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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

5. desember.  2. søndag i advent
Kl. 11,00  Solheim kirke
Forbønnsgudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

12. desember.  3. søndag i advent
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet i 
Thailand. Krk.k.

Kl. 17,00  St. Markus kirke
Adventgudstjeneste med konfirmantene og 
Bergen Internasjonale Menighet. Takkoffer: 
Familierådgivning/BIM. Krk.k.

19. desember.  4. søndag i advent
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

24. desember. Julaften
Kl 14,00  St. Markus kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved sokneprest 
Skiftun. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.

Kl. 16,00  Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved kapellan 
Sandvik. Takkoffer: Beit Jala i Betlehem.

25. desember. JULEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
HØYTIDSGUDSTJENESTE ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: Det Norske 
Misjonsselskap.

Kl. 12,00 (NB tiden!) JULEGUDSTJENESTE 
ved internasjonal prest Arve Hansen 
Haugland. Felles gudstjeneste for 
Løvstakksiden og Bergen Internasjonale 
Menighet.

26. desember.  2. juledag
Ingen gudstjenste i Løvstakksiden. Se andre 
kirker.

1. NYTTÅRSDAG 2011
Kl 12  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 

Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

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

9. januar.  1. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: KIA – Kristens 
Innvandrer Arbeid. Krk.k.

16. januar.  2. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved vikarprest. Nattverd. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. Krk.k.

23. januar.  3. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

30. januar.  4. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Bro for livet. Krk.k.

6. februar.  5. søndag etter Kristi 
Åpenbaringsdag
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved vikarprest.  Nattverd. 
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Thailand. 
Krk.k.

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

13. februar.  Vingårdssøndagen
Kl. 11,00  Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved kapellan 
Sandvik. Barnekoret deltar. Takkoffer: 

Barne- og ungdomsarbeidet. Krk.k.

20. februar. Såmannssøndagen
Kl. 11,00  St. Markus kirke.  FAMILIEMESSE 
ved sokneprest Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Bibelselskapet.

27. februar. Kristi Forklaringsdag
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Areopagos. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattved. Takkoffer: Sjelesorgsenteret på 
Haraldsplass. Krk.k.

6. mars.  Søndag før faste 
(fastelavn)
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

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

13. mars.  1. søndag i faste
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Familie og Media. 
Krk.k.

20. mars.  2. søndag i faste
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Sandomstiftelsen. 
Krk.k.

27. mars.  Maria Budskapsdag
Kl. 11,00  Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENSTE  ved sokneprest 
Skiftun. Barnekoret deltar. Takkoffer: Barne- 
og ungdomsarbeidet. Krk.k.

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

Me tenner adventstjerna ved byrjinga av eit 
nytt kyrkjeår. Adventstjerna lyser inn mot jul 
og nyttår. Ei ny tid har begynt.

Me måler tida i år og månader, veker, dagar, minuttar og 
sekund. På klokka kan me sjå korleis tida går. Ute ser me 
det på ein annan måte i årstidene si veksling, og på endå ein 
annan måte i eige liv – å verta sjølv eldre saman med alle 
andre på same alder, og dei som var vaksne før, er gamle og 
døyr. Medan nye generasjonar dukkar opp som nyfødde som 
veks til, og dei når konfirmasjonsalder, fullfører utdanning, blir 
dei nye vaksne som ber samfunnet vidare.

Å verta eldre er å oppleva dette som sjølv ein del av 
dette mangfaldige “urverket” som tida utfaldast i gjennom 
generasjonar i natur og menneskeliv. Ingen av oss har 
observasjonplattform utanfor. Me er sjølve i tida, merkast av 
tida, ja, er tid.

Kva er tid? I fysikken er tid ein del av formel i høve til fart, 
masse og tid som noko i samspel. Med andre ord er tid ikkje 
noko absolutt, men ein del av skaparverket og foranderleg 
saman med alt det andre i universet.

Men med adventstjerna framfor jul og nytt kalenderår er tid 
også noko som me menneske set merke i og tek som ei 
både ei gåve og utfordring.

Som kristne set me kalenderen i høve til Kristi fødsel, det 
fulle namn på det komande år er “år 2011 etter Kristi fødsel”. 

Om kalenderhistorikarar kan finna årstallet litt feil i høve til 
denne fødsel, så er det denne fødsel det er tale om lell som 
utgangspunkt – og orienteringspunkt!

I Bibelen finn me to ulike nemningar for tid på gresk: 
“Kronos”, som er den kronometriske tid som måler tida 
som ein stadig straum og tek oss alle med. Og “Kairos” som 
er det eksistensielle “her og no” med verdi, val og livet i 
augneblinken det levest. 

“Då tida var fullkomen”, seier Bibelen i Galatarbrevet 4 om 
Kristi fødsel som ei utvalt tid, ei tid med kjernekraft frå Guds 
eige innarste! Her møtest tid og æve, kronos og Guds kairos! 
Og for oss vil det gjera det same!

I enkel form vert me påminna om det i biletramme slik som i 
min eigen barndomsheim: “Gårsdagen er forbi, Morgendagen 
har ingen sett, I dag hjelper Herren.”

Adventstjerna tennest for n´te gong. Men no igjen i avgjerande 
tid, i det liv som NO levest: Ta imot den Herre Jesus i ditt liv! 
La dine tider (alt du opplever og er oppteken av i gleder som 
i suter og sorg) møte Kristus-tid!

Der møter me han som er både Skaparen og Frelsaren, Gud 
over alle tider vil møte meg i mi tid! Og Han syter for meg 
også når eg går ut or tida over til det enno ukjende.   - “I di 
hand er mine tider!”  

Ådne Skiftun

Nyttårstankar om tid og tider



Vi som var barn og ung på midt-
en av tredve og førtiårene og lever 
i dag har opplevd mye; både på 
godt og vondt. På den tid jeg var 
barn og vi nærmet oss juletider 
var der ingen advents-tid med lys 
og julekalendere med små gaver 
eller litt ”godteri” i lukene på ka-
lenderen, der barn telte dagene 
frem til jul. 

Vi sluttet av skoleåret med jule-
sanger og gang rundt juletreet 
som sto pyntet i gymnastikksa-
len. Dette var et av høydepunk-
tet for oss barn før julefeiringen. 
Vi hadde juletre, vi laget mye 
av julepynten selv. Vi fikk kjøpe 
glanspapir, klippet, limte - laget 
små kurver og lange papirlen-
ker til å henge på treet også nor-
ske flagg.  Vi hadde levende lys 
på treet, og det var min far som 
tente dem. Det var stor stas når 
de var tent og skinte. På den tid 
var det ikke vanlig med elektrisk 
lys til å henge på treet. Min far 
var elektriker og laget lys av små 
lommelyktpærer; dette var utro-
lig fint; og vi hadde dem i mange 
år og vennene våre kom inn for å 
se dem. 

Det var vanskelige tider under 
krigen: Her var mangel på mye, 
og det var forbudstider; vinduen 
var dekket med mørke blendings-
gardiner. Alt var rasjonert og vi 
måtte ha rasjoneringskort på alt 

vi trengte til det 
daglige behov og 
forbruk. 

