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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

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.

3. april.  4. søndag i faste
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer : 
Menighetsfakultetet. Krk.k.

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

10. april. 5. søndag i faste
Kl 11,00 Solheim kirke
FAMILIEMESSE ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer : 
Tibetmisjonen. Krk.k.

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

17. april.  Palmesøndag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer : 
Menighetsarbeidet. 

21. april. Skjærtorsdag
Kl.11,00 St Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer : Misjonsall iansen.

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

24. april. PÅSKEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
Høytidsgudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer : 
Normisjon.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer : 
Normisjon.

01.mai. 1. søndag etter påske
Kl. 11,00 Solheim kirke
KONFIRMASJON ved kapellan 
Sandvik. Takkoffer : Barne- og 
ungdomsarbeidet.

08. mai.  2. søndag etter påske
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer : Kirkens 
Famil ievern. Krk.k.

15. mai.  3. søndag etter påske
Kl. 11,00  Solheim kirke
Ordinasjonsgudstjeneste ved biskop 
Halvor Nordhaug, domprost, prester 
m.fl . Cand. theol. Eystein Wiig blir 
ordinert ti l  prest i Den Norske 
Kirke og holder dagens preken. 
Nattverd. Takkoffer. Festkirkekaffe .

22. mai.  4. søndag etter påske
Kl. 11,00  St. Markus kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
domprost Myrseth og menighetens 
prester. Takkoffer : Barne- og 
ungdomsarbeidet. VÅRFEST 
med servering og arrangement i 
menighetssal og ute .

29. mai.  5. søndag etter påske
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer : 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

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

Torsdag  02. juni. Kristi 
Himmelfartsdag
Kl. 11 i Solheimsviken
Friluftsgudstjeneste ved kapellan 
Sandvik og prester fra Årstad. 
Fellesarrangement med Årstad 
menighet og kulturkrefter i 
Løvstakkenområdet. Krk.k. .

05. juni.  6. søndag etter 
påske
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer : 
Søndagsskolekretsen. Krk.k.

12. juni. PINSEDAG
Kl. 11,00  Solheim kirke
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer : 
Misjonsprosjektet i Thailand. 

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

13. juni.  2. pinsedag
Kl. 12,00 Kristkirketomten 
på Bergenhus. Økumenisk 
fel lesgudstjeneste .

19. juni.  Treenighetssøndag
Kl. 11,00  Solheim kirke
Forbønnsgudstjeneste ved 
sokneprest Skiftun. Nattverd. 
Takkoffer : Menighetsarbeidet. Krk.k.

26. juni.  2. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer. Krk.k.

Å  ta imot – Guds Ord

Om Guds ord står det sterkt i Salme 
36,9: ”Han tala, og det skjedde, han 
baud, og det stod der”. Universets 
lange soge, alle tings opphav – ingenting 
er til utan av Gud ved den kraft som 
kallast Guds skapande Ord. I Bibelen 
er på annan måte Guds ord tilstades. 
Ikkje som uimotståeleg skaparmakt, 
men til å verta teke imot i tru og tillit 
av levande menneske. Korleis skal me 
skyna og innretta oss etter det?

Me kan på ein måte tenkje oss Gud etter 
to heilt ulike synsmåtar. Det eine er i 
skaparverket omkring oss, som me sjølve er 
ein del av, der ingen kan unngå Gud, men i eitt 
og alt er avhengig av Gud. Guds altomfatande 
nærver og verkekraft gjev oss tida, livet, alt. 
Paulus uttrykker dette i Apostelgjerningane 
17 med desse orda: ”I Han er det vi lever, 
rører oss og er til.”

Men på ein annan måte er Gud også den 
som kjem til oss, kallar oss fram or mørke: 
”Adam, kor er du!” Me er skapte i Guds 
bilete til å vera eit Eg i høve til eit Du. Slik er 
me skapte til å elska! Me er ikkje speledokker 
i eit førehandsregissert teater, men livet vert 
levd framlengs på alvor i den tida og med dei 
dagane som Gud gjev oss!

