor
Besøksadresse: Bryggen 9 (0900-1500)
Telefon: 55 30 81 30
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
Jonny Østenstad
Telefon 55 34 74 77

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

Diakon: Kari Vestbøstad
kari.vestbostad@bkf.no, tlf:90801463

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

Kantor:Mariko Tekei Myksvoll
mariko.takei@bkf.no tlf:55 30 81 34

Frivillighetskoordinator: Sverre Johan 
Nærheim sverre.johan.naerheim@bkf.no: 
tlf:55308037

Menighets-kirketjener: Fredrik Gullaksen
fredrik.gullaksen@bkf.no: tlf:55308132

Helge-kirketjener: Steffen W. Rame
Helge-kirketjener: Erling Storesund
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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 borett-
slaget eller noe annet; legg møtet til våre menighetslokaler 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
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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 Sverre Johan Nærheim 
Tlf. 55 308137 dersom du ønsker å gjøre en 
innsats. 

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22

Sokneprest 

Diakon

Menighetskonsulent

Menighetskirketjener

Kantor

Frivillighets-
koordinator

Kapellan

Ådne Skiftun

Kari Vestbøstad

Solveig Sjursæther

Fredrik Gullaksen

Mariko T.Myksvoll

Sverre J. Nærheim

Arnulf Sandvik

 Knut Helge Espen Elin Mikkelsen  Heine Tom
 Polden Polden Berntsen  Polden Wilson

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

 

Noen spørsmål til vikarierende 
frivillighetskoordinator Sverre Johan Nærheim 

- Hvem er du?
Jeg er 41 år, fra Suldal i 
Rogaland, har bodd 15 år 
i Nord-Norge og kom til 
Bergen i 2003. Jeg bor på 
Gyldenpris, er gift med Bodil 
og har to små barn.  Jeg 
har variert utdanning med 
befalsskole innen elektronikk, 
høyskoleutdannelse i 
pedagogikk, sosiologi, 
kristendom, data, yrkes- og utdanningsrettledning, 
ledelse, med mer. Jeg har mellom annet jobbet 
i Forsvaret, som idrettslærer i folkehøgskole, 
ungdomsskolelærer, som konsulent i Aetat/NAV og 
som kretssekretær i Den indre Sjømannsmisjon. Jeg 
går nå på noe som heter Lederskolen, og ser at det 
er mye å lære om lederskap, og at det finnes mye bra 
kunnskap og teori på dette området (og jeg undres 
over at denne kunnskapen ikke brukes mer i f. eks. 
kristne sammenhenger). 

- Hvilke tanker har du for Løvstakksiden 
og menigheten her?
Jeg tror at få steder i landet har større potensial enn 
Løvstakksiden og menigheten her. Det er utrolig 
mange flotte folk som bor i området, og svært 
mange av dem har store uutnyttede ressurser, eller 
ressurser som ikke blir brukt lokalt. 
Kanskje vi skal bli litt mer kortreiste? Mange reiser 
verden rundt for å oppleve fremmede kulturer, her 
er vi velsignet med å ha et veldig stort spekter av 
folk og nasjoner representert i nabolaget.
Jeg ønsker at Løvstakksiden skal være et levende 
lokalsamfunn med mange møteplasser, et sted 
der organisasjonslivet blomstrer, der det bygges 
fellesskap på tvers av aldersgrupper og kulturer, et 
sted der det er godt å være til! 

Takk til Yvonne Erdal

Menigheten takker Yvonne som har vært vikarierende 
frivillighetskoordinator i blant oss det siste året. Hun 
har gjort en flott innsats i menigheten. Spesielt vil vi 
trekke frem fotoworkshop for ungdom som hun har 
fått til. Ungdommene har lært mye om fotografi og 
det  å utrykke seg kunstnerisk. Vi ser frem til utstill-
ingen som skal være i Urdihuset og på Vårfesten. Det 
blir også spennende med bokutgivelse av bildene som 
deltagerne har tatt. 



B Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen
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