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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

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

27. juni.  5. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

4. juli.  6. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjekt i 
Thailand.

11. juli  7. søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste i Løvstakksiden
Se andre kirke

18. juli.  8. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

25. juli  9. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

1. august. 10. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonshøgskolen. 
Krk.k.

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

15. august.  12. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. Nattverd. 
Takkoffer: Menighsetsarbeidet. Krk.k.

22. august.  13. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer. Krk.k.

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

29. august.  14. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. TakkofferMenighetsarbeidet. 
Krk.k.

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

5. september. 15. søndag etter pinse
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon ved kapellan 
Sandvik. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k.

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

12. september.  16. søndag etter pinse
Kl. 11,30 (NB tid) Skillingsbollen
FRILUFTGUDSTJENESTE ved sokneprest 
Skiftun. Løvstakkdagene, se program for disse.

Kl. 18,00  St. Markus kirke
Aftensang ved sokneprest Skiftun. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet Nattverd.

19. september.  17. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
FAMILIEMESSE ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Den Norske 
Tibetmisjon. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Den Norske 
Sjømannsmisjon. Krk.k.

26. september.  18. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Norsk Lærerakademi. 
Krk.k.

3. oktober.  19. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

10. oktober.  20. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer. Krk.k.

17. oktober.  21. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

24. oktober.  22. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved kapellan 
Sandvik. Barnekoret deltar. 4-årsbok deles 
ut. Takkoffer: TV-aksjonen. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirker
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: TV-aksjonen. Krk.k.

Å vera menneske…

Eg ser mitt halvt år gamle barne-
barn Hannah, korleis ho smiler og 
møter verda med eit ope blikk. 
Og her kan eg spegla menneske-
slekta og mitt eige liv – om det å 
koma inn i livet, å  oppdage kven 
eg sjølv er og min plass i verda, 
og om tid og æve. Kven er eg då, 
kva er mulighetene, kva er livets 
meining? Det store livsprosjekt 
for kvar enkelt av oss er å finne 
ut av dette.

Guds herlege skaparverk.
Våren ute går over mot sommar 
– naturen er som ein stor hage. 
Så mykje vakkert som er kome 
fram etter vinterens strenge tid! 
Det blømer til fuglesang og sola 
sine varme strålar. Ein god stad 
å vera, vår jord! Så mange gåter 
også, over vår blå planet kvelvar 
seg eit uendeleg svart rom med 
lysande måne, planetar, mjølkeveg, 
galaksar. Og livskamp på mange vis 
her nede, der sjukdom er, urett 
og naud. Det  kallar på ansvar og 
handling! Å vera menneske er å 

vera med i dette. Vi kjem inn som 
små, får oppdragelse og opplæring 
og eit livsverk å gjera. Me får vera 
med i noko stort.

Medmenneske.
I naturen, blant plantar, fuglar, fisk 
og dyr lever nokre skapningar 
som eg har eit særs forhold til. 
Menneske, som er som eg. Korleis 
vi oppdaga det første gongen, sty-
rer nok mykje tankar og følelser. 
Viktig at barna får god barndom! 
Og at vi kan korrigere det som i 
eige liv gjekk feil – ved å oppdage 
på ny. Ikkje fastlåste haldningar, 
men som vesle Hannah vera open 
for det som er, ta det inn som for 
første gong! Livet er alltid større, 
og meir. Og min viktigaste opple-
velse er mine medmenneske! Det 
eg der kan få og finna, og det eg 
der kan leva og gi.

Gud.
I Salme 8 i Bibelen undrar dikta-
ren seg for ca. 3000 år sidan: ”Når 
eg ser din himmel, eit verk av dine 
fingrar, månen og stjernene som 
du har sett der, kva er då eit men-

neske, sidan du kjem det i hug, eit 
menneskebarn, sidan du tek deg 
av det?”
Her er mennesket sett i relasjon 
til Gud. Ein svimlande tanke – og 
realitet – at den makt som i mil-
lionar av år har forma kosmos og 
all naturen og alt liv rundt oss, 
også er noko personleg som ser 
og ”kjem i hug” kvart menneske 
og ”tek seg av det”!  I denne rela-
sjon til Gud kan me finna oss sjøl, 
eigenart og rette verdi – i forhol-
det til Gud og i kontakt med Gud! 
Bibelen lærer oss å be, Jesus op-
nar vegen, og Guds Ånd gir oss 
bønnesukk og tru og let oss erfa-
ra Guds store kjærlighet! Ja, Jesus 
lærer oss ein enkel veg å gå som 
i kyrkjelyden og i kvardagslivet 
opnar til å kjenne Gud, oss sjølve, 
livsmeining og oppgåver og krafta 
som trengst: Matteus kapitel 7 og 
vers 7 – ”Be, så skal de få. Leita, så 
skal de finna. Banka på (kan ta tid), 
så skal det latast opp for dykk.”

                           Ådne Skiftun
Sokneprest

Presten har ordet:



- Både jeg, byrådet og kommunen har 
vært opptatt av mangfold og inklude-
ring. I forrige periode kalte vi oss faktisk 
samarbeidsbyrådet, og vi har vært veldig 
bevisste på at vi trenger å spille på lag 
både med hverandre og med frivillige or-
ganisasjoner. Den innsatsen som Kirken, 
Bymisjonen, Frelsesarmeen og andre or-
ganisasjoner gjør, er vi helt avhengig av. 
Samtidig har vi ikke lyst til å forskjellsbe-
handle – alle skal kunne være med uav-
hengig av tro, kulturell tilhørighet eller 
lignende. Men kirken driver masse flotte 
aktiviteter for alle aldersgrupper. Vi ser 
også at kirken har handlet på tvers av 
kultur og tro i mange sammenhenger, 

og har vært aktiv i hverdagen og for 
forbedring av levekår på Løvstakksiden. 
Kirken arrangerer også lavterskeltilbud 
som barnekor, speider (Frelsesarmeen) 
og middagstilbud i Miljøstuen, der alle og 
enhver kan få en god middag til en billig 
penge. Vi mener at det er viktig og helt 
naturlig at Kirken og andre aktører får 
være med, og at vi støtter deres arbeid. 
Det har vi også gjort, blant annet ved å 
bevilge penger til stillinger som frivillig-
hetskoordinator, diakon i tillegg til miljø-
koordinator til Ny Krohnborg skole. For 
i dette byutviklingprosjektet vi har satt i 
gang, har vi både tenkt på den menneske-
lige dimensjon og på de fysiske ramme-

betingelsene. Det er viktig å se disse to 
aspektene i sammenheng – man kan ikke 
bare konsentrere seg om det ene uten å 
tenke på det andre, konstaterer byråden. 
Vi er ikke ferdig med felles innsats for 
Damsgårdssundet. Vi må fortsatt stå på, 
avslutter Iversen.
Intervjuet går mot slutten og Lisbeth 
Iversen virker synlig glad for å ha fått 
snakke om sitt engasjement til interes-
serte lesere. Vi håper at hun vil fortsette 
å stå på for at Løvstakksiden en gang skal 
bli morgendagens bydel.

Steffen W. Rame
Nestleder Løvstakksiden menighet

Lisbeth Iversen 
er byråd for byutvikling, klima 
og miljø og har vært med på å gi 
Løvstakksiden bydel et løft som 
den sårt trenger. Da vi ville ha et 
intervju med henne, nølte hun 
ikke med å stille opp.

- Jeg synes det er bra å få formidle hva vi 
satser på og får til på Løvstakksiden. Det 
er gøy at folk er engasjert og vil vite hva 
som skjer, sier byråden.

Hun har med seg handlingsprogram-
met for prosjektet ”Ny energi rundt 
Damsgårdssundet”, og forteller iv-
rig om hvilke tiltak som er satt i gang og 
ting som kommer på plass litt senere.
- Det har lenge vært klart at Løvstakksi-
den bydel trenger et løft, og i 2004/2005 
snakket vi med mange forskjellige aktø-
rer i området og fikk mange innspill fra 
blant annet skolen, kirken og kirkelige 
organisasjoner i tillegg til utbyggere. 
Dette resulterte i et felles satsnings-
prosjekt som vi kalte ”Ny energi rundt 
Damsgårdssundet”. Det handler om vår 
visjon om at Løvstakksiden skal bli mor-
gensdagens bydel, og hvordan vi skal få 
det til. 