Og på dette personplan er Guds Ord 
ikkje ei skapingstvingande skaparkraft, men 
kjærleikens ord som vil takast friviljug imot 
og få gjensvar.

Her er Bibelen eit gåtefullt instrument, der 
Gud på ulike måtar møter oss i levande tale. 
Det står i 2. Tim. 3,16 at ”alle skriftene er 
innanda av Gud”. Det er då såleis eit Guds 
nærver både i historie som vert fortald, i 
rammer og innhald, men utan at me kan festa 
tolkning til ein enkel inspirasjonsteori. Ordet 
”innanda” får halda, og så får den einskilde 
sjølv erfare det som vidare vert sagt at det 

er ”gagnleg til opplæring, til formaning, til 
rettleiing, til oppseding i rettferd. Og at 
den fremste gjerning er dette: ”Dei heilage 
skriftene kan gjera deg vis til frelse ved trua 
på Kristus Jesus.”

Korleis verkar så det Guds Ord som me finn i 
Bibelen? – Jesus har sjølv gjeve oss ein nøkkel 
ved sin bilettale om Guds ord som såkorn og 
me som mottakarar liksom åkerjord!

På den eine sida er det såkornet som er 
avgjerande! Der er det skapande livet, der er 
krafta, mulighetene, fruktene. Og om krafta i 
Ordet seier Gud gjennom Jesaia 55,11: ”Det 
vender ikkje tomt tilbake til meg, men gjer 
det eg vil, og fullfører det eg sender det til.”

På den andre sida seier såkornbiletet at 
såkornet må takast imot! Vert det liggjande 
på tørr vegkant, får såkornet ikkje visa sitt liv 
og si veksekraft. Måten som jorda tek imot 
på, er svært avgjerande! Her er det at me 
ikkje er viljelause mottakarar, men måten me 
tek imot på, er viktig. I biletform talar Jesus 
om fuglar som kan få høve til å plukka bort, 
eller vokstrar kan leggja seg over og kvela det 
gode frø.

Den svenske presten Bengt Pleijel skriv i boka 
”De himmelrike” om det fantastisk gode i å ta 
imot Guds ord: ”Liljene borer sine røter ned 
i jorda. Bor deg djupt inn i Guds frelsande 
kjærleik. Vent der, så blir du både rotfast og 
trufast. Sug til deg ordet. Lytt innover. Liljene 
opnar sine beger mot himmelen. Opne deg 
mot himmelen i lovsong, tilbeding og kjærleik. 
Vent der så lenge at ditt indre beger blir 
fyllt av liv og liv i overflod. Vent der som eit 
motmiddel mot bekymringane og mot lysten 
til å bli lagt merke til….”

Konklusjon: ”Ta viljug imot det ordet 
som er planta i dykk, og som har 
kraft til å frelsa sjelene dykkar..”  
Jakobsbrevet kapitel 1, vers 21.

Ådne Skiftun



Anna Johnsen er ei engasjert 
kvinne som har vore frivillig i Løv-
stakksiden menighet i mange år. Anna 
har både kaffien  og meiningane klare 
når eg kjem. Omtanken for nærmiljø-
et er viktig for Anna. I omsorgsarbeid 
og helsestell er lokalkunnskap og re-
lasjonar viktig, meiner Anna, som har 
lang farststid som psykiatrisk sju-
kepleier, og har arbeidd mykje med 
mennesker med ganske vanskelege 
liv, for eksempel psykiatri på lukka 
avdeling og fanger i fengsel.