Vi var mangesøs-
ken og i desember 
måned kom det til 
oss en ”sydame” 
som reparerte og 
sydde om tøy av 
alt som kunne 
nyttes og bruke. 
Hun var her i 2-3 
dager. 

På den tid var det vanlig å ha 
hverdagsklær og søndagsklær: 
En kveld min mor skulle hente 
inn klesvasken fra uteplassen 
var den tom--ALT VAR STJÅLET!! 
Stor fortvilelse og den gang var 
det ikke bare å kjøpe nytt. 
Vi måtte være forsiktig med mat 
og drikke, ingenting ble kastet og 
det var utrolig hva min mor klar-
te å lage og bruke til mat. 

Vi var så heldige å ha besteforel-
dre på ”landet” der vi fikk litt mat 
til jul; og min far klarte å skaffe 
oss litt ekstra. 

Julaften feiret vi alltid hjemme. 
Det var en selvfølge at vi gikk 
rundt treet og sang julesangene. 
Min far leste fra jule-evangeliet og 
vi fikk alle julepakker. Det var in-
gen luksusgave, men nyttige ting 
vi hadde bruk for. Ett brettspill 
og en bok var svært populært og 
tegneserieheftene var noe av det 
gjeveste vi fikk. Vi var alltid for-
nøyde, vi spiste god mat, men 
noe frukt eller sjokolade var der 
ikke, men litt nøtter og hjemme-
laget karamell fikk vi litt av. 

Første juledag var vi alltid hjem-
me med familien. Den dagen 
skulle vi ikke gå i besøk til fa-
milie eller venner. Dette var fast 
bestemt i mange år, men andre 
juledag var vi sammen med fe-
tre og kusiner. Dette var noe vi 
barn satte pris på. Vi gikk rundt 
treet, sang julesanger og vi had-
de mange leker bl.a. ringleker-ta 
den ring og la den vandre. Gjet-

teleker og diverse spill med mere. 
De største guttene satt helst med 
monopolspill. 

Vi fikk litt nøtter og en julekake å 
spise og vi fikk et halvt glass med 
brus og resten vann. Vi fulgte 
nøye med at alle fikk like mye. Vi 
var tross alt 10 barn tilsammen. 

Julebøkene med nærmeste fa-
milie var høydepunkter for oss 
barn. Jeg gikk på søndagsskole 
i bedehuset i Garvergaten. (Be-
dehuset er gjenreist på gamle 
Bergen.) Her var mange barn og 
jentene satt på høyre og guttene 
på venstre side oppe på galleriet. 
Vi hadde søndagskolekort med 
navn og adresse der vi fikk stem-
plet en stjerne for hvert fremmøte 
og etter fem søndager fikk vi limt 
på kortet en stor gullstjerne. Søn-
dagsskolen holdt 2 juletrefester 
og vi som var med i barnekoret 
fikk gå på begge. Dette var stor 
stas. Til juletrefesten gikk jeg 
med matroskjole og sløyfe i hå-
ret for på den tiden var det van-
lig å bruke det til ”fint bruk”. Det 
var en stor glede å være med på 
disse julefestene, her var et godt 
samhold, og jeg minnes vi ble tatt 
godt vare på. 

Vi skal ikke glemme hvorfor vi fei-
rer jul eller andre høytider, men 
ta vare på tradisjonene og la dem 
gå i arv til barn og barnebarn. 

En god jul til alle på Løvstakksi-
den!

Solveig Halvorsen

Juletiden i gamle dager

Kirken er i førjulstid og i julen det store møtested for alle 
aldre og ulike grupper av folk. På en spesiell måte er det 
godt å komme til kirke da i den mørke desember – til lys og 
stemning, ord og toner som varmer sjelen til håp og tro!

Her er forskjellige arrangementer som skulle kunne gi et tilbud til de 
fleste!

Krybbespill
Her er tilbud til barn i barnehagealder – og det organiseres ved frivillighetskoordinatoren gjennom 
barnehagene. Med et enkelt skuespill arrangert av Berit Eggen Solstad og med lokale aktører, 
spilles juleevangeliet i det en også tar i bruk kirkerommet. Dette er tilrettelagt og skjer på barnas 
premisser for best mulig å nå fram til dem, og er i begge kirken.  Her er krybbespill  fredag 10.12., 
onsdag  15.12., og fredag  17.12..
Eldretreff
I St. Markus kirke er Advent- og julemøte med god mat og program tordag 2. desember, kl. 1130 
i menighetssalen.
I Solheim kirke er ”Hyggejulefest” med servering og ”julete” program. Minijulekonsert ved 
Mariko Takei og Steffen.
Skolegudstjenester
Mens Ny-Krohnborg skole for en toårs periode er flyttet til Ulriken skole, tar en vare på den 
stedegne tilknytning ved å ha skolegudstjenestene i Solheim kirke som før. En ytterst velvillig skole 
tilrettelegger med flytting av utstyr, busser osv. Skolegudstjenestene blir siste tirsdagen før jul, 
21. desember, kl. 09 for Ungdomstrinnet og kl 12 for Små- og mellomtrinnet (tidspunktene kan 
justeres noe)
Adventgudstjenester og konsert
Gudstjenestene 1. søndag i advent med Lys Våken og Barnekoret fant sted 28. novembe, men enda 
er her enda mer:
3. søndag i advent, 12. desember St. Markus kirke kl. 17,00 er det LYSMESSE/Candle 
Service ved både Løvstakksiden Menighet og Bergen Internasjonale. Våre konfirmanter deltar.
Mandag 13.des. kl. 17 i Solheim kirke: Vi synger julen inn sammen med Solheim 
Barnekor, som da også har sin juleavslutning. Se annonsering annet sted i bladet..
4. søndag i advent, 19. desember, i St. Markus kirke kl 17, er det ”Caroling” i St. Markus 
kirke, salmer, musikk, lystenning ved Bergen Internasjonale Menighet og Løvstakksiden.
Julens gudstjenester (se ellers gudstjenestelisten for nærmere opplysninger)
Julaften
Kl 14,00 i St. Markus kirke: Familiegudstjeneste. Takkofferet går til Kirkens Nødhjelp.
Kl 16,00 i Solheim kirke: Familiegudstjeneste. Takkofferet går til Beit Jala kristne barne- og 
ungdomssenter i Betlehem.
1. Juledag
Kl 11,00  Solheim kirke: Høytidsgudstjeneste
Kl 12 (merk tiden) St. Markus kirke: Julegudstjeneste sammen med Bergen Internasjonale 
Menighet.
Juletrefester
Hyggestundens julefest i Solheim kirke onsdag 5. januar kl 12. Program, servering, juletregang.
Familiejuletrefest Lørdag 8. januar kl 15,00 i Solheim kirke. Familiegruppen inviterer på barnas 
premisser barn i alle aldre! Variert program med bl.a. mat, juletregang og nisse.
Diakonatets juletrefest Søndag 9. januar i St. Markus kirke. I programmet inngår festtale, korsang 
av Gotemplarkoret, servering, juletregang m.m.

     Velkommen til alle adventtidens og julens arrangementer !