Det er tydelig at Lisbeth Iversen er 
entusiastisk og positivt innstilt til pro-
sjektet, og hun forklarer hvordan man 
systematisk har søkt å bygge opp bud-
sjettene for blant annet å få midler til 
å fornye Ny Krohnborg skole og bygge 
grendahus.
- Jeg har vært opptatt av at det skal følge 
penger med de vedtakene og beslutnin-
gene vi fatter. Det har nok vært min vik-
tigste ambisjon, for det er lett å plan-
legge noe, men det trengs penger for at 
det skal bli en realitet. Derfor synes jeg 
det er viktig å ha garantier for dette, og 
dette ser vi tydelig når det gjelder opp-
pussing av Ny Krohnborg skole og den 
nye broen over Damsgårdssundet, der 
byggingen snart er i gang. I tillegg har vi 
også satt krav til de private utbyggerne 
om at de må være med å utvikle fellesa-
realene i området. Når vi får til slike ting 
ser vi virkelig at vi er med på å bygge 
samfunn, sier Iversen med et smil.

Hun har også personlig fått oppleve 
hvordan tiltakene hun har vært med på 
å få i stand, bidrar til et bedre miljø - 
Ved åpningen av det nye gatetunet i Mø-
regaten, virket alle de oppmøtte veldig 
begeistret for å få et bilfritt byrom like 
ved skolen. Det gjenstår fremdeles en 
del oppussing av denne gaten, men det 
var tydelig at folk var glade for at noe 
blir gjort. Det var virkelig en fantastisk 
opplevelse å være der, utbryter hun en-
gasjert.

Blant aktørene i området, har Lisbeth 
Iversen også etablert et samarbeidspro-

sjekt med barna på skolen. – Prosjektet 
”Barnetråkk” ble til med tanken om 
at barn kan fortelle oss masse som vi 
voksne kanskje ikke tenker så mye over. 
Vi har fått på plass en miljøkoordinator 
som er tilknyttet skolen, Thor Stegne, 
som er involvert i dette prosjektet. I kor-
te trekk går det ut på at barna merker 
av hvor de synes det er bra, og hvor det 
føler seg utrygge i nærmiljøet. Kanskje 
de ønsker seg lys noen steder, eller vil at 
noen busker skal klippes ned. Vi har for 
eksempel foretatt en kraftig utbedring 
av gangstien like ved Solheim kirke, og vi 
har satt opp lyktestolper opp mot Skil-
lingsbollen. Jeg fikk noen bilder av barn 
som akte på Skillingsbollen om kvelden 
like før jul av miljøkoordinatoren, og det 
gjorde virkelig inntrykk på meg. Det er 
rørende å se hvor stor betydning slike 
tiltak kan ha for den enkelte, sier hun 
ettertenksomt.

Men alt er ikke bare rosenrødt på Løv-
stakksiden. Bydelen er for eksempel et 
offer for seksjonering av mange 
tidligere eneboliger, og statistikker 
tyder på at Løvstakksiden fremdeles til 
en viss grad er en gjennomtrekksbydel.
- Det som ligger til grunn for hvilke ty-
per boliger som kan bygges og størrel-
sen på disse, er kommunedelplanen for 
området, som vedtas av bystyret. Bergen 
Kommune kan legge til rette for familie-
leiligheter, men vi kan ikke unngå at f.eks 
flere studenter velger å dele en familie-
leilighet. Seksjonering kan noen ganger 
få tillatelse, enten gjennom faglig eller 
politisk vedtak.
Den nye plan- og bygningsloven (2008) 
har innskrenket hva som kan regnes som 
særskilte grunner for å gi dispensasjon 
for seksjonering, slik at det ikke lenger 
blir så lett å få dispensasjon. Ellers har 
vi blitt mer oppmerksomme på proble-
mene med seksjonering de siste årene, 
spesielt under arbeidet med bydelsvise 
satsninger som ”Ny energi rundt Dams-
gårdssundet”. Selv om det slett ikke er 
negativt med studenter, ser vi at det kan 
bli for mange små boliger og student-
boliger i området. Målet er selvfølgelig 
å få en balansert sammensatt befolkning 
i alle bydelene. I min periode har jeg 
også vært med på å legge til rette for 
større utbygging av studentboliger, slik 
at det blir mindre press og behov for 
seksjonering. Vi har laget en femårsplan 
for studentboliger i Bergen, og målet er 
å først få dekning til 15 % og siden 20 
% av etterspørselen. Det bygges nå 750 
studentboliger i Møllendal.

Vi har også satt i gang et prosjekt for 
utbygging av flere utleieboliger, og i pla-
nen er det bestemt at disse helst ikke 
skal lande i Årstad, Laksevåg eller Ber-
genhus bydel. Vi har også satt krav til ut-
byggerne rundt Damsgårdssundet om å 
bygge boliger med ulike størrelser, slik 
at mange av leilighetene også vil passe 

til barnefamilier. Likevel verken kan 
eller vil vi bestemme hvem som skal få 
bo der; vi kan bare gjøre vårt beste for 
å legge forholdene til rette. Dermed kan 
det skje at for eksempel fire studenter 
går sammen og kjøper en familieleilig-
het, og dette skjer også blant annet i 
sentrum, forteller Iversen.

Av og til kan kommunen virke hjerterå, 
for eksempel når det gis tillatelse til å 
rive tribuner på Krohnsmindebanen 
for å bygge psykiatrisk sykehus eller når 
det kommer forslag om bygge gangvei 
på marken nedenfor St. Markus 
kirke. – Jeg forstår godt at disse tin-
gene oppleves inngripende og unød-
vendige. Reguleringsplanen ble vedtatt i 
bystyret for noen år siden. Dette med 
gangveien ved St. Markus er så vidt jeg 
vet foreløpig bare et forslag til behand-
ling, og er altså ikke et endelig vedtak 
enda, sier Iversen. - Men jeg oppfordrer 
de som er bekymret til å ta kontakt der-
som de har spørsmål. 

Når det gjelder luftkvaliteten på 
Løvstakksiden og i Bergen generelt ble 
det omtrent krisetilstand da kulden og 
snøen lå i flere måneder, og forurens-
ningen i Bergen var på et tidspunkt den 
verste i Europa. Danmarksplass var på 
det tidspunkt dekket av et eksoslokk. 
Da satte byrådet i gang krisetiltak for å 
minske trafikken og forurensningen, men 
disse fungerte ikke så godt som man hå-
pet. – I vinter fikk vi testet ut mange 
virkemidler for å minske forurensningen. 
Blant annet stengte vi parkering i byen, 
satte inn skyttelbusser og etablerte 
sambruksfelt  i samarbeid med Horda-
land fylkeskommune, Tide, Skyss, Statens 
Vegvesen og Politiet. I tillegg hadde vi ca. 
ett døgn med par- og oddetallskjøring. 
Dette tiltaket er nok det som ville vært 
mest effektivt, men her fikk vi ikke lov-
verket på plass til å håndheve det. 

Denne vinteren fikk følger som ikke 
mange hadde forutsett, og vi håper at vi 
har lært av den, slik at vi er bedre rustet 
til å ta imot en slik vinter en annen gang. 
Men det var en dyrekjøpt erfaring, og 
det faktum at mellom 5 000 og 10 000 
mennesker måtte holde seg inne i vinter, 
ble en urettferdig og trist konsekvens. 
Jeg håper at Bybanen vil være med å 
forebygge en slik grad av forurensning, 
og jeg er veldig opptatt av å få regulert 
den videre. Men selve byggingen av By-
banen videre fra Rådalen til Flesland, og 
til andre bydeler av at vi har Staten med 
på laget. I et langtidsperspektiv (15-20 
år) har vi planer om å få dykket trafik-
ken ned under Danmarksplass i en tun-
nel. 

Det er altså mye som skal skje på Løv-
stakksiden nå og i fremtiden. Men hvil-
ken rolle tenker byråden at kirken skal 
ha oppi alt dette?

intervju med byråd for Løvstakksiden

Lisbeth Iversen
Foto: Steffen W. Rame



teløse, hyblifisering skjer uansett størrelse 
på leilighetene. Jeg tror likevel det er verdt 
å prøve en 50 kvm grense, som et av flere 
tiltak for å tilrettelegge for barn i bydelen. 
Videre bør man stoppe videre utbygging av 
boliger før man har fått en økning i barne-
hageplasser i området som korresponderer 
med utbyggingen. Og man bør jobbe syste-
matisk med å tilrettelegg uteområder for 
barn, her trengs det et løft på eksiterende 
grøntareal. Dessuten må satingen på utea-

real rette seg mer mot aktivitet og mindre 
mot promenader enn det som er planlagt i 
dag. Det trengs også flere fartsdumper. Mye 
kan gjøres dersom viljen er til stede. 

Det jeg håper på aller mest, er at Byrådet 
bestemmer seg for at det skal være et over-
ordnet mål for byutviklingen for området, 
at flere barn skal få sjansen til å bli bydelen 
hele sin barndom. Det må bli store nok bo-
liger og bedret tilgang på område til lek og 

aktivitet. Ikke flere hybelhus. Ikke mer trans-
ittbydel. Men et levende lokalmiljø, med 
mangfoldige kulturelle uttrykk og lekende 
barn, side om side. La barna få Løvstakksi-
den tilbake. 