Anna byrja som frivillig i st.Markus diakonat i 
1974, og var blant anna med på roseutdeling til 
alle som hadde rund dag i  området, frå 70 år 
og oppover. På desse utdelingane, der ein opp-
søkte folk i heimane, opplevde ho mange ulike 
situasjonar, og det var etter kvart klart for hen-
ne kor mange som levde i svært vanskelege kår 
på Løvstakksiden. Mange ville gjerne ha besøk 
igjen, etter at dei hadde fått roser. I den tida var 
det ikkje noko særleg kommunal heimeteneste 
i området, og det kunne derfor vere litt tilfel-
dig kva tilsyn og stell dei fekk dei som budde 
heime, og som kanskje strevde med mange ting 
i livet. Mange kunne ligge i dagevis heime i sen-
gane sine, utan å bli vaska og stelt. Dette er ein 
av dei tinga som har betra seg, heldigvis, i vårt 
velferdssamfunn. Men; fortel Anna, ein dag opp-
levde ho at det låg ein som var full og forkom-
men utanfor kirken. Fleire hadde stoppa opp. 
Nokon ville ringe til politi, medan andre ville 
ringe til sjukebil. Men har ikkje den fulle krav på 
god helsehjelp, når han er sjuk?? Det viktigaste 
må kome først, seier Anna. Og alle kan ikkje 
vere som den bamhjertige Samaritan, ler Anna, 
for han betalte jo andre for å gjere jobben. Av 
og til må vi gjere noko sjølv også!

 

I dag har vi nye utfordringar, Anna bekymrar seg 
mykje for korleis ein tek imot dei som kjem 
til landet vår som flyktningar. Og lærer, vi opp 
barna våre til å ta godt imot dei??

Anna tenker til dømes på at svært mange leikar 
er tilpassa  kvite, for eksempel dukkene er i dei 
fleste heimar, ganske så bleike i huda. Slik var 
det før og, og Anna fortel om si tid som små-
barnsmor.  Ho kjøpte då ei mørkhuda dukke 
til si vesle dotter, for å på denne måten seie 
noko om likeverd og verdiar. Alle dukker skal 
ikkje vere kvite, for slik er det ikkje i den ekte 
verda. På den tida var det svært vanskeleg å få 
tak i ei svart dukke med kjole, dei som var å 
få kjøpt, hadde stort sett bastskjørt, dei hadde 
ikkje vanlege dukkekle. Anna fann tilslutt leike-
dukka Majalaika, som hadde kjole. Men Anna la 
merke til at dukka ikkje fekk vere med i leiken 
på same måte som dei andre dukkene, når den 
vesle jenta leika. Majalaika vart ofte gøymt vekk 
når det var besøk. Var det slik at den vesle jenta 
skamma seg over den svarte leikedukka si?? Et-
ter lange samtaler med den vesle dukkemora, 
fekk Majalaika vere med, på same måte som dei 
kvite dukkene. Den som er svart kan ikkje bli 
kvit, men har like stor rett til å vere med. Dette 
må barna lære, fortset Anna engasjert. Anna er 
opptatt av kva vi formidler som foreldre, barna 
får med deg meir enn vi trur, og vi må formidle 
gode verdier til dei. Ord er ikkje nok,  vi må in-
kludere på ordentleg. Har vi plass til våre mørk-
huda naboar??

Her kan vi alle gjere noko. Venner er både dei 
du velger å vere saman med, og dei Gud velger 
for deg. Og med Gud hjelp, går det, seier Anna, 
og sender ei utfordring til oss i Løvstakksiden 
menighet. Har vi plass til alle??

Åsta Årøen

Har vi plass til Majalaika?

Anna Johnsen



I år kommer påske så seint som det går an å komme, i nest siste uke i april. 
Det gir mulighet for en flott påskeferie – enten du reiser på fjellet, til sjøen, 
eller blir hjemme i byen. Overalt vil solen i gode stunder gi varme og en smak 
av våryr glede!

Å komme ut i Guds frie natur er godt for helsa. Denne natur kan vi også finne i ”trange rom” ved 
påskeliljer som er kommet fram, og andre blomster og vekster som titter fram og knupper som 
begynner åpne seg. Livets under ved de samme livgivende solstråler i både by og land.

Både i byen og på landet kan vi gå til kirke i påsken! Enkelte steder er også andakt ute på fjellet. 
Guds Ord vil nå oss der vi er, og stille oss til andakt i undring, håp og tro.