Gudstjenester og 
arrangementer i JULEN



Vår kantor, Mariko Takei, har vært på 
reisefot igjen med mange fine opplevelser 
i bagasjen hjem.

Jeg har lyst å dele noen fine opplevelser med dere 
nå på slutten av 2010. Et år som har vært travelt på 
flere måter. I tillegg til mange gode opplevelser her i 
Løvstakksiden menighet, har jeg også fått mulighet til 
å reise utenlands for å studere og utøve orgelfaget. 
D.v.s. lære mer, og spille konserter. Jeg fikk gjøre begge 
deler hos viktige personer på viktige steder. 

Ikke visste jeg at Barack Obama hadde røtter i en 
liten og sjarmerende tysk by som heter Besigheim, 
noen kilometer utenfor Stuttgart. Jeg ble invitert til 
dit for å spille i en internasjonal konsertserie som 
holdes hvert år. På en liten spasertur i byen ble jeg 
tilfeldigvis gjort oppmerksom på et litt spesielt hus 
inne i en liten sidegate. Bak en vakker og typisk 
mellomeuropeisk husfasade (Wengerterhaus)  i tre 
og mur i Türgengasse str., vokste en av forfedrene til 
Obama opp på 1700 tallet.(Johann Conrad Woelflin 
f. 1729 som emigrerte senere  til USA.) Morsom 
oppdagelse synes jeg!

Det var likevel konserten jeg skulle ha som var mitt 
hovedfokus. Denne lille byen er en viktig innfallsport 
l det tyske orgelmiljøet, og derfor viktig også for 
meg. Hyggelig å lese i byens aviser at programmet 
jeg fremførte ble godt mottatt. Det er alltid en fin 
opplevelse å få møte gode kollegaer som kjenner 
faget og miljøet, og som gir gode tilbakemeldinger.

Tyskland er et svært viktig land for orgelmusikken. 
Det er også Frankrike. I de senere år har jeg også fått 
arbeide mye med den franske orgelmusikken som 
har helt spesielle særtrekk. Komposisjonene som 
er skrevet på 1800 og 1900 tallet, er veldig påvirket 
av improvisasjon. En kunst-art som franske organis-
ter er veldig dyktig på. Da ble det naturlig for meg å 
oppsøke dette franske mysterium som er så fasciner-
ende. Gjennom gode bekjentskaper har jeg kommet i 

 

På reisefot  me d Ma r iko

Huset til Obamas forfedre i Besigheim.

kontakt med de fremste spesialister på området, og får 
nå undervisning når jeg ønsker på et av de mest kjente 
orglene i verden, St. Sulpice i Paris. Hvor heldig går det 
ann å bli? For meg er dette bare helt fantastisk! Paris er 
en by jeg alltid ønsker meg tilbake til.

Her hjemme har en del av tiden gått med til å feire den 
tyske komponisten Robert Schumann. Det er 200 år 
siden hans fødsel, og da synes jeg det var fint å spille 
alle hans verker for orgel. I en serie på 6 konserter (fra 
Schumann til Schumann) har også andre komponister 
latt seg høre som har en eller annen relasjon til 
komponisten. 

Nå er det to konserter igjen! Husk konsertene i 
Johanneskirken lørdag 4. og 11. desember
kl. 12.00! Hjertelig velkommen! 

Nå er det bare å se frem til neste år med nye jubileum 
og nye utfordringer. Flere betydelige komponister skal 
feires, og da får jeg sikkert nok å gjøre i 2011 også. 
Godt er det!

Mariko Takei
 

Lørdag 11. des. kl.12:00 
Johanneskirken200 års jubiléum for

Robert Schumann 
(1810-1856)

og
Frederyc Chopin

(1810-1849)

Mariko Takei - orgel
Knut Christian Jansson – flygel

GRATIS!!
Kollekt til nytt klokkespill i 

Johanneskirken



Hva gjør man på småbarnstreff?
Lek, sang, musikk og fellesmåltid. Dette er en ak-
tivitet som går på barnas premisser. Det er også 
en fin anledning for voksne til å etablere nye re-
lasjoner i lokalmiljøet. Man kan altså risikere å få 
venner for livet.
 
Hva er din ”drive” for å jobbe med 
denne aktiviteten?
Jeg har selv gode erfaringer med å komme hit, 
her ble jeg kjent med mange andre i området og 
sønnen min har fått gode lekekamerater. Mange 
har det slik som jeg hadde det, man flytter hit og 
kjenner ikke så mange, så slike møtesteder er 
gull verdt. Både små og store trives her, derfor 
er det så kjekt å gå på jobb!
 
Hva tenker du om fremtiden?
Jeg vil at flere skal få vite om tilbudet, og komme 
på besøk!

Åsta Årøen

Solheim kirkes 
   småbarnstreff

tirsdager og torsdager kl 10.00 til 14.00
 
lek og sang
 
20 kr i matpenger per voksen
 

Velkommen!
 
Inngang ved kjøkkenet på Solheim Kirke

Hvorfor småbarnstreff?
Alle trenger et møtested, og ikke minst er 
det kjekt at foreldre og barn i samme livsfase 
og situasjon får treffe hverandre og utveksle 
erfaringer. Mange småbarnsforeldre i området 
kjenner ikke så mange andre småbarnsfamilier 
i området. Da Solheim Åpen Barnehage ble 
nedlagt, pga ny praksis i tilskuddsordningene, 
ble det naturlig at menigheten fulgte opp for 
å ivareta deltakerne og lokalmiljøet.
 
På hvilke tidspunkt er småbarns-
treffene i Solheim kirke?
Det er åpent tirsdager og torsdager mellom 
kl 10.00 og 14.00. Kirken ligger i Hordagaten 
28.
 
Må man være kirkegjenger og med-
lem for å gå på småbarnstreff?
Nei, det må man ikke, det er nok å ha et øn-
ske om å delta og å forsere dørstokkmila.
 
Er det dyrt å gå på småbarnstreff?
Nei, det er det ikke. 20 kr i matpenger for 
voksne, barn er gratis.
 

7 svar fra 
småbarns

treffets ildsjel

 – Stine Iren 
Kvam

 



Mellom skyskrapere i Hong Kong
Vi bor ganske tett her på Løvstakk-
siden, men det er ingenting sammen-
lignet med innbyggerne i Hong Kong. 
På et lite område bor det ca. 7 millioner men-
nesker i små leiligheter i skyskraperne.  

Kapellan  Arnulf Sandvik reiste i oktober til Hong 
Kong sammen med 10 andre prester fra Norge 
for å studere: Spiritualitet og lederskap i kinesisk 
kontekst. Vi bodde på senteret til organisasjo-
nen Areopagos, kalt for Tao Feng Shan. Dagene 
gikk med til forelesninger og ekskursjoner om 
kinesisk kultur og religion.  Vi fikk også innføring 
i hvordan de kristne kom til rette i brytningen 
mellom kristendommen og sin egen kultur. 

En tidligere norsk misjonær, Karl Ludvik Reichelt, 
var en foregangsmann når det gjaldt å prøve å 
gjøre kristendommen stedegen og forståelig for 
kinesere. Han bygde en kristen kirke som et 
buddistisk tempel og virket blant buddister. En 
del viktige ord i bibelen fant han også igjen i den 
kinesiske kultur. 