Åsta Årøen
Løvstakksiden Vel-forening

BARNAS DEMOKRATI

Demokrati er et manipulerbart ideal. 
Alle vet det. Bortsett fra barn og unge.
Det de vet er at de lett blir maktesløse i 
de voksnes verden. Den voksne maktut-
øver vet godt begge deler.Og vet å bruke 
det. Den voksne maktutøver vil derfor 
heller ikke like å høre Åse-Gruda Skards 
ord ”All politikk er også barne- og like-
stillingspolitikk”. Sitat fra boka ”Ungene 
våre” skrevet i 1948. Den voksne demo-
kratiske maktutøver vet selvfølgelig å 
svare og kan for eksempel vise til FNs 
barnekonvensjon underskrevet også av 
Norge. De 42 punktene har overskrifter 
som ; ”Til barnas beste”, ”Barna må få si 
sin mening og bli hørt”, ”Det er statens 
ansvar å ivareta barns interesser”, osv.

Barns interesser er ikke makt. Men mu-
ligheter.Blant mange viktige arenaer til 
å utfolde seg og skape seg en identitet 
er idrettsbanen. Dette har den voksne 
verden visst lenge. Helt siden de gamle 
grekere viste oss at idrettsbanen er en 
del av demokratiets vugge.
Alle som har fått utfolde seg på idretts-
banen vet det godt.All forskning bekref-
ter det.Idrettsarenaen er for mange barn 
og unge det nærmeste de kan komme 
muligheten til å utvikle kroppslig styrke 
og positiv identitet, samtidig.Det er det-
te demokratiet skal høste av.

Men barns demokratiske rettigheter 
havner lett mellom sannhet og løgn. 
Krohnsminde idrettsplass passer best til 
boligblokker og sykehus, sier de voksne 
utrederne.”  Vi ser det i byutvikligssaker.
Damsgårdsundet og Viken er inntatt av 
næringslivets interesser. De voksnes 
promenadeverden langs sundet blir iva-
retatt. Også sjøen,som kanskje er barn 
og unges mest utfordrende element, blir 
overtatt av de voksnes spekulasjoner.
”Barnetråkk”-rapporten som skulle vise 
bergenspolitikerne hvor barn og unge på 
løvstakksiden liker seg best, viste at Viken 
var en yndet plass. Men desverre.Arne 
Melands statue ”Livet,leiken og drau-
mane” vil stå igjen som et minnesmerke 
over det som aldri ble mulig i Viken.

Krohnsminde idrettsplass er omfavnet 
av barn og unge. Nesten alle ”barne-
tråkk” fra løvstakksiden gikk ned der.
Men nei. Små sko setter fotefar som lett 
kan overtrakkes av lur retorikk og ut-
redninger der sannhet og løgn blir make. 
Men, heldigvis barn og unge er ikke alltid 
lett å lure. De har skjønt det. Men tier, 
som barn gjerne gjør når de blir trampet 
ned.
Loven prøver å komme til unnsetning. Vi 
snakker om plan- og byggningsloven §9-1 
som har pålagt alle kommuner å utpeke 
en representant til særlig ansvar for å 
ivareta barn og unges interesser i bygg-

saker.Bergen kommune har utpekt sin.
Han skal være ”barns talerør og delta 
under utarbeidelsen av planer for å se 
til at deres interesser blir sikret i plan og 
byggsaksbehandlingen”. Mandatet er av-
grenset til ”tale og forslagsrett”. Et sånt 
mandat sikrer ingenting. Det vet politi-
kerne godt.

Gratisprinsippet når det gjelder bruk 
av kommunale idrettsanlegg er foreslått 
fjernet av politikere som åpenbart ikke 
ser sammenhenger. Konkret går forsla-
get ut på at voksne brukere skal betale 
for bruken.Men det som rammer de 
voksne rammer også ofte barna. Mange 
idrettsaktive fedre og mødre trener på 
idrettsbanen med ungene. For mange 
familier er det å trene sammen noe av 
det som beriker og forsterker familie-
båndene og er med på å å føre idrettens 
kvaliteter videre.
Vi sier derfor med ungene våre; Slutt 
å prate tull. Kom heller å se kor gøy vi 
har det når vi kan sprinte og sparke ball 
sammen på idrettsbanene!
Og, for å gjenta Åse-Gruda Skard; All 
politikk er barnepolitikk. Barn og unges 
rettigheter og muligheter er alltid på den 
politiske dagsorden.

Rolf Rasmussen
FAU Nykrohnborg skole

LØVSTAKKSIDEN - EN TRANSITTBY-
DEL MED SYNKENDE BARNETALL?

Hva slags by ønsker vi at Bergen 
skal utvikle seg til? Byrådets vi-
sjon er for tiden at Bergen skal bli 
Den beste byen for barn og unge å 
vokse opp i. Dette er jo en prisver-
dig målsetning, men hvordan skal 
vi komme dit? 

Selv bor jeg og min familie på Løvstakksi-
den, byområdet som per dags dato ligger 
dårligst an på Bergen kommune sin leve-
kårsundersøkelse. Mye negativt har vært 
sagt om området. Jeg vil fremholde noe 
av det som er positivt; sterk fortetning 
og mange ulike mennesker, side om side. 
Barn som vokser opp her får en unik mu-
lighet til å mestre den moderne verden. 
Ulike språkgrupper og kulturer, kombi-
nert med gammel arbeiderkultur sin his-
torie og solidaritetsfølelse. Løvstakksiden 
var jo, i følge Byrådets oppsummering i 
planrapporten til området, den første ar-
beiderbydel i Bergen. 

I den senere tid har det vært mye fokus 
på den nye tid som skal komme her, med 
ny bebyggelse langs Puddefjorden. BOB 
har som en av utbyggeraktørene, mange 
drømmer om en ny tid(jfr deres nett-
sider). Resultatet har blitt flotte bygg i 
vannkanten, der hovedvekten av kjøperne 
er middelaldrende som har kvittet seg 
med eneboligene. Ingen barnefamilier har 
hittil kjøpt seg inn. 

Noe av dette vil kanskje endre seg. Ny 
Kronhborg skole er i ferd med å starte 
sin oppussing. Her kommer en spenstig 
satsing på idrett og kultur i forbindelse 
med utbyggingen. Dette er positivt. For-
håpentligvis vil også Krohnsminde stadion 
kunne fungere som et nærmiljøanlegg for 
idrett, nå som Bystyret stanset utselgingen 
av det gamle tribunearealet mot Ibsensgt. 

Før påske la Prognosenteret frem sine 
tanker om moderne byutvikling frem-
for komite for Miljø og Byutvikling. Et av 
hovedbudskapene var at barnefamilier 
primært vil bo i byens randsone, og single 

og de aldrende inne i bykjernen. Jeg håper 
at bystyret stiller seg kritisk til rådene for 
prognosesenteret. Også barn hører til i 
sentrumsbydelene. 

På Løvstakksiden er det mange barn. Men 
de fleste er i førskolealder. Og de fleste 
flytter innen de begynner på skolen. En 
del flytter i løpet av barneskolen. Jeg vil 
tro at ca 80 % av barnefamiliene flytter 
ut av vår bydel, før de er ferdig med bar-
neskolen. Dette gjør at mange barn her 
i området opplever brudd i vennskap og 
lokalmiljø. Dette er alvorlig, og det gjør at 
Løvstakksiden må kunne kalles en trans-
ittbydel. Må det være slik? 

Byrådet har i kommunedelplanen, lagt inn 
som tiltak mot hyblifisering en minimums-
standard for nye boliger på 25 kvm. Jeg 
skulle ønske at man her var mer ambisiøs 
og hevet kravet til minst 50 kvm, for i mine 
tanker er 25 kvm en hybel. Hvordan man 
kan hindre hyblifisering ved å legge inn 
minimumskrav på hybelnivå, forstår ikke 
jeg. Mange vil mene at slike krav er nyt-

Barnas protestmarsj
Maleri av Aase Johannessen

Maleriet Barnas Protestmarsj ble gitt til Bergen Rådhus. Men siden de ikke hadde plass lengre, henger nå maleriet på Brøholt psyk.sykehus. 



INTERKULTURELL KVINNEGRUPPE

Interkulturell kvinnegruppe startet opp 28. februar 
2008, etter at de hadde møttes over en periode i 
Sambrukshuset i Løvstakkveien. De var da med i 
prosjekt ”inkluderende naboskap”, i regi av Bergen 
Bolig og Byfornyelse (BBB), der naboskap, trivsel 
og ønsker for ulike aktiviteter i eget boområde ble 
diskutert. Målet var at tilbudet ble værende og at 
deltakerne selv ville ta ansvaret for å drive gruppen. 
Gruppen fungerte godt og det kom mellom 15 og 30 
kvinner på fredagskveldene inntil høsten 2009.