Livets under – det aller største har vi i påskeevangeliet! Det evige livs lys skinner der over en 
ellers dødsmerket verden. Jesus død på et kors og oppstanden påskedag, det er et mysterium, en 
gåte, men det er også historisk knyttet til hendelser som gav støtet til at vi har kristen tro og en 
kristen kirke! Her er livets realiteter på godt og ondt relevant tilstede, og her er budskap som 
tar alle livets sider på alvor sammen med våre dypeste behov. Den Gud som vi møter i den taust 
talende natur er det som i Bibelens påskefortelling åpenbarer sin kjærlighet. Både ord og toner 
formidler, og i kirken er sted for å lytte, undres, oppdage, ta imot! Og det er et sted for stillhet, og 
til å be og tilbe. I kirken kan du finne det du trenger uansett hvilken livssituasjon du er i. Om du 
bare kommer med et åpent sinn, ærlig overfor livet og deg selv. Da kan turen inn i kirken og ut i 
solen være en fruktbar vekselvirkning!

Enhver kan sjekke i annonser og på plakater hvor det er gudstjenester eller konserter.
I denne artikkelen er nå kort om de gudstjenestene som blir i Løvstakksiden, i St. Markus og 
Solheim kirker. Velkommen til kirke!

17. april. Palmesøndag. Kl. 11,00 i Solheim kirke: Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun.
21. april. Skjærtorsdag. Kl. 11,00 i St. Markus kirke: Gudstjeneste ved kapellan Sandvik.
22. april. Langfredag. Kl 11,00 i Solheim kirke: Pasjonsgudstjeneste ved kapellan Sandvik.
24. april. Påskedag. Kl. 11,00 i St. Markus kirke: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Skiftun
24. april. Påskedag. Kl. 11,00 i Solheim kirke: Høytidsgudstjeneste ved kapellan Sandvik.

                                       Ådne Skiftun

Påskekonsert med jentekor ”Kalliope”
(Markering/feiring av nytt piano)
Søndag 10. apr. kl.18:00 Solheim kirke
Program: Faurré, Dvorak og m. fl.
Dir. / Mezzosopran: Åsne Kvamme 
Piano: Mariko Takei

Påske i kirken

Orgelmeditasjon
Lørdag 16. apr. kl.12:00 St. Markus kirke
Program: Bach, Liszt og Guilmant 
Orgel: Mariko Takei

VELKOMMEN!
Fri entre / kollekt.

Påskekonserter



Eystein Wiig

Eystein Wiig, som bor på Danmarksplass og arbeider i Åsane menig-
het, skal ordineres til prest i Solheim kirke søndag den 15. mai. I den 
anledning har vi noen spørsmål til ham.
 
- Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg er 34 år, og har min bakgrunn fra Bønes der jeg vokste opp. Jeg liker å kalle meg 
ekte bergenser (men vet ikke om jeg er det). Ellers er jeg en trofast medgangssuppor-
ter i Brann, og fulgte ivrig med i 2007 sesongen. Jeg har alltid likt godt å ta turen opp 
til Løvstakken. Det har vært rekreasjon og avkobling for meg. Men jeg velger selvsagt 
ruten fra bydelen jeg nå bor i og er blitt glad i. Her trives jeg svært godt!
 
- Hvorfor vil du bli prest?
Jeg ble kristen og aktiv i menighetslivet da jeg var 18 år gammel. Jeg syntes det var  
spennende å finne ut mer om hva troen handlet om, og bestemte meg for å studere 
teologi. I løpet av studiet ble det mer og mer viktig for meg å formidle troen videre til 
andre, og det er noe jeg brenner for.
 
- Hva slags utfordringer i DNK er det du brenner for? 
Jeg er opptatt av at kristne kan komme sammen og bygge inkluderende fellesskap der 
Jesus er i sentrum. Gudstjenesten søndag kl 11 er et slikt møtested, men det er også 
viktig å samles i hjemmene hos hverandre. Det er viktig å se mennesker som er sø-
kende eller nye som kristne og invitere dem med i de kristne fellesskapene.