Selv om Hong Kong er en moderne storby med 
moderne mennesker, så går folkene likevel til 
templene og ber til sine guder. Ofte vet de ikke 
hvem de ber til. Kineserne er praktisk anlagt, 
så lenge det fungerer så er det ok. Det er ikke 
så viktig med lære og logikk, bare det dekker 
deres behov. 

Livet i Hong Kong er hektisk og stressende. Det 
er ikke lett for kristne å finne tid og ro til sin 
gudsdyrkelse. For å finne roen og konsentra-
sjon har noen kristne startet med Tai Chi, skyg-
geboksing samtidig som man sier Jesusbønnen. 
Noen kunstnerisk anlagte prøver å finne roen 
ved å male og skrive kinesisk kaliografi, noe som 
kreves en indre ro. Ellers ble barn oppmuntret 
til å si korte bønner og sitere bibelvers i en tra-
vel hverdag. 

Konfusianismen står sterkt i den kinesiske kul-
tur. Gode relasjoner og harmoni i sitt indre er 
viktig for dem. Menighetene ligner ofte en stor-
familie der de titulerer hverandre som brødre 
og søstre. I helgene drar menighetene ofte på 
leir til oppbyggelse og fellesskap. 

Jeg sitter igjen med mange inntrykk etter 10 
dager i Hong Kong. Ikke minst tenker jeg på 
hvordan en kristen kan praktisere og utøve sin 
gudstro i en stressende og pulserende storby 
med alle dets utfordringer. Jeg håper at noe av 
det vi lærte på studieturen kan komme til nytte 
her på Løvstakksiden. 

Arnulf Sandvik



Løvstakkdagene 2010
Løvstakkdagene ble gjennomført med glans i 
perioden 9.september til 12.september. Her 
var det både Generasjonsmøter, Krohnsmin-
demarsj, Mimrekveld ved BMV, Familiedag i 
Solheimsviken(med både Beffen, skrangletog, 
glassblåsing, demonstrasjon av gamle barnele-
ker, og mye, mye mer), og friluftssøndag med 
gudstjeneste på Skillingsbollen og fjellaktiviteter. 
Årets arrangement var vellykket med hensynt til 
at der var program og aktiviteter av høy kvalitet 
for enhver smak. Alt i alt hadde arrangementene 
totalt mellom 550 og 600 besøkende, og vi had-
de besøk av flere prominente personer. Tusen 
takk for alle som nedla innsats i arrangementet, 
og alle som besøkte de ulike aktivitetene. Nes-
te år håper vi å involvere enda flere! Vi holder 
planleggingsmøte 29.nov kl 20.15 i Klubbhuset 
på Gyldenpris. Alle interesserte er velkommen 
til å delta!

Mvh
Løvstakksiden Vel

Presentasjon av våre nye 
barnekorledere!

Vi er veldig takknemlig for at vi nå har fått ledere til å videreføre vårt 
viktige barnekorarbeid. Det følgende er en liten presentasjon av disse.

Ieva birzkopa  (Hovedleder) kommer fra Latvia og studerer nå 
ved Griegakademiet i Bergen. Hennes hovedinstrumet er blokkfløyte, 
men studerer også obo. Hun har  studerte obo og tidlig musikk ved  
Musikakademiet i Latvia. 
Hun liker å arbeide med barn, og i Latvia har hun arbeidet som 
musikklærer i barnehage i flere år. Hun har også arbeidet på musikkskole 
som lærer i obo og blokkfløyte. På Musikkakademiet i Latvia har hun 
også undervist i tradisjonelle instrumenter (sekkepipe, fløyter, etc.) 
Interesser:  turer i fin natur, foto, svømming og…strikking!
”Skap den verden du drømmer om ved hvert valg du gjør” er tittelen 
på siste bokinnkjøp. Ieva er glad for at hun tok utfordringen å studere i 
Bergen, og å få være med å lede barnekoret. Forventningene er store! 

Sigrid  Elena Haug  kommer fra Os, 3-4 mil sør for Bergen, 
og studerer musikk ved Griegakademiet i Bergen. Hennes 
hovedinstrument er obo. Sigrid er veldig glad i å danse, og på fritiden 
går hun på swing og salsa.
Ellers liker hun veldig godt å gå på fjelltur, padle, sykle og andre sportslige 
uteaktiviteter. 
 
Mona Joksch Berg kommer fra Sunnmøre, men er født i 
Tyskland. Hun er utdannet førskolelærer, og jobber som daglig 
leder i en barnehage i Ytrebygda bydel. Hennes hobby er sang, 
gitarspill og korsang. Hun har tidligere sunget i TenSing, ulike 
gospelkor og kirkekor. Mona er gift og har to jenter på 4 og 2 år. 
 
Lykke til jenter i et viktig arbeid for barna våre!

Mariko Takei Myksvoll

Solheim søndagsskole er i gang
I høst har menigheten arrangert seks søndagsskole-
samlinger under gudstjenestene i Solheim kirke. Et-
ter 1. tekstlesning har søndagsskolelæreren invitert 
barna ned til foreningssalen. Mellom 5 og 10 barn 
har møtt opp sammen med sin mamma eller pappa. 
Vi har sunget sammen, hørt en bibelfortelling, hatt 
vår egen ”søndagsskolekaffe” med fruktservering 
og avsluttet med en lek eller to. Det har vært fint 
å oppleve at foreldrene gjør sitt for at barna skal få 
komme til sin egen gudstjeneste, og det er et sterkt 
håp at vi kan fortsette å utvikle dette tilbudet. I me-

nigheten vår er det mange barn som vi ønsker skal 
få opplæring i tro, og her er søndagsskolearbeidet 
viktig. Har du egne barn som du ønsker skal få en 
søndagsskoleopplevelse, er vi glade for å kunne ta 
dem imot. Vi har også behov for flere lærere til søn-
dagsskolen, og ønsker du å delta i arbeidet kan du ta 
kontakt med Ommund Lindtjørn på tlf  93406822, 
eller email:  omlind@gmail.com.

Ommund Lindtjørn
Søndagsskolelærer

Fra venstre Mona, Ieva og Sigrid

Tanker i kirken ! 
En av søndagene jeg var tilstede ved gudstje-
nesten så slo det meg vi var så få tilstede. Jeg 
tenkte på salmen! Gjør døren høy og porten 
vid. Kirken har plass til mange flere, og døren 
er åpen for alle. Men hvor blir folket av?
Skjer det en stor ulykke, naturkatastrofe enten 
den er av nasjonal eller privat karakter, da sam-
les vi i kirken. Der tennes lys, vi minnes de døde 
og pårørende, og der samles inn penger til dem 
som er rammet av katastrofen. 
Men det er så mye mer som skjer i kirken enn 
akkurat en gudstjeneste. Kirken er en stor for-
midler av hjelp fra fødsel til død. De fleste barn 
blir døpt i kirken i Faderens, Sønnens og Den 
Hellige Ånds navn. Her er dåpssamtaler med 
foreldre, her er konfirmantundersvisning hvor 
de har fellessamlinger og undervises i og om 
det kristne budskap, her er sjelesorg og mange 
tilstelninger- søndagsskole og sangkor for bar-
na, hyggestund for pensjonister og kirkepryd 
har og sine samlinger. 
De fleste ekteskap inngås i kirken og til kirken 
søkes det når det er dødsfall, for å få hjelp og 
trøst. Den kristne tro og tradisjon skal vi set-
te pris på og bevare for våre etterkommende 
slekter. 
Jeg vil oppfordre flere å komme til kirken. 
Gudstjenesten om søndagen gir deg mange ord 
til ettertanke. Prestene i dag holder varme og 
gode taler over dagens bibeltekstord som er 
verdt å lytte til. Kristendommen er glad. I det 
nye testamentet formanter Paulus de troende 
til å være glad. Gled dere i Herren alltid og at-
ter vil jeg si gled dere i Herren! 