Mary Frias er en av de kvinnene i Løvstakksiden som har 
tatt mye ansvar for denne kvinnegruppen og vi har her fått et 
intervju med henne:

1. Hvor kommer du fra?
Jeg er kommer fra Chile, men har bodd  på Løvstakksiden i 23 
år nå.

2. Hvordan har det vært i disse kvinnegruppene? 
Vi har hatt det veldig kjekt og sosialt sammen. Vi fikk symaskiner, 
strikkeutstyr og penger til mat fra BBB. Så vi laget mye spennende 
mat fra våre hjemland. De som kunne strikke lærte de andre, og 
noen sydde på maskin.

3. Hvorfor har det ikke vært samlinger på flere måneder nå? 
Fordi jeg har hatt mye vondt i leddene mine og ikke kunnet bære 
hele ansvaret selv.  Jeg har fått mye støtte fra 2 kvinner i BBB, 
likevel har jeg ikke hatt kapasitet til å lede dette alene.

4. Jeg har hørt at du har lyst til å få disse samlingene i gang igjen, 
hvorfor har du det?
Disse gruppene er veldig sosiale. Mange av kvinnene som kom hit 
satt ellers mye alene hjemme. Jeg trivdes med å få lære andre å 
strikke. Jeg synest det er viktig at vi blir kjent med folk fra andre 
land og også med nordmenn. Jeg har hørt at det bor 29 ulike 
nasjonaliteter i området her. Jeg synest det er viktig å komme 
inn i det norske samfunnet..

5. Har du noe annet du vil tilføye?
Jeg synest det er viktig at vi kan ha en møteplass der vi får 
bli kjent med hverandre, og jeg vet ikke om noen andre slike 
møteplasser enn Sambrukshuset. Når vi hadde disse gruppene 
så gledet jeg meg alltid til fredagene.

6. Ønsker du at disse gruppene skal komme i gang igjen?
Ja veldig gjerne. Jeg vil gjerne være med på å lede denne gruppen 
fortsatt dersom jeg kan ha noen å dele ansvaret med.

Kari Kaland Vestbøstad:
Som diakon på Løvstakksiden har jeg helt siden jeg begynte i 
høst tenkt at en slik kvinnegruppe er viktig i vår bydel. Noen 
fortalte meg så at en slik gruppe allerede fantes, og jeg tenkte da 
at jeg kanskje skulle prioritere andre oppgaver.

Når nå likevel Mary Frias trenger noen å dele ansvaret med og 
dette arbeidet er noe av det jeg ivrer for å få i gang, så håper jeg 
at vi kan starte denne kvinnegruppa opp igjen til høsten. Vi vil 
planlegge mer i juni og mest sannsynlig starte opp i august.

I tillegg til håndarbeid og matlaging ønsker vi å ha fokus på ulike 
temaer innen kultur, helse, og praktisk veiledning i forhold til hus 
og reparasjoner. 

Vi tenker å ha eget opplegg for barna slik at de kan ha det kjekt, 
og at mamma kan få fri noen timer.

Målet er at dette skal bli en hyggelig møteplass for både de 
etnisk norske og for de med minoritetsbakgrunn i denne 
bydelen. For mange er det slik at de ikke kjenner naboene sine. 
Det å ikke kjenne til den andre sin kultur fører ofte til skepsis og 
tilbaketrekking, både fra de norske og fra de andre sin side.

Jeg har selv bodd mange år i Mali, og synest vi som norske kan 
få utvidet vårt perspektiv på en positiv måte ved å lære noe 
fra andre kulturer. For en del av oss så får vi mesteparten av 
kunnskapen vår gjennom media , og den er ikke alltid positiv. 
I vår flerkulturelle bydel har vi alt å vinne på å bli kjent med 
hverandre. Håper at vi får muligheten til å se noen av dere som 
leser dette til høsten, og at vi kan få mange hyggelige kvelder 
sammen. Vi kommer til å møtes på fredags ettermiddager og vil 
komme tilbake med mer informasjon når detaljene er på plass.

Kari Kaland Vestbøstad
Diakon Løvstakksiden/BIM

SAMTALEGRUPPER I LOTHEVEIEN

Tirsdag 5. januar startet vi; Bjørg Hartvedt, Grete 
Lindtjørn og Kari Vestbøstad opp samtalegrupper i 
Miljøstuen i Lotheveien. Disse gruppene var først 
og fremst tiltenkt folk som kunne en del norsk, 
men trengte hjelp til å praktisere det de hadde lært 
muntlig. 

Vi såg likevel etter hvert at vi trengte å dele gruppen inn i 2 
nivåer. De som ikke kunne skriftlig norsk eller har vært kort 
tid i Norge var i en gruppe, og de som kunne lese og skrive 
norsk på et høyere nivå, men trengte noen til å praktisere 
muntlig med var i en annen gruppe.

Likevel har vi hatt en del fellesundervisning for begge 
gruppene.Det har i snitt vært mellom 5 og 10 som har kommet 
på disse gruppene. 19 personer fra 8 ulike nasjonaliteter har 
vært innom denne gruppen.

Wenchao er en av dem som har vært ivrigst, og her 
forteller hun litt om hva hun har lært:

Har du lært noe nytt på disse gruppene?
Jeg kunne mye muntlig norsk fra før. Noen nye ord har jeg 
lært, men jeg har mest av alt lært mer om å snakke riktig, å 
snakke i hele setninger. Jeg har øvd mye på å uttale vokalene 
riktig, det er viktig for meg som kineser. Ellers har jeg lært 
å skrive det latinske alfabetet, fra før kunne jeg bare skrive 
kinesiske tegn.

Hvordan har det sosiale fellesskapet vært på disse 
samlingene?

Det har vært veldig godt. Jeg har blitt kjent med flere nye 
personer.

Hva har vært kjekt og hva har vært utfordrende?
Det har vært veldig kjekt å prate med de andre, å få bli kjent 
med dem. For meg er det vanskelig å lese og skrive, siden jeg 
ikke kunne latinske bokstaver fra før.

Kan du tenke deg å fortsette til høsten?
Ja det har jeg veldig lyst til. Jeg får noe undervisning på Nygård 
Skole nå i sommer, men har ikke noe annet språktilbud fra 
høsten av.
 
Dette er første gang vi prøver noe slikt, og vi tenker derfor 
at den erfaringen  vi har fått dette semesteret må vi ta med 
oss videre til høsten.

Bjørg har lang fartstid innen slik undervisning og er 
flink til å bruke både humor, og armer og bein når hun 
underviser, vi har her stilt henne et par spørsmål om 
hvordan dette har vært:

Hvordan har disse gruppene fungert, hva har vært kjekt:
Det har vært veldig kjekt å møte folk fra så mange ulike land. 
Jeg trivest spesielt med å undervise de som ikke kan skrive 
fra før, og å undervise om hvordan en uttaler lydene. De som 
har komt regelmessig har vært ivrige, interesserte og jobbet 
godt. Dette har vært hyggelige samvær.

Hva har vært frustrerende?
Det at fremmøte til tider har vært så varierende. Jeg tror 
noen av dem kommer akkurat når det passer dem fordi 
tilbudet er gratis, det blir da mindre forpliktende.

Foto: Kari Kaland Vestbøstad
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Løvstakksiden har den senere tid vist seg som et 
uformelt ressurssenter for dynamiske husgrup-
per. Arbeidet her er ikke unikt, men favner noe 
av det nye man ser skje rundt omkring i man-
ge kristne miljøer. Dette er forsmaken på noe 
som vil føre til store endringer i kristent arbeid 
fremover, og vi ønsker at Løvstakksidens lesere 
skal være blant de første som får kjennskap til 
dette.

Forankring i kirken
Biskopen har satt fokus på hva det vil si å bygge menighet. 
Bjørgvin bispedømme sin visjon er: ”Sammen vil vi ære 
Den treenige Gud.” Å utvikle menigheter er å gå i retning 
av å være det en er kalt til å være, og å gjøre det en er 
kalt til å gjøre. Verden er i stadig og rask endring noe som 
krever innovasjon i arbeidet definert slik: Bedre resultat 
som følge av ny praksis. For å få dette til er kreativitet 
og nytenkning avgjørende, og et klima for at det er lov å 
prøve ut det nye. Forsker på Menighetsfakultetet Harald 
Hegstad sier at en premiss for menighetsutvikling i dag 
er en dynamisk forståelse av kirken. I det ligger tanken 
om at kirken er underveis, at det er forskjell på kirke og 
gudsrike, og at kirken er sendt til verden (misjon) til tje-
neste for mennesker og skaperverk (diakoni). Dette kre-
ver at en går over fra statisk kirkeforståelse (vedlikehold) 
til dynamisk kirkeforståelse (å være sendt til verden). Han 
snakker om at utviklingen må skje med lokal forankring, i 
åpne prosesser, at spiritualitet er en nøkkel, og at en må 
lytte sammen etter Guds vilje og slik se etter hva Gud 
gjør i dag.