Løvstakksiden menighet setter stor pris på at Eystein Wiig ønsker å ordinere seg til prest i 
Solheim kirke. Selv om Eystein bare har bodd i vårt sokn i noen år, så regner vi ham for en av 
våre egne og er beæret over at han velger Solheim kirke til sin ordinasjon. Det blir en festdag 
der biskop Halvor Nordhaug står for selve ordinasjonen og menighetens prester blir med. 
Antagelig er det første gang en presteordinasjon blir holdt i Solheim kirke. Vi gleder oss over 
at unge i dag velger det flotte og meningsfulle presteyrket og vil anbefale så mange som har 
anledning å komme til Solheim kirke søndag 15.mai kl 1100 og ”heie” på Eystein!

Arnulf Sandvik

Ordinasjon i Solheim kirke



Vi gratulerer hverandre med nytt piano og 
storstilt gave til Solheim kirke!

Løvstakksiden menighet har nylig gått til innkjøp 
av et nytt Yamaha piano til Solheim kirke.
Instrumentet	
�    klinger	
�    flott	
�     i	
�    kirkerommet,	
�    og	
�    er	
�    
fantastisk godt å spille på.

Menighetsrådet satte fortgang i saken når 
de ble informert om tilstanden til det gamle 
instrumentet som har gjort tjeneste i kirken i 
mange år. Dette var så slitt og dårlig at noe 
måtte gjøres.

Menighetsrådet	
�     finansierer	
�     en	
�     del	
�     av	
�     dette,	
�    
men	
�    det	
�    er	
�    likevel	
�    behov	
�    for	
�    flere	
�    midler	
�    som	
�    vi	
�    
må	
�    finne	
�    dekning	
�    for.

En stor og uventet gave fra foreningen 
Kirkepryd	
�     satte	
�     virkelig	
�     fart	
�     på	
�     saker	
�     og	
�     ting,	
�    
så nå ser vi også muligheter for å skifte ut det 
gamle og slitte instrumentet i menighetssalen 
slik menighetsråd og kantor ønsket.

Det er en stor glede for meg som kantor å ha 
tilgang	
�    til	
�    slike	
�    fine	
�    instrumenter.	
�    Dette	
�    tror	
�    jeg	
�    
også vil være til glede for alle som kommer til 
Solheim kirke i forskjellige sammenhenger.

”St. Markus-katedralen” i vår menighet trenger 
også instrumentfornyelse. Dette må kanskje 
være et litt mer langsiktig prosjekt siden det 
store kirkerommet med sin fantastiske akustikk 
krever	
�    et	
�    større	
�    instrument.	
�    Et	
�    flygel	
�    koster	
�    en	
�    
del	
�    mer	
�    enn	
�    et	
�    piano,	
�    men	
�    jeg	
�    har	
�    stor	
�    tro	
�    på	
�    at	
�    
det	
�    er	
�    mulig	
�    å	
�    få	
�    dette	
�    til,	
�    særlig	
�    nå	
�    når	
�    kirken	
�    
får en mer attraktiv beliggenhet i forhold til ny-
bebyggelse og ny bro. Jeg tror mange vil se 
muligheter her til å skape mer musikk og miljø 
i nær framtid. Da er gode instrumenter helt 
avgjørende.

Vi takker og gratulerer hverandre med nye og 
kommende investeringer!

Mariko Takei Myksvoll

Huset til Obamas forfedre i Besigheim.

Nytt PIANO i Solheim kirkeNy 	
�    	
�    PROSESJONSKORS

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON  2011
Benytt kontonummer 1594.22.87493 
Givertelefon 820 44 088 (200 kr) 

En verden uten fattigdom er mulig 
Det handler om rettferdighet

Støtt opp om Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon!