Solveig Halvorsen

Forebygging:   ET ROP !
Den 31.juli i år skjedde en tragedie her på Løv-
stakksiden. Et ungt menneske dør av en overdose.
Det var Ragnhild.15år.Hennes tante ville minnes 
henne og utga en plate der singelen ”Månestripe” 
er tilegnet Ragnhild. ”Platen bringer ikke Ragn-
hild tilbake,men kan være et rop til andre som 
sliter.Den kan virke forebyggende og det gjør at 
Ragnhild ikke døde forgjeves.Ragnhild hadde en 
drøm,hun ville bli vanlig igjen.”

Før ødeleggende krefter får tak,er alle barn og 
unge vanlige.”Bedre føre var,enn etter snar” 
er et gammelt ordtak. I et trygghetsperspektiv 
lærer det oss at liv og verdier kan spares ved 
god planlegging og forebyggende innsats.Men 
forebyggende tiltak må ha prioritet hos poli-
tikerne.Politikerne vet godt at barn og unge 
er en sårbar gruppe. De vet at prioritering av 
barn og unge redder liv. De har lest Regjerin-
gens opptrappingsplan for rusarbeid der det 
står at ”det er viktig å fange opp problemer 
hos barn og unge så tidlig som mulig ..”. 
Likevel. Utekontakten i Bergen vet mer enn 
de fleste om konsekvensene av forebyggende 
arbeid blant barn og unge. I et innlegg i BT 
sier utekontakten det klart; ”Vi forebygger for 
lite. Det meste av ressursene som brukes på 
unge går til behandlingstiltak.Svært lite bru-
kes på forebygging. Mange har påpekt denne 
skjevheten,og mener det må satses mer på 
forebyggende arbeid blant de yngre.” Behand-
lingstiltak er ”etter snar” arbeid.Det er når 
skaden er skjedd.Når den unge ikke lenger er 
”vanlig” mer.Ragnhild. Når sjangsen for å ”bli 
vanlig igjen” ikke er større enn en ”Månestri-
pe”.

Vi på Løvstakksiden har lenge vært nedpriori-
tert når det gjelder god planlegging fra politi-
kernes side.Blind for forebyggingens verdi tok 
de idrettsplassen fra oss. Også vi må nok satse 
på håpet som ligger i månestripen.Vi håper på 
”fullmåne” når Ny Nykrohnborg skole står fer-
dig høsten 2012 med idrettshall og kulturhus. 
- At det vi klarte å ta tilbake av Krohnsmin-
de idrettsplass,vil bli til” Nye Krohnsminde 
idrettspark”. - At det midlertidige klubbhuset 
på Gyldenprisbanen kan bli rehabilitert og bli 
et skikkelig Grendahus for området. Forebyg-
ging er konkrete tiltak. 
God forebygging er klokskap. 

Rolf Rasmussen



Glimt fra menighetslivet . . .

Folkelig sammen-
kost og festlig lag 
for små og store på 
kirkekaffe i St. Markus 
kirke

Friluftgudstje-
neste på Skillings-
bollen 12. sept. med 
ca 90 tilstede. Tre 
menigheter: Kirken, 
BIM og Frelsesarmé-
en, med byråd Litbeth 
Iversen som en av 
tekstleserne.

Byråd Lisbeth 
Iversen løfter opp 
sin Løvstakkenpris, 
mens  Bjørn Vatle 
fra Løvstakkfjellets 
venner gjør klart for 
åpning av Lysløypa: 
Stangen som barna 
holder skal byråden 
klippe av.

Hyggestunden 
har fast utlodning av 
gevinster ved samlin-
gene. Her er 3 blide 
damer som synes det 
er fint å bli tatt bilde 
av. 

Megafon fikk besøk 
av Løvstakksidens 
konfirmanter. Konfir-
mantene fikk innblikk 
i det flotte arbeidet 
som blir gjort av 
Megafon. Det gjorde 
inntrykk å møte sel-
gerne som fortalte litt 
om deres hverdag. 

Krypten i St.Markus 
er “hulen” som kon-
firmantene samles til 
undervisning. Lokalet 
er pusset opp og nye 
sofaer er kjøpt inn. 
Det er blitt et riktig 
trivelig sted for de 
unge. 



kunst til sport, engelsk og data.

Barna som er delt inn i aldersgrupper 
på 7-12 år og 13-17 år kommer 
stort sett fra slummen i nabolaget, 
og gjennom prosjektet fokuseres det 
både på barna og foreldrene.
Fire dager i uken, fra kl 4- 6, er det 
fritidsklubb på Lovsangshjemmet. 
Dette er et tilbud for alle barna/
ungdommer i senterets nabolag og 
tilbudet er gratis for alle som kommer 
innom. For tiden er over 150 barn/
ungdommer registrerte som brukere 
av fritidsklubben og hver dag er 
20-50 barn/ungdommer innom. På 
fritidsklubben tilbyr vi aktiviteter som 
musikk, data, kunst, engelsk, sport 
og lek. Tirsdag- torsdag er klubben 
åpen for alle aldersgrupper, men på 
fredagen er det ungdomsklubb og en 
må være minst 10 år for å komme inn 

den dagen.
Fritidsklubben drives av Immanuel 
menighet med støtte fra Det Norske 
Misjonsselskap. www.hushat.blogspot.
com.

Denne historien har jeg hentet 
fra Solveig Johannessen sin 
blogg: www.solveigjohannessen.
blogspot.com. Solveig driver en 
fiolinskole i slummen og Ton er 
en av hennes tidligere studenter. 
Lørdag 30.november 2010 fikk 
Ton utdelt en pris for å ha stått på 
for å gjøre det bra og være et godt 
eksempel for andre ungdommer i 
Klong Toey slummen. Det var Duang 
Prateep Foundation som stod for 
prisutdelingen, og Ton fikk både et 
trofe i glass, et sertifikat i glassramme 
og blomster.

Solveig Sjursæther

Me har fått etterlengta vinter i Bangkok, 
og nyt kalde morgonar der gradestokken 
kryp ned mot 25. Det smaker godt med 
ein kopp kaffi på balkongen då! Jentene 
våre ynskjer seg snø som i Noreg, og 
synes det er veldig urettvist at snøen er 
borte når dei kjem på ferie i juli... Gå på 
ski ser veldig kjekt ut! “Den tida kjem”, 
trøyster me, og legg til at mange, mange 
i Noreg misunner oss sol og varme. Våre 
born har sørgjeleg lite erfaring med 
iskaldt vestlandsregn og kunsten å frysa. 