Dynamiske husgrupper tar på alvor mange av disse nye 
utfordringene, men i en mindre enhet enn den gudstje-
nestefeirende forsamling. Forskning viser at endring er 
lettere i det små, men at den lille gruppe over tid kan 
innvirke på en større organisasjon. Så for å få en mer 
dynamisk kirke, må en trolig først starte med dynamiske 
smågrupper.

- Hva er dynamiske husgrupper?
Det er mange måter å samles på i små grupper. Det kan 
være foreninger, bibelgrupper, samtalegrupper, vekstgrup-
per, hussamlinger eller annet. Her vil vi prøve å skissere 
hva som er kjennetegn for det vi kan karakterisere som 
dynamiske husgrupper. Hva skal til for å kalles en dyna-
misk husgruppe? Her er ingen fasit, men vi skal se på 
noen momenter.

En dynamisk husgruppe er en uformell samling i hjemmet 
med en åpen og gjestfri atmosfære. Det kan være en fast 
kjerne med folk, men sjelden bare den, og alltid rom for å 
ta med noen, eller at folk bare kan komme innom. Ofte vet 
en ikke på forhånd hvem eller hvor mange som kommer 
(tre eller atten?). Mellom fem og tolv er nok en fin grup-
pestørrelse for at alle kan bli sett, hørt og møtt. Samlingen 
kan være hver 14 dag eller etter hva som passer, og ofte 

noen timer i varighet.

En har muligens ikke mer enn en vag tanke om hva som 
vil prege samlingen, men typiske ting som kan skje i løpet 
av kvelden er: Bønn for emner (personer, saker og områ-
der), takkebønn, sang/lovsang, samtale, stillhet, bibellesing 
og å dele fra det man leser, og forbønn. Samlingene er 
ulike fra gang til gang i vektlegging og fokus, og preget av 
de som er til stede. En person/ innbyder har hovedansvar 
for å ”formatere” eller legge til rette for dynamisk del-
tagelse, altså å lede sammenkomsten på en tjenende og 
tjenelig måte. Noe av det viktigste her er å spille hveran-
dre gode. At hver enkelt kan bruke sine gaver og ressur-
ser, og får rom for videre utvikling. Fokus må hele tiden 
være: Hva vil Gud? Bibelen bruker kroppen som bilde på 
det kristne fellesskap, og sier at Jesus er hodet. Han har 
sendt sin Ånd til oss for å veilede og lede oss; dynamiske 
husgrupper prøver å ta dette på alvor.

Målsettingen med dynamiske husgrupper kan være å 
styrke og oppmuntre hverandre i det daglige livet og ar-
beidet, å utveksle erfaringer, å ”lytte til” hva Gud gjør 
i enkeltpersoner, menigheter, lokalmiljø og samfunnsliv. 
Drivkraften er ønsket om endring, der en personlig kan 
vokse som menneske, i tro og nådegaver, og slik kan brin-
ge positive bidrag inn i menighet-, yrkes- og samfunnsliv. 
Vi ser at det er behov for fellesskap der en kan dele gle-
der og sorger med hverandre, og legge det hele i Guds 
omsorg gjennom bønn.

- Hvorfor er Løvstakksiden et ressurssenter for 
dynamiske husgrupper?
Det har over litt tid nå vært flere grupper i funksjon i 
området. Gruppene har etter hvert fått et ganske stort 
kontaktnett i Bergen og nærmeste omland, og represen-
tanter fra gruppene har også reist til m.a. Sunnhordland 
og Nord-Rogaland og opprettet kontakt med personer 
og grupper der. Det er en endring på gang fra statiske 
og byråkratiske strukturer til nettverks- og vennebaserte 
fellesskap. Organisk kirketenking er et av de nye orden 
som omtaler dette, dynamisk og holistisk er også ord 
som kjennetegner tiden. Holisme da i forståelse av at vi 
er hele mennesker som er satt i en sammenheng med an-
dre mennesker og at det vi gjør innvirker på andre (både 
i det lille og i det store).

- Oppfordring: 
Går du med tanker om å starte noe tilsvarende, eller 
er nysgjerrig på hva det er så ta gjerne kontakt. Vi kan 
tilby informasjon, veiledning og oppstartshjelp, og avtale 
besøk i allerede igangværende grupper. Vår visjon er at 
hele Løvstakksiden og etter hvert hele Bergen og om-
kringliggende områder skal bli fylt av ulike typer livsnære 
samlinger i hjemmene.
Kontakt: sverjohn@online.no (934 89 526) eller arnulf.
sandvik@me.com 

Sverre Johan Nærheim

D Y N A M I S K E  F E L L E S K A P

Alterbildet i St. Markus er malt direkte på veggen av Jonas Peson 
(finskfødt og Ålesundsbasert kunstner 1887-1952). Han ble vekket 
og inspirert av Oxfordbevegelsen tidlig på 30-tallet og utsmykket 
mange kirker og bedehus i tiden etter denne religiøse erfaringen. 
Johan Alfred Petterson som han egentlig het har mellom annet ut-
smykket Ålesund kirkes kapell, og maleriet der har mange paralleller 
til bildet i St. Markus. Av likheter kan for eksempel nevnes den store 
hvite flokken og personer som kneler og står rundt Jesus. Regnbuen 
er mer fremtredene i maleriet i Ålesund, og der står Jesus med 
utrakte hender. St. Markus utgaven av Jesus er ganske lik, men her 
har han en hånd foran hjertet og en hånd løftet pekende mot him-
melen. En annen tydelig forskjell er hvordan menneskene er plassert 
rundt Jesus i de to bildene. På Løvstakksiden er motivet hentet fra 
hverdagen til folk, med tema fra arbeidsliv og dagligliv, slik kirken lig-
ger plassert tett på annen bebyggelse og livet rundt den.
En annen stor forskjell er hva som umiddelbart omgir Jesus. Noen 
kaller maleriet i St. Markus for ”Kristus i mandorla.” En annen be-
skrivelse er: ”Kristus er omgitt av et stråleskinn, midt i blant men-
nesker i hverdagssituasjoner”. Mandorla kan forklares som Vesica 
Piscis-formet ”aura” eller utstråling. Mandorla er også italiensk for 
mandelnøtt, så formen ligner på en mandel uten skall. Det latinske 

uttrykket handler om to like store sikler der et punkt i hver sirkel 
treffer den andre sirkels midtpunkt. Det området som dekkes av 
begge sirkler utgjør noe lignende mandelform, eller kroppen på en 
fisk. Og bruken av denne formen kan stamme fra de første troen-
des bruk av fisken som hemmelig symbol for sin tro. Fisk kommer 
fra gresk Ichthus, har fem bokstaver på gresk, og er forkortelse for 
Jesus Kristus Guds Sønn Frelseren; altså en tidlig trosbekjennelse i 
kortversjon.

Sverre Johan Nærheim

Himmelvendt hverdag
I noen religioner er gud langt borte, i andre er det svært 
mange guder og mange måter å relatere til de på. Noen 
tenker at om vi leter tilstrekkelig langt inni oss selv vil 
vi finne gud, eller at vi selv er gud. I kristendommen er 
dette enklere. Jesus er snarveien til Gud. Det er mange 
og lange veier å gå om vi selv skal bruke alt vårt intellekt, 
all vår kraft og styrke, og alle våre penger og ressurser 
for å finne gud. Mange leter et helt liv uten å finne ro i 
sitt indre og fred med en gud. Men det fins en enklere 
løsning. Denne løsningen kalles Veien.

Jesus bruker mange ord om seg selv. Veien, sannheten og 
livet er tre av dem. Han er veien til Gud (vår Far Skaper). 
Han er Sannheten om alle de ting vi noen gang kommer 
til å lure på om livet (og han gir den som tror og vil ta 
imot: Sannhetens Ånd som personlig iboende livsveile-
der). Og han er Livet; den som definerer og setter gode 
grenser for livsutfoldelsen her på Jorden (og som gir del 
i det livet som ikke ender, men som handler om evig fel-
lesskap).

Gud er kommet nær i skikkelse av mennesket Jesus. Him-
melen og himmelrikets krefter inntar Jorden, og i Jesus 
Kristus får vi del i Guds nærvær. Gud er en Gud av og for 
fellesskap. Han er tre i en. Han er ett, men viser seg i tre 
ulike skikkelser; Gud Fader, Sønn og Helligånd. 