Helt siden 1967 har Kirkens Nødhjelp arrangert innsamlingsaksjon 
i fastetiden til inntekt for dem som trenger det mest. De siste årene 
har aksjonen fokusert på katastrofer som blir oversett, ungdom i 
krig og krise, menneskehandel og vannmangel. Årets aksjon handler 
om rettferdighet. Ifølge FN lever over 1 millard (!) mennesker 
fremdeles i ekstrem fattigdom. Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 
setter i år spesielt fokus på økonomisk rettferdighet i Tanzania.
Dette kan du være med å hjelpe dem med!
Tirsdag 23. Mars arrangeres fasteaksjonen over hele landet, og 
vi trenger deg som bøssebærer. Vi oppfordrer alle til å møte opp i 
Solheim eller St. Markus kirke denne dagen fra kl. 17:00 

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

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

Steffen W. Rame

Kristoffer Landa tester ut det nye pianoet.

Prestene har i lengre tid ønsket 
seg et prosesjonskors til å bruke 
ved familiegudstjenester og andre 
høytidlige anledninger. Kirkepryd, 
støtteforeningen til Solheim kirke, 
tok imot utfordringen og har skaf-
fet korset. Nå står korset fremme 
ved alteret til vanlig gudstjeneste 
når vi ikke har prosesjon. 
Menigheten har også satt igang 
et ministrantkurs for de min-
ste. Barna synes det er flott å få 
konkrete oppgaver under guds-
tjenesten og på den måte delta 
aktivt. Prosesjonskorset blir da 
båret av ministrantene når vi 

starter gudstjenesten og ved ut-
gang etter gudstjenesten. Menig-
heten vil igjen takke Kirkepryd 
for at de på en konkret måte viser 
omsorg for menighetens behov. 
Takk skal dere ha! 

Arnulf Sandvik



Intervju med et medlem av 
Løvstakksiden menighetsråd.

Til høsten er det valg på nytt menighetsråd. Mange 
vet lite om hva menighetsrådet er for noe, hvem 
sitter i rådet, og sist men ikke minst, hva gjør 
menighetsrådet.
Menighetsrådet er ”styret” i menigheten, og skal blant 
annet bestemme hvilke aktiviteter som skal bedrives i 
menigheten.

Navn: Jonny Østenstad
Medlem av menighetsrådet siden: 2005.

Hvordan kom du inn i menighetsrådet 
(MR)?
Jeg ble ført opp som ”slenger” på listen av bekjente. 
Deretter fikk jeg nok slengere til å komme inn på 
siste varaplass. Dette var i 2005, senere i perioden, 
som varte ut 2009,rykket jeg opp til fast plass da 
flere av medlemmene foran meg på listen flyttet ut av 
menigheten og derfor måtte gå ut av rådet. Det var 
nok litt tilfeldighetene som styrte, men i etterkant er 
jeg veldig glad for det!
Er det mye arbeid å sitte i MR?
Det kan til tider være en del å gjøre, men MR består 
av inntil 13 personer inkludert vararepresentanter 
så det er flere å dele arbeidet mellom. Det handler 
om å delegere. Alle er med på å få gjort det vi ønsker 
å gjennomføre. Der er ulike oppgaver, alt fra å lage 
kirkekaffe og juletrefest, lage høringsuttalelser, stemme 
på hvilken biskop vi skal ha og å forvalte økonomien 
til menigheten. Derfor er det viktig at Menighetsrådet 
består av folk med ulike interessefelt, og erfaringer.