Jenny (5 år) byrja i 1.klasse no i haust. Me 
brukar internasjonal skule og barnehage, 
der engelsk er hovudspråk. Jenny sin 
klasse er ei herleg blanding av born frå 

Japan, Malaysia, Thailand, Tyskland, 
Singapore, England, Kenya - og norske 
Jenny. No har dei tema om merkedagar/
feiringar, og me foreldre var invitert til å 
laga ein presentasjon av ei feiring som er 
viktig for vår familie. Mamma og Jenny 
endte opp med Advent som tema. 

Adventskalender, julekakebaking, 4 
lilla lys, Lucia-feiring og julekrybbe. Alt 
som høyrer med i norsk adventsfeiring, 
men veldig eksotisk for hennar venner 
frå andre kulturar. “Jul? Nesten jul? 
Julenissen?” Kjekt for oss foreldre å få 
høve til å fokusere på gode tradisjonar 
som me ynskjer at borna våre skal 
verta glad i, og som dei kan vera stolte 
over! Jula er så mykje, mykje meir enn 
pakkeopninga på julafta - sjølv om me jo 
alle gler oss til pakkane, det er lov! 

I kyrkja vår her er det lite fokus på 
adventstida. Julefeiringa byrjar like godt 
tidleg i desember. Kristne thaiar har 
ikkje tradisjon for julefeiring i heimane, 
alt er i regi av kyrkja og den lokale 
kyrkjelyden. Så, fyrste veka i desember 
kjem, tradisjonen tru, ungdomsgruppa 
rundt til prestane (og misjonærane!) og 
syng jula inn i dei seine nattetimar. 

12.desember vert det felles julefeiring for 
den lutherske kyrkja i Bangkok. Det vert 
nok ei stor-samling med fleire hundre 
menneske samla til gudsteneste, lunsj, 
leiker og fellesskap. Ei feiring me gler oss 
til!

Nokre lokale kyrkje vel å ha 
julegudstenesta helga før jul, medan 
andre (som vår kyrkjelyd) skal ha 
“julekveld” i kyrkja 2.juledag. Thailand 

er eit buddhistisk land og har sjølvsagt 
difor ingen juleferie eller fridagar knytt 
til høgtida.  Men, det er ikkje slik at det 
manglar julepynt her i storbyen! Dei 
store kjøpesentra er fulle av juletre i 
alle fargar, julenissar og snømenn. Jula 
har vorte enno ein av desse utanlandske 
merkedagane som handelstanden har 
“tatt over”, (lik Halloween som ingen 
thaiar markerer, men nifs pynt og 
spøkelser er å få tak i over alt).

Me har, etter 7 år i landet, fått vår dose 
av plastikkpynt og blinkande lys inn i 
heimen.    
I tillegg ser me at me pyntar til jul tidlegare 
og tidlegare for kvar år. Kyrkjelyden kjem 
på sitt årvisse julebesøk ei veke før 
julafta, og då bør huset vera ferdig pynta! 
Me må alltid ha eit fellesbilete framfor 
juletreet før alle går heim.

I år får me besøk frå Noreg, gode vener 
frå studietida kjem på ferie. Store og 
små gled me oss til det. Satsar på at 
pinnekjøtet får plass i kofferten - og 
kanskje litt norsk julesjokolade òg? Så, 
julafta hjå oss er veldig norsk! Så norsk 
som me greier i varmen. 
Signe (7 år) har byrja i skulekoret og 
dei øver no på julesongar til konserten 
i desember. Det vert stas - reknar med 
at me kjem i rette steming etter litt god 
britisk julesang. 

Ynskjer dykk alle ei minnerik adventstid 
og ei god julehøgtid! 

Varm helsing frå Signe, Jenny, Gabriel, 
Anne Brit Hatleskog og Arne 
Hustrulid

Den observante kirkegjenger har 
muligens oppdaget at der er kommet 
opp en ny misjonsavtale på veggen i 
våpenhuset i St.Markus kirke. Det er 
ikke fordi vi har gjort det forbi med 
våre misjonærer i Thailand Anne Brit 
Hatleskog og Arne Hustrulid.  Men 
fordi Det Norske Misjonsselskap har 
reorganisert sine prosjekter, slik at 
misjonærer ikke lengre kan være ett 
prosjekt. Menigheten ble bedt om å velge 
ett nytt prosjekt. For menighetsrådet var 
det da naturlig å knytte oss opp mot et 
av de feltene som enten Anne Brit eller 
Arne jobbet med. Valget falt da på Arne 
sitt arbeid på skole/ fritidsordningen ved 
Lovsangshjemmet. Dette er da i samsvar 
med hva våre misjonærer ønsket.  

Fritidsklubben på 
Lovsangshjemmet
Immanuelkirken i Bangkok driver 
to daghjem; ett i egne kirkelokaler 
(Immanuelkirkens daghjem) og ett i 
bydelssenteret Lovsangshjemmet. De 
fleste barna på Immanuelkikrens daghjem 
kommer fra slumområdet Klong Toey. 
Lovsangshjemmet er et bydelssenter 
som ligger rett under en motorveibro 
inne i slumområdet Klong Toey. Her er 
det blant annet et dagsenter for barn.

Når barna i barnehagen går for 
dagen overtar Immanuel menighet 
lokalene i Lovsangshjemmet og driver 
ettermiddagsaktiviteter - dvs en slags 
skolefritidsordning. Det er tilbud om 
forskjellige aktiviteter fra fiolinspill via 

Barn og unge i ThailandSOL - helsing frå Thailand!



Den kinesiske menighet i St.Markus

卑尔根华人基督徒团契

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

Bergen International Church 
service schedule spring 2011
Sundays at 5 PM 
in St. Markus church

November 28 Service with  
  Holy Commu 
  nion
December 5 4.30 PM  Joining  
  KIA at “Bethle 
  hem”
December 12 Candle service  
  joint with   
  Løvstakksiden 
December 19 Caroling 
December 25 12 PM    
  Christmas ser 
  vice joint  with            
  Løvstakksiden C.
January 2  Family service
January 9  Service with  
  Holy Communion
January 16 Service with  
  Prayer ministry
January 23 Service with  
  Holy Commu 
  nion
January 30 Prayer Night
February 6 Family service 
February 13 Service with  
  Holy Commu 
  nion 
February 20 Service with Prayer 
ministry
February 27 Service with Holy  
  Communion
March 6  Family service 
March 13  Service with Holy  
  Communion 
March 20  Service with Prayer  
  ministry
March 27  Service with Holy  
  Communion
April 3  Family service

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

Sunday services of BIC in December
Please, come join us as we come together in December, first in the time of prepara-
tion in Advent, and then as we celebrate Christmas:
-On December 5th we will join Christian Intercultural Association (KIA) for their 
celebration in “Bethlehem”, Vestre Muralm. 15, at 4.30 PM.
-On December 12th we will then join Løvstakksiden congregation as we come to-
gether in St. Markus church for a candle service, at our usual time, 5 PM.
-On December 19th Bergen International Church will, true to our tradition, have a 
time of carolling, with the songs and Bible passages that are leading up to Christmas.
-Finally, on December 25th (Saturday) at 12 PM, we will together with Løvstakksiden 
congregation celebrate Christmas, first with a worship service, and then a potluck 
dinner immediately after the service. 