Kabod er hebraisk og betyr ære eller herlighet. Den lys-
kransen, det skinnet som omhyller Jesus på bildet her er 
et forsøk på å gjengi ordet kabod på en synlig måte.

Alterbildet i St. Markus er som en profeti med en forut-
setning. Den som søker først Guds rike vil erfare at Gud 
kommer nær, midt i livet, midt i hverdagen. Gud kommer 
med sin Ånd til Solheimsviken, til Damsgårdssundet, til 
Løvstakksiden… Gud er nær, og et tegn på hans nærvær 
er det gyldne, det lyse, det sterke skinn – hans herlighet. 
Gyldenpris kan utledes av at å ære og prise Gud fører 

Guds herlighets gyldne nærvær med seg.

Jonas Pesons alterbilde fra 1939 har i over 70 år og i svært skiftende 
tider minnet folket i byen om Guds ønske om å få bringe sitt hellige og 
herlige nærvær til oss i hverdag og helg, i glede og sorg. Han vil rett og 
slett ha en relasjon til oss, et fellesskap med oss. Alt er gjort klart fra 
hans side. Det er bare for oss å takke ja til fellesskapet med Gud.  

S Ø K  F Ø R S T  G U D S  R I K E



S Y N G  M E D  S J E L - 
S Y N G  M E D  M U N N - 
S Y N G  D E G  F R E I D I G 
F R I S K  O G  S U N N
 
Mannskoret Fremad har under 
dette motto i løpet av 2009 avviklet 9 
seniorkafeer på URDI på Damsgård.

Det er som ledd i trivsel/oppgradering og fornyelse av 
Damsgård/Løvstakksiden gjennom kommuneplan ”Ny 
energi rundt Damsgårdssundet”.

Koret har gjennom disse 9 kafeer fremført bort i mot 
36 forskjellige korsanger fra sitt repertoar, og har stilt 
med nye allsanghefter til hver kafe. Det er også blitt 
sunget allsanger til ære for vårt bysbarn; Arne Bendik-
sen ,Helge Børseth og Gustav Lorentsen.Det er blitt  
fremført egne dikt av  Einar Sagen og sogneprest Ådne 
Skiftun..

Under sin dirigent Turid- Anne Ruste og pianist Kris-
tian Wedberg har allsangen runget i de gamle erver-
dige stuer.
Høsten 2009 startet med ”Løvstakkdagen ” hvor det 
blant annet ble orientert om prosjektet
”Ny energi rund Damsgårdssundet”
Kafeen ble i løpet av høsten besøkt av 2 barnehager 
som fremførte barnesanger til stor glede for kafegjes-
tene.Julekafeen startet med å ”tenne adventlys” og 
kjente og kjære julesanger  og solosang av tenoren  
Roy Vorland og julefortelling av  Lena Fjørtoft

På oppfordring skal det avvikles syv nye Seni-
orkafeer i løpet av 2010 som blir som følger:  
25/2-25/3-29/4.-30/9-28/10-25/11-julekafe 16/12.

Det er sikkert mange menn som kan og har lyst til å 
synge.Det er  ikke mange som tenker på at når før-
tidspensjonen-AFP – eller lignede bli alvor så mangler 
en aktivitet. Det å komme seg ut av ”godstolen”er 
tungt og husguden ”TV-kontrolleren” tar overhånd. 
Da er tiden til å pøve å bruke ” dusj/ selskapssangen” 
i mannskoret Fremad. 

Tenk å glede ” madammen/kjiket ” med et lyst humør 
som varer helt til neste korkveld.Husk øvelse gjør 
mester. Rybak ble ikke  født med fiolin-men trening/
øving gjør mester.

Vi venter på deg i Solheimsgaten 42 (Eldresenterts sa-
longer)hver tirsdag fra kl.19.15 til 21.30. Møt opp eller 
kontakt Sverre 55 12 23 02 –Sversjo@online.no

Blomstring 
i Hardanger

Diakonatet i St.Markus inviterte  til busstur til Hardanger. 35 
personer ble med på denne flotte turen. Vi fikk se Hardanger 
i all sin skjønnhet midt i fruktblomstringen. 

Først stoppet vi ved båtbygger museumet i Norheimsund. 
Der fikk vi innblikk i historien fra den lange tradisjonen med 
å bygge trebåter. Særlig interessant var det å se alle de ulike 
båttypene som lå ved kai. 

Deretter gikk turen til Steinstø Fruktgård ved Fyksesunds-
broen. Vi fikk nydelige hjemmelagde kjøttkaker og eplesaft fra 
gården. Storbonden fortalte oss om slektsgården som var fra 
1600-tallet, og hvordan det var å drive med fruktdyrking. Det 
var også mulig å få kjøpt lokale produkter laget på gården. 

Bussen kjørte oss ned til sjøen der vi gikk ombord en båt 
som tok oss med helt innerst i Fyksesundet. Det var en utro-
lig flott tur der vi fikk se oppover de bratte fjellene og alle 
fossene. Fjorden var også helt grønn av alger, så det var en 
spesiell opplevelse å se naturen badet i alt det grønne. Helt 
innerst i fjorden kom vi til Botna-grenda som ble fraflyttet 
for 30 år siden. Stedet skal visst være Hardingfelas vugge. 

Heimturen gikk med båten til Øystese. Utrolig vakkert å se 
Hardangerfjorden i all sin prakt. Vi ble hentet av bussen på 
kaien. Så var det å ta fatt på hjemturen. 

En stor takk til Hans Teige og Diakonatet i St.Markus som 
arrangerte turen. Humøret var på topp, så det så ut som alle 
storkoste seg. 

Arnulf Sandvik

Minneord     Emely Holsen

Tidligere kirketjener i Solheim kirke, Emily 
Holsen, døde 11.januar i år, nettopp fylt 79 år. 
Emely var en av kirkens trofaste støtter. Hun 
var oppvokst i Solheim menighet. Og hun ble 
også boende her etterat hun giftet seg med 
sin Johannes. De fikk 4 barn. Johannes var kir-
ketjener her fra 1964 og frem til han ble syk 
og døde i 1989. Da hadde allerede Emely fun-
gert som vikar for ham noen år. Hun ble fast 
ansatt som kirketjener i 1987, en stilling hun 
skjøttet meget bra frem til 1997. 
Emely var en ressursperson for menigheten. I 
1976 startet hun Solheim kirkes korttidsbar-
nehage. Den var hun styrer for i 12 år. Hun var 
dessuten med i de forskjellige aktiviteter, bl.a. 
i Søndagsskoleforeningen, Kirkepryd, Hygge-
stunden, menighetsrådet en periode, o.a. 
I min oppgave som MR-leder i mange av disse 
årene, var hun til god hjelp for meg med sin 
kunnskap om menigheten og med sin hjelp-
somhet. Og rent praktisk gledet hun oss med 
vafler. Stadig duftet det godt fra kjøkkenet i 
kirken i Emelys kirketjenertid, enten det var 
vafler, kringle e.a. godt hun vartet opp med.  
Da Emely ble pensjonist i 1997 hadde hun nok  
sett frem til å gjøre noe annet, noe det ikke 
hadde vært tid til så lenge hun var i arbeid. 
En av disse interessene var å male.  Emely be-
gynte med det, og jeg forsto at dette var noe 
hun likte, og hun var flink. Men sykdom satte 
en stopper for malingen og for mye annet 
som hun hadde glede av å gjøre. Emely klaget 
ikke av den grunn. 
En av hennes gode egenskaper var at hun 
hadde et våkent øye for dem som hadde det 
litt ekstra vanskelig. Og mange var dem hun 
fikk hjelpe. 
Helt til det siste hadde hun menighetens vel i 
tankene. Og vi føler takknemlighet over hen-
nes arbeid i og for menighet og kirke. 

Målfrid Thunes

Foto: Arnulf Sandvik



Glimt fra menighetslivet . . .

Kirkepryd hadde sin 
årlige basar 17.mars 
under Hyggestund 
samlingen.  Det var 
mange tilstede og flotte 
gevinster. Leder for 
Kirkepryd, Laura Hauge, 
fikk med seg barn og 
barnebarn til å hjelp til. 

Diakonatet i 
St.Markus hadde 
basar 19.mars. Disse 
samlingene er ekstra 
koselige og stem-
ningsfulle. Konsen-
trasjonen er på topp 
når tallene blir lest 
opp. Hans Teige ledet 
samlingen med stødig 
hånd. 

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon gikk 
av staben 23.mars. 
Steffen W. Rame ledet 
organiseringen av ak-
sjonen. Konfirmanter 
og voksne deltok. Det 
kom inn ca. 16000 
kroner, en dobling av 
summen fra året før. 