Hva gjør man i MR?
MR er ”styret” i menigheten. Vi skal legge føringer for 
hva som skal prioriteres av aktiviteter i menigheten i 
den perioden rådet fungerer. Vi skal også bestemme 
hvilke investeringer som skal gjøres. Sitter man i MR 
har man alle muligheter til å påvirke det som skjer, ikke 
bare i kirken, men også hvilket tilbud av aktiviteter vi 
skal ha i nærmiljøet. Dette har vært viktig for meg som 
småbarnsfar!
Hva er de viktigste sakene du har vært 
med å behandle i den tiden du har vært 
medlem?
Det er vanskelig å dra frem en enkelt sak, men det 
arbeidet som blir gjort for barn og unge er jeg glad 
og stolt over å få være med på. Det at vi klarte å sikre 
småbarnstreff i Solheim har vært veldig kjekt, det 
samme gjelder det å få diakon på plass, og at vi er i 
gang med å skifte ut pianoer i begge kirkebyggene. Det 
blir også spennende om vi klarer å finansiere flygel 
i st.Markus og nytt orgel i Solheim. Her er det bare 
fantasien som setter grenser!
Hva er positivt med å sitte i MR?
Muligheten til å være med å prioritere hva som skal 
gjøres i nærmiljøet, og å bidra til å finansiere og sikre 
de. Man får også et nærere og mer personlig forhold 
til det som skjer i menigheten.
Var det annerledes enn du trodde?
Absolutt. Det har vært lærerikt og interessant. Ikke 
minst fordi man blir kjent med mange kjekke folk, og 
man kan påvirke mer enn jeg trodde i utgangspunktet.
Vil du fortsette i MR?
Det er ikke utenkelig, får jeg spørsmål fra 
nominasjonskomiteen vurderer jeg det nøye.

Åsta Årøen

Årsmelding

I disse dager blir årsmeldingen for Løvstakksiden menighet 
sydd sammen. Denne skal presenteres aktiviteten i menigheten 
gjennom fjoråret, og skal gås gjennom i menighetsmøte til 
våren.
Vi nevner noe av det som skjedde i 2010 her.

Året 2010.
I januar ble Solheim åpne barnhage omtalt i BT på grunn av 
en diskusjon rundt davæende praksis av tilskuddsreglene. 
Dette tilbudet ble lagt ned ved utgangen av juni. I september 
startet menigheten opp et alternativ som vi kaller Solheim 
Småbarnstreff.

Av annet barnearbeid nevner vi at Solheim Barnekor kom 
i gang igjen i høst etter å ha manglet ledere siden før 
sommerferien. Søndagsskolen startet opp etter et par år 

uten Det er også startet ministrantgruppe og arrangert 
Lysvåken.
Klubben avsluttet et fotoprosjekt med en utstilling i april.

Elles hadde vi oppslag i BT i forbindelse med 
vielsestatistikken. Vi har ikkje så mange vielser, men 
St.Markus har blitt brukt fleire ganger i året som har gått.

Både menighetens julekonsert i Solheim og lysmessen i 
st.Markus  var flott inneldning til julehøytiden. 
Begge arrangementene trakk godt med folk, ekstra gledelig 
er at der var mange nye.

Eldreaktivitetene samler mange, og blir drevet på en god 
måte av de eldre selv, i begge kirker. De er også flinke til 
å inkludere nye.

Jonny Østenstad

Jonny Østenstad



Velkommen til 
Solheim Kirkes Barnekor
Vi synger og koser oss i 
sosialt samvær
Øvelse hver mandag fra 
kl.17.30-18.30 i Solheim 
kirke

Mars
21. Øving
27. Barnekoret synger på   
familiegudstjeneste i Solheim 
Kirke     
kl.11.00
28. Øving/sosialt samvær
April
4. Øving
11. Påskeverksted
18. Påskeferie! Ingen øving.
25. Påskeferie! Ingen øving.
Mai
2. Øving
9. Øving
16. Øving
22. Vårfest i St. Markus kirke   
  kl.11.00
23. Øving
30. Avslutning av semester.

Hilsen lederne
Ieva
Sigrid Elena
Mona tlf. nr. 414 62 787

Tårnagent-kveld ble avviklet siste helgen i januar. 10 barn fra 4 ulike skoler fikk 
leke, spise god mat og lære mer om kirken og det kriste budskap. Med på arran-
gementet var de frivillige Ommund Lindtjørn og Margit Skumsnes Jensen. En stor 
takk til de!
 Arrangementet var vellykket, og vi vil prøve å samle barna igjen, om sommeren, 
slik at de kan bli bedre kjent!