In Bergen International Church (BIC) 
we believe there is a need among people to 
have a small group of others to come together 
with for fellowship.  A group of people where 
you belong, a group that is “yours”.  This need 
is not necessarily always clearly expressed, but 
we are convinced that it is there.  In the con-
text of a congregation such groups have had 
many names, such as Biblestudy group, house 
fellowship, fellowship group and so on.
In our church such small groups is one of the 
three main focuses of our ministry.  They come 
in addition to a focus on our missional outreach 
in Mali through our missionary, Frode Brugger 
Sætre, and also our focus on the coming to-
gether on Sundays for a time of worship and 
praise.  We call our small groups “cell groups”.  
The main reason for this name is that a cell 
is a living organism, which we sincerely hope 
that the cell groups also will be.  And a cell will 
grow until it divides into two cells.  That is also 
something we would love to see in our cell 
groups, that there would be so many new ones 
coming that the cell group would be divided 
into two groups.
Right now we have several cell groups in diffe-
rent languages; There are cell groups in Chinese, 
as part of Bergen Chinese Christian Fellowship 
(See next page for contact information).  Wit-
hin the fellowship of BIC we have cell groups in 
English and Norwegian.  The Norwegian speak-
ing cell group will usually meet every second 
Thursday at 7 PM.  In English there is a group 
meeting every second Tuesday (with some ex-
ceptions), in St. Markus church, also at 7 PM  
There is also an English speaking ladies´ group, 
the “Heart to heart” group, usually meeting 
every Thursday at 9.30 AM, also in  St. Markus 

church.  These are the groups that we have for 
the time being, but we hope to get new groups 
both in these languages and also in other lan-
guages, French perhaps being the most likely to 
get started.  Please, contact us if you would be 
interested in joining such a group.
There is not only one right way to structure 
the time in these groups, but in BIC we sug-
gest a way of doing it that we have found to be 
useful; It is to divide the time in the group by 
four Ws, that is Welcome, Worship, Word and 
Witness.  We believe that it is important that 
we can come together in these groups with 
our whole life to be Welcomed as ordinary 
human beings.  That we can share a little bit 
about our everyday life, and show an interest 
in other people’s life.  The second W, Worship, 
means that it is good to spend some time in 
the first part of the time together in prayer, 
or singing, or listening to a cd, or any other 
meaningful way of a time of worship together.  
Time for the Word, one kind or another of 
a Bible study, is a natural expectation, and, of 
course, an important part of coming together.  
But the last W, Witness, helps us so that this 
focus upwards through worship and inwards 
through welcome and word does not only stay 
there, but that there also will be a focus out-
wards on how we can share with others and 
minister to others with what the cell group has 
meant to us.
We believe that such small groups is something 
that most of us would benefit from joining.  And 
we also believe that many are longing for this 
kind of fellowship, perhaps even without being 
aware of it.  We would like to invite you to 
join us in Bergen International Church through 
such a group.

Living-cell-groups

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。

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

耶稣看见群众就上了山；
他坐下之后，门徒来到他跟前， 他就开口教训他们：
心灵贫乏的人有福了，因为天国是他们的。

欢迎与我们联系！我们愿做你身边的朋友，陪伴、倾听和帮助你。在这异乡的土地上愿你找到心灵的家园。
Welcome to contact us! We would like to be your friend, to accompany, to listen and help you. In this land may you find your spiritual 
home.



    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:   Knut Kvalsvik 55346119
Håndarbeidsgruppe:   Åshild Tronstad 92028439
Søndagsskole:             Åsta Årøen 99522847

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

Besøkstjeneste:   Signe Halvorsen 55290341
Husfellesskap:   Arnulf Sandvik   41675653
   Sverre Johan Nærheim
                 934 89 526

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
Onsdager kl 1200 i Solheim kirke.
8.des.: Adventssamling med servering. Liv Rise og  
 Gjertrud Knudsen. 
5.jan.: Hyggejulefest. 
19.jan.: Vi synger oss sammen
2.febr.: Løvstakksiden idag og imorgen. 
 Åsta Årøen kåserer
16.febr.: Patmos-Solveig Sjursæther forteller og viser  
 bilder. 

Eldretreff i St.Markus
2.des.  :  Advent- og julemøte
3.febr. : Eldretreff
3.mars: Eldretreff
7.april.: Eldretreff
5.mai.  : Eldretreff

Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Tirsdag 11.jan. kl 1200, 25.jan., 08.febr., 22.febr., 
08.mars, basar 16.mars

Klubben
Torsdager kl 1900-2130 i menighetssalen i St.Markus. 
Åpent for ungdommer i konfirmantalder og oppover.

Interkulturell Kvinnegruppe
Fredager kl 18-20 i Sambrukshuset: 

Norskkurs i Miljøstuen
Hver tirsdag fra kl.13-15 i Lotheveien 2  

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 mål-
tid med middag, dessert, kaffe og en god prat!  
           

Vi har plass til deg også !

Julekonsert med kor
5. des. kl.18:00  Solheim kirke 

Bergen Felleskor og Damekoret Toneveld.
Trompet solister :Helge Haukås  og Sofie 
Haukås 
Leder: Olaug Karin Borge
Orgel/Piano : Mariko Takei
Gratis / Kollekt

Velkommen til 
Vi synger Julen inn

Mandag 13. des. kl. 17:00
Solheim kirke
Det blir 6. gang vi skal ha denne konserten.
Denne gangen blir også variert program 
med
Medvirkende:
Solheim barnekor
Kor leder: Ieva Birzkopa, Sigrid E. Haug og 
Mona J. Berg
Barn og foreldre fra Småbarnstreff
Mezzosopran: Åsne Kvamme
Messinggruppe: v/ Steffen Rame
Kantor: Mariko Takei

Vi skal synge gode jule sanger og høre vakre 
stemmer.
Konserten er gratis og Jule-godterier!
Hjertelig velkommen!

Bydelen ved Damsgårdssundet
Området ved Damsgårdssundet var i mange 
tiår preget av skipsfart og industri. Det var et 
typisk arbeiderstrøk, der de fleste fedrene ar-
beidet i tradisjonell industri, mens morene var 
hjemme og tok seg av husstell og store barne-
flokker. Langs sundet lå industribedriftene tett 
i tett, og i gatene lagde ungene liv og røre.
Bydelen ved Damsgårdssundet gir et tidsrik-
tig bilde av det som var særegent ved dette 
området den gang Damsgårdsveien var byens 
travleste industrigate. I gatene rundt sundet 
og oppover mot Løvstakken slo folk seg ned 
for å arbeide i industribedrifter som BMV, Uni-
on, Sabben, Campelen, Blikken, Kavli, IFA eller 
Førde`n.
I dag bygger BOB morgendagens bydel her. 
Tidligere tiders industribygg må vike for mo-
derne boliger i sjøkanten, og snart vil de fleste 
spor etter gamle dager være borte for alltid.
Krohnvikens Kameratklubb og Damsgårds-
sundet Historiske Forening har funnet fram til 
de gode fortellerne som i denne boken sjene-
røst deler sin livshistorie og sine opplevelser 
fra gamle dager med oss. Den historieinte-
resserte leser får gjennom denne boken økt 
kunnskap om området fra de tidligste tider 
og fram til vår moderne tid. Hovedvekten i 
boken ligger imidlertid på de gode historiene, 
de morsomme barndomsminnene og de sær-
egenheter som ga og gir dette området sin 
helt spesielle koloritt.
Både mennesker som hadde sin oppvekst i 
området i perioden 1920-1950, arbeidsfolk og 
bedriftsledere bidrar med sine historier.