Vårfesten 30.mai 
samlet godt med folk, 
både store og små. 
Arrangementet var 
godt tilpasset spesielt 
for de minste der Sol-
heim kirkes barnekor 
og Solheim barnetea-
ter deltok. Vi hadde 
flott vær og det ble 
grilling og uteleker for 
de minste. 

Arvid Hernes fikk 
en varm takk for sin 
innsats i Løvstakksi-
den menighet gjen-
nom mange år på 
medarbeiderkvelden 
24.febr. Arvid har flyt-
tet ut av soknet men 
vil fortsatt engasjere 
seg i Klubben. Ma-
leriet av St.Markus 
kirke er malt av Mette 
Omvik. 

Sebastian Olsen 
stilte ut bilde på 
Fotoutstillingen i 
Urdihuset 15.april. 
Han fremførte også 
en solosang. Vi har 
kanskje en kommende 
Idol-stjerne? 

Foto: Arnulf Sandvik



Friluftsgudstjeneste i Solheimsviken
For første gang, arrangerte Løvstakk-
siden, Årstad og Fridalen menigheter 
felles friluftsgudstjeneste på Kristi 
Himmelfartsdag. Rammene om guds-
tjenesten kunne ikke vært bedre. Vi 
startet gudstjenesten under skiltet 
av Himmelfarten, bergenseren som 
har prydet tranflasker rundt i hele 
verden. Deretter beveget vi oss bort 
til statuen: Livet, leiken og draumene. 
Sverre Johan Nærheim delte tanker 
rundt dagen og knyttet det til sta-
tuen. 
Vi hadde skyfri solskinnsvær og det 

er vel ingen katedral som er så vak-
ker som naturen. Solheimsviken er 
en vakker perle i Bergen, der him-
mel, sjø og land møtes. 
Til slutt hadde vi kirkekaffe ved Kra-
nen. Det var flott å prate med men-
nesker fra de ulike menighetene og 
bli bedre kjent. De som ønsket det 
kunne få med seg tivoli som holdt til 
like ved. 
Kanskje vi kan få til lignende samar-
beid neste år, siden det ble så vel-
lykket. 

Arnulf Sandvik

Inntrykk fra Skyggesiden
Det skjer store forandringer i nærmiljøet vårt, spesielt området rundt Damsgårdssundet. Mange av de gamle bygningene 
med lang historie blir i disse dager revet ned for å gi plass til nye høyblokker. På en måte fyller det en med ærefrykt å gå 
langs Damsgårdsveien og iakta alle de gamle bygningene. Jeg har prøvd å fange noe av den fascinerende stemningen med 
svart/hvitt bilder.  Arnulf Sandvik

Det gamle menighetshuset til St.Markus er nå i ruiner. I sin 
tid holdt landets største ungdomsklubb til i disse lokaler. 

Gammelt falleferdig fabrikklokale i Damsgårdsveien. 
 

Sykkelreperatørverksted i Damsgårdsveien som ennå er i 
virksomhet. 

En av maskinene i de gamle fabrikklokalene. 

Tivoli utenfor Arenum. Ovenfor Damsgård Stuen står det en tanks oppå en kon-
tainer. 



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

Bergen International Church
Service schedule Sundays at 5 PM
in St. Markus church
   
June 13               Service with Holy Communion
 
June 20               Outing to Herdla together with KIA
                           Leaving from St. Markus at 3 PM
 
June 27               Service with Holy Communion 
 
July 4                  Family service
 
July 11                Service with Holy Communion
 
July 18                Service with Prayer ministry
 
July 26                Service with Holy Communion
 
August 1             Family service
 
August 8             Service with Holy Communion
 
August 15           Service with Prayer ministry
 
August 22           Service with Holy Communion
 
August 29           Prayer night
 
September 5       Family service
 
September 12     Open Air service at Schillingsbollen
                         Joint with Løvstakksiden c. at 11.00 
 
September 19     Service with Prayer ministry
 
September 26     Church camp in the mountains

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

Dramatic Sunday School
At the moment there are around 20 children 
and youth who come regularly to Church in 
Douentza. Some of them are from Christian 
families, others not. To take well care of these 
children and youth is one of the most important 
things we can do. Therefore, last week two of 
my colleagues organized a workshop for Sun-
day school teachers from Douentza, Konza and 
Sevare. The goal for the workshop was to give 
the Sunday School teachers some examples and 
ideas concerning how to teach children. We tal-
ked about how children like to see, to touch 
and to taste, and that we have to be careful not 
to use words only as we teach them. My collea-
gue Katie also had a session about using drama 
in the Sunday School. Here are some pictures 
from the workshop:

Bergen International Church
Den Norske kirkes flerkulturelle menighet

On June 20th we will have a Summerparty together with Christian Intercultural Associa-
tion.  We will leave from St. Markus church at 3 PM and will go to Herdla i Askøy kommune.  
There there will be a time of worship in the local church before we bbq together.  Please, 
join us for this outing.
 
Then in September, 24th - 26th, we plan our annual Mountain Camp.  We do not know 
yet where we will go, but make a note of these dates not to make any other plans for this 
weekend.

PRAY FOR

- Pray that the kingdom of God must 
come among the Fulani-speaking 
peoples in Mali. Pray especially for the 
three teenagers that this semester recei-
ves teaching in the Christian faith.
- Pray for love and unity in the small 
Christian fellowship of Fulanis and mis-
sionaries.
- Pray that God will help me with lan-
guage studies, cultural studies, making 
strategic contacts, etc.
- Pray that God will enable me to love 
the people I meet.

GIVE THANKS FOR

- That there is now a small Church of 
and for Fulani-speakers in Mali.
- The three teenagers who are com-
ing regularly to Church and who are 
interested in learning more about the 
Christian faith.
- All the children who come for Sunday 
School in Douentza.

Jibby turns Moussa into a statue of 
the older brother in the story of the 
prodigal son.

The prodigal son finally returns home. 
I don’t want to boast. At least not too much. But I was 
given quite a bit of credit for my role as one of the pigs in 
the story of the prodigal son. (At least I hope that is why 
they kept giving me that role...)

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，Lotheveien1)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。

正是郁金花开的时节，我们团契迎来了从
Stavangar及Oslo来的四位客人。When the tulip 
was blooming, four sisters from Stavangar and 
Oslo came to visit us.

And the students in Fantoft还有住在Fantoft
的学生们。

她们把神的爱带给我们。那一天我们一起去探
访市中心的华人餐馆。They brought the message 
of God’s love to us. On that day we went to 
visit 11 Chinese restaurants in the centrum.

我们邀请人到我们团契一起聚会。在耶稣里我
们是好朋友，是一家人。We invited people to 
our fellowship. In Christ we are good friends, 
and we are in the same family.

Mission in MALI
My name is FRODE BRÜGGER SÆTRE. I work in Mali as a missionary for the 
Norwegian Missionary Society (www.NMS.no) among fulani-speaking peoples. 
Since my home church is Bergen International Church and Austrheim kyrkjelyd, 
i use both English and Norwegian on my blog. Until the end of December 2009 
my main job will be to study Fulani language and culture.

Http://frodebruggersetre.blogspot.com



    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

Sommeren er ferietid der de fleste foreninger og 
aktiviteter tar en velfortjent pause. Men til høsten 
er det på´n igjen. Her finner dere oppstartsdatoene 
etter ferien

Hyggestunden
Onsdager kl 1200 i Solheim kirke.
15.september: Kirkepryd har ansvar
 Sverre Johan Nærheim kommer på besøk. 
29.september:  Kameratklubben har programmet

Eldretreff i St.Markus
torsdag 02.september kl 1130
torsdag 07.oktober kl 1130

Støttelaget for ung.klubben i St.Markus
Onsdag 01.september kl 1900
Onsdag 06.oktober kl 1900

Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Tirsdag 7.september kl 1200
Tirsdag 21.september kl 1200

Klubben
Klubben tar fri i skoleferien og starter opp igjen ved 
skolestart.

Løvstakksiden menighet 

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. Middagene starter opp igjen til høsten i 
månedsskiftet august/september. 
           Vi har plass til deg også !

Foran fra venstre: Helene Thomassen, Solrun Skiple Fjær, 
Cecilie Vinje Nilsen, Silje Rath Gangdal. 
Bak fra venstre: kapellan Arnulf Sandvik, Kristoffer Hauge, 
Jon Oma Rasmussen, Andreas Hellestvedt, Øystein Wid-
strøm Nordtveit, Kristoffer Landa. 

Søndag 2.mai ble 8 konfirmert i Solheim kirke og 1 
konfirmert i St.Markus kirke. Det var en festdag med 
godt vær og stolte foreldre. Vi ønsker de konfirmerte 
lykke til videre i livet. 