Natt til 1.søndag i advent var det 11 åringen som okkuperte Solheim kirke. De koste seg med aktivi-
teter av ymse slag og fikk være oppe lenge. Blant annet var de med på familiegudstjenesten og bidro 
med et skuespill. Neste år håper vi å få med gutter også..

Kirken- hører barna til !

Løvstakksiden menighet ønsker å satse på barn og 
småbarnsfamilier. I julehøytiden har det vært man-
ge aktiviteter og opptredener for og av de minste. 
Her viser vi et klipp med bilder. 

Bilde 1: Barnekoret sang ved Hyggestundens 
julemesse i November. 
Bilde 2: Barnekoret hadde fine hvite kapper da 
de  sang ved konserten ”Vi synger julen inn” i de-
sember. 
Bilde 3: Småbarntreffet gledet oss også ved å stil-
le opp på ”Vi synger julen inn”. Terje Thunes ledet 
de minste og foreldrene i sangen. 
Bilde 4: I år hadde vi krybbespill for barnehage-
barn i kirkene her på Løvstakksiden. 



Glimt fra menighetslivet . . .

Plystre-Bernard  
besøkte Eldres Vel 
3.mars og underholdt. 
Det er Rolf Olsen 
som har sin bakgrunn 
i ungdomsforeningen 
i St.Markus og som 
fortalte om den flotte 
ungdomstiden. 

Hyggestunden 
fikk besøk av Liv Rise 
og Gjertrud Knudsen 
8.desember. De både 
synger og taler og fikk 
glede de fremmøtte. 
Det har blitt tradisjon 
de siste årene at de 
kommer på besøk. 

Lysmessen i 
St.Markus er både 
stemningsfult og flott. 
Vi har tradisjon for at  
konfirmantene deltar 
med tekstlesing og 
lystenning. Lysmessen 
er i samarbeid med 
Bergen Internasjonale 
Menighet. 

Kinesisk Jule-
feiring var det i 
St.Markus lørdag 
18.desember. Ca.70 
personer deltok med 
”utenlandske” gjester. 

Christoffer Nil-
sen sammen med sin 
gode kompis i Klub-
ben.  

Klubben kan til tid-
er være ganske livlig 
når ungdommene har 
det morro sammen. 



brothers that I know. We 
play together, we sing 
together. All of them 
know playing piano and 
guitar. Me too, I can play 
some melodies with the 
piano. We have at home 
a piano and two guitars. 
We know all singing 
and before going to 
bed at night, we always 
pray together. I thank 
God for giving me this 
family.

Since I was a little girl, 
my father sent me every 
Sunday at church as a 
Sunday school student. 
Then, when I finished 
my study I’ve decided to 
be a teacher of Sunday 
school in 2007. Actually, 
I have 35 students in my 
class; they are ranged in 
the age of 7 to 12. I love 
teaching. The thing that 
makes me very happy 
is that my students are 
happy of what we do 
and understand what I 
teach them. Apart from 
being a teacher, I’m 
also a choir member. I 
know that talent is from 
God and I must praise 
Him with what He gave, 
gives and will give me. 
So, I participate in some 
activities in church. 

Clara

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

March 20 Service with   
 Prayer ministry
March 27 Service with Holy  
 Communion
April 3 Family service
April 10 Service with Holy  
 Communion
April 17 Service with  
 Prayer ministry
April 21 Easter meal with Holy  
 Communion
April 24 Easter service
May 1 Family service
May 8 Service with Holy  
 Communion
May 15  Service with Prayer  
 ministry
May 22  Service with Holy  
 Communion
May 29  Prayer Night
June 5 Family service
June 12  Pentecost service with  
 Holy Communion
June 19  Service with Prayer  
 ministry
June 26  Service with Holy  
 Communion
July 3 Family service
July 10 Service with Holy  
 Communion
July 17 Service with Prayer  
 ministry

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

Also this school year, 2010-2011, has BIC two intern students 
from Hald International Center.  They are from Madagascar, and 
are Tsanta Benjamin, 19 years old, and Clara Razanampanarivo, 
23 years old.  They spend most of their time in Ytre