Hei, alle!
Endelig er boken om Bydelen ved Damsgårds-
sundet i ”gamle dager” ferdig! Krohnvikens 
kameratklubb har lagt ned en formidabel du-
gandsinnsats for å få laget denne boken, og den 
er blitt fantastisk flott! Mange spennende histo-
rier og fine bilder :-)
Nå gjenstår det bare for kameratklubben å få 
solgt noen eksemplarer, og om du er interessert 
i å kjøpe et eks eller to, kan du ringe Thor Hen-
ning Petersen på tlf. 55 345 500/ 916 92 873, 
evt. e-mail: tpeter@online.no
Boken koster kr. 350.- om du kjøper den via 
kameratklubben. I bokhandler vil den koste noe 
mer.
 

Birthe Bratli Stenhjem
      

Menighetskirketjener Fredrik Gullaksen takker for seg 
og overlater jobben til Annicken Gildernes. 



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 K.Vestbøstad
kari.vestbostad@bkf.no, tlf:90801463
55 30 81 38

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

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

Frivillighetskoordinator: Åsta Årøen 
asta.aroen@bkf.no  tlf:55308137

Menighets-kirketjener: Annicken Gildernes
annicken.gildernes@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 Annicken Gildernes, 
email: utleie.lovstakksiden@bkf.no, 
eller ring 55308134 på onsdager mellom 10-14.

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

• Gratis samtale i hjemmet • Egen blomsteravdeling
• Alle prisklasser - forhåndspris • Gravmonumenter
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Hvor kan du få 
menighetsbladet?

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

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

Vi trenger flere ombærere, så ta kontakt med 
frivillighetskoordinator Åsta Årøen,  Tlf. 55 
308137 dersom du ønsker å gjøre en innsats. 

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22

 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

 

Takk
Atter en gang vil Løvstakksiden menighet rette en stor takk til alle 
frivillige medarbeider som har stått på gjennom året. En stor innsats er 
lagt ned i alle lag og foreninger, noe av arbeidet er godt synlig for andre 
som basarer, julemesser, eldretreff  og lignende, annet arbeid foregår 
i det stille, som besøkstjeneste og relasjonsbygging. Alt sammen er 
meget viktig for menigheten og er det som former vår menighet, Guds 
menighet på jord.
Likeledes vil vi rette en takk en hjertelig takk til alle dere som vært 
med å bære menighet økonomisk.  En jevn strøm av gaver har også 
dette året kommet inn. Det gjør at vår menighet klare seg godt og 
kan satse friskt må ting vi tror på. Småbarntreffet er en slik satsing. 
Da Solheim Åpnebarnehage måtte kaste inn håndkle pga økonomien, 
kunne menighetsrådet arbeide videre med tanken med en erstatning 
for den åpnebarnehagen. Det er blitt til småbarnstreff som forgår 
tirsdag og torsdag fra kl.10.00-14.00. En hjertelig takk til dere alle.
Skattefrie gaver
Dersom du vil ha dine gaver til menigheten trukket fra på selvavgivelsen 
må du gi meg beskjed og så trenger menigheten fødselsnummeret ditt 
innen årets slutt. De som har oppgitt det før trenger selvfølgelig ikke å 
oppgi det på nytt, dersom alt er ved gamle.

Kirkevalget 2011
Til høsten skal det velges nytt menighetsråd. Valget 2009 var et prøvevalg 
med en 2års valgperiode. Så på vårparten vil nominasjonskomiteen 
arbeide iherdig for å sette sammen en liste til nytt menighetsråd. 
Tenk igjennom om du selv eller andre du kan tenke deg å stille til valg. 
Dersom noen ønsker og stille egenliste må en bare sørge for at der er 
20 personer som står bak listen. Ta gjerne kontakt med enten kontoret 
eller Jonny Østenstad.

Gaver som forandrer verden
Ved å kjøpe en geit, gris, kylling eller annen symbolsk gave fra Kirkens 
Nødhjelps nettbutikk kan du bidra til å skape håp, muligheter og utvikle 
livene til andre mennesker. Samtidig kan du få gi noe menighetsfullt til 
den som har alt – og gaven din kommer de som trenger det mest til 
gode.
Symbolske gaver – er det ekte gaver?
Helt siden Kirkens Nødhjelp startet salget av slike alternative julegaver 
i 2006, har de lagt vekt at dette ikke er øremerkete gaver. Dette betyr 
at selv om de selger 1000 geiter sender de ikke nødvendigvis 1000 
geiter til fattige land. Kirkens Nødhjelp spør menneskene dere de 
arbeider: ”Hva skal til for å skape utvikling i ditt lokalsamfunn? Svarene 
er som regel forskjellig. Ofte trenger folk først tilgang til rent vann. 
Dernest kommer inntektsgenerering ved hjelp av for eksempel geiter.
Når et område blir rammet av katastrofer, må de raskt kunne endre 
planer og bidra med den nødhjelpen innbyggerne trenger der og da. 
Derfor er det viktig at inntektene vi får fra giverne i Norge, kan brukes 
der hvor  de trengs mest til enhver tid.
Over 90% av inntektene fra gavesalget går rett til prosjektene deres. I 
2009 brukte KN kun 9,6% av inntektene på administrasjon, så du kan 
være trygg på at pengene kommer frem.

Retten til vann er nå anerkjent av FN som en menneskerett 
Dette er en stor seier i kampen for en rettferdig verden, sier Atle 
Sommerfeldt etter at FNs menneskerettighetsråd enstemmig har 
anerkjent en resolusjon om vann er en menneskerett.
For oss som bor i Bergen er dette kanskje litt vanskelig å forstå at 
dette er et problem. Men for dem som bare har tørke rundt seg hele 
tiden og hele livet er dette revolusjonerende. At vann nå er blitt en 
menneskerett byr at det nå blir nedfelt i allerede eksisterende traktater 
og er derfor bindende. Det var Bolivia som tidligere i år først fremmet 
forslaget for FNs generalforsamling som endte i en resolusjon som 
Generalforsamlingen enstemmig vedtok. Dette er nå videreført av FNs 
menneskerettighetsråd og nedfelt i lovverket.
Mye arbeid gjenstår, men KN vil arbeide systematisk for å nå målet om 
rent vann og trygge sanitærforhold for alle. 
Kjøp årets julegaver på nett. www.kirkensnødhjelp.no
Kilde Kirkens Nødhjelp magasinet.

Solveig Sjursæther
Menighetskonsulent
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