Solheim Åpenbarnehage legges ned

Forord til Årsmelding for Løvstakksiden menighet

Løvstakksiden menighet består av to kirker, som ligger i Årstad bydel i Bergen 
kommune. Soknet har 4995 medlemmer i følge kirkemantallet. Bydelen er 
preget av stor fortetting i boligmasse, små boenheter, og mye flytting. Om-
rådet er mangfoldig, her bor folk tilhørende ulike generasjoner og sosiale 
grupper om hverandre. Dette gir et spennende og erfaringsrikt miljø. Mange 
av innbyggerne kommer også frå andre land, og har med seg spennende og 
annerledes kulturelle uttrykk og tenkemåter. I en global tid er derfor vår by-
del absolutt i takt med det moderne samfunn, med sin mangfoldighet.

Løvstakksiden menighet har et ønske å bygge aktivitet i nærmiljøet, basert 
på det som er observert av behov og ønsker hos folk som bor her. Vi satser 
derfor på et mangfold av aktiviteter, for ulike aldersgrupper og ulike behov. 
Vi har også samarbeid med Bergen Internasjonale Menighet (BIM) som har 
lokaler i St. Markus kirke.

Året 2009.
Fjoråret var et spennende år på flere områder. Ungdomsarbeidet vårt er i 
vekst. I mars var 9 ungdommer og 3 ledere til Spania på lederopplæring. De 
var innkvartert ved Sjømannskirken, utenfor Malaga.. Der var det kursdager, 
utflukter og kveldssamlinger. Dette ble finansiert med innsøkte midler frå 
Stiftelsen UNI. Disse ungdommene går i dag inn som ledere i klubben.

Klubben har også startet et fotoprosjekt på høsten som skal munne ut en 
utstilling i april 2010. Leder for prosjektet er Yvonne Erdal som også var inne 
som vikar i stillingen som frivillighetskoordinator i 2009. Også her er prosjek-
tet finansiert med midler fra Stiftelsen UNI.

St. Markus kirke rundet 70 år i mars 2009. Det ble markert på vårfesten i mai. 
Det legges opp til en stor markering ved 75 års jubileet i 2014.

Menighetsbladet vårt, Løvstakksidene, har høstet ros for utforming og inn-
hold, langt utover Løvstakksiden og Bergen. Bladet ble kåret til ett av de 7 
beste menighetsblad i Noreg i en kåring foretatt på internettsidene www.
kirkenorge.no. Bladet inneholder lokalstoff fra Løvstakksiden i tillegg til å ha 
stoff fra menighetsarbeidet, dette er med å gjøre bladet også til en lokalavis i 
tillegg til et effektivt informasjonsorgan for menigheten.  
Vi fikk, som et siste tilskudd til Løvstakksiden menighet, fra august en 100% 
stilling som diakon sammen med BIM. Kari Kaland Vestbøstad er kommet 
godt i gang og skal ha 50% stiling hos oss og 50% hos BIM. 

Menigheten har engasjert seg i lokalmiljøet og utfordringene der gjennom 
avisinnlegg i BT og samarbeid med Løvstakksiden Velforening. Vi står frem for 
store forandringer i Damsgårdsundet med ny bebyggelse langs fjorden, planer 
om gangbro og ikke minst Bergen kommune sine planer om gangveg forbi St. 
Markus som kommer i konflikt med våre egne ønsker om bruk av området.  

Det kom et mindre hyggelig fokus på Løvstakksiden i media da det ble of-
fentliggjort i NRK at menigheten her er blant de som har lavest besøkstall og 
kollekt på gudstjenestene. Dette må vi bare ta til etterretning. Vi føler at den 
samlede aktiviteten viser en oppadgående trend.

Det ble avholdt valg til nytt menighetsråd 14. september. Det er første gangen 
valget ble gjort etter den nye valgordningen som bl.a. går ut på å ha samlo-
kalisering med det politiske valget. Valglokalet var i Ny Kronborg Skole og 
oppslutninga ble på 5% av stemmeberettigede. Dette var ca. en tredobling av 
antall stemmer i forhold til tidligere valg. Vi ble tildelt et klasserom et stykke 
frå gymsalen der det politiske valget ble avholdt. Dette gjorde nok sitt til at 
oppslutningen ikke ble bedre til tross for god skilting frå vår side.
Rekrutteringen til menighetsrådet har vært løfterik og vi tror det vil gå bra 
fremmover. Vi har startet strategiarbeid som vil foregå utover vinteren 2010 
og vi har allerede fått mange forslag til aktiviteter vi ønsker å jobbe med.

Løvstakksiden Menighetsråd

Jonny Østenstad
Leder

Konfirmasjon 2.mai 

Det er med tungt hjerte vi må meddele at igjen rammer nye 
rammevilkår barnehagedriften i Solheim.  Solheim Åpenbar-
nehage legges ned fra 31.juni 2010.  Nye måter å regne ut 
tilskudd på gjør at det ikke lengre er mulig å drive den åpne-
barnehagen, som Ulriken KFUM-KFUK drev i menighetssalen 
i Solheim kirke.
Alt har sin innkjørings tid også Solheim åpnebarnehage. I lø-
pet har våren har her vært et jevnt sig av mennesker innom 
i løpet av uken. Det har vært en godt stemning og dagens 
høydepunkt har vært felles lunsjen der de dekket med brød 
og pålegg.  Og om fredagen var der noe ekstra godt.
Åpenbarnehage er basert på at de voksne som kommer 
sammen med barna er en del av bemanningen, og at de aktiv 
tar del i det daglige arbeidet. Omsorgspersonene har selv an-
svar for barnet/barna i barnehagen.
Dette tilbudet er et meget velegnet tilbud til alle, men kanskje 
spesielt til enslige forsørgere, nytilflyttede, ja alle som har be-
hov for å bli kjent med barn og voksne, og knytte kontakter 

i nærmiljøet. Vi ser dette kan 
være et meget bra tilbud til 
våre nye landsmenn.
Derfor var det med trist-
het vi mottok melding fra 
Ulriken KFUM-KFUK om 
nedleggelsen av barnehagen. 
Vi takker pedagogisk leder 
Lena Digernes  for en 
flott innsats!

Solveig Sjursæther

Arne Sætevik fyller 75 år
Arne er vokst opp og har bodd på Løvstakksi-
den hele sitt liv. Han har gått trofast i Solheim 
kirke alle disse årene og er et friskt innslag i 
miljøet. På Vårfesten fikk han en gave fra menig-
heten med lykkeønskninger. 



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: Åsta Årøen 
asta.aroen@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
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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
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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

 
Stabsnyttt:

Takk til kirketjener Fredrik Gullaksen
Vi vil takke Fredrik Gullaksen for hans innsats som 
menighetskirketjener i Løvstakksiden menighet i de ca. to 
siste årene. Han slutter i sin stilling i august. Fredrik har vært 
en ansvarsfull kirketjener som har skjøttet sine oppgaver 
på en god måte. Menigheten vil ønske ham til lykke med 
videre studier. 

Takk til frivillighetskoordinator Sverre Johan 
Nærheim 
Menigheten vil takke Sverre Johan for hans innsats som 
vikarirende frivillighetskoordinator siden nyttår. Han har 
tilrettelagt medarbeiderkveldene og vårfesten på en god 
måte. Likeledes har han bidratt positivt til stabsfelleskapet 
med sin kompetanse. Vi er glad for at han fortsatt bor i 
menigheten og ønsker å gjøre en innsats både i nærmiljøet 
og i menigheten. 

Åsta Årøen tilbake fra fødselspermisjon i 
slutten av august
Vi vil ønske frivillighetskoordinator Åsta Årøen velkommen 
tilbake i arbeid i menigheten etter sin fødselspermisjon. Vi 
ser frem til hennes energi og pågangsmot.  Selv om Åsta har 
hatt permisjon, har hun likevel arbeidet aktivt for nærmiljøet 
gjennom Løvstakksiden Vel-forening, og hun har også vært 
sentral i planlegging av Løvstakkdagene. 

Arnulf Sandvik

1000 TAKK
 
Gjennom våren er det også dette semesteret kommet 
inn pengegaver til menigheten.  Dette setter vi stor pris 
på.  Det setter oss i stand til å utrette forskjellig arbeid 
som vi ønsker her i menigheten, det være seg arbeid 
for barn / unge / eldre eller det å utgi et menighetsblad. 
TUSEN TAKK FOR GAVENE som vi har mottatt.
 
Så vi få rette en stor takk til alle frivillige i vår menighet 
dette semesteret også.  Hver enkel av dere gjør en be-
tydelig innsats for menighetens ve og vel.  For å si med 
Paulus :
”Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, når vi 
ber for dere.
 

Solveig Sjursæther



B Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen
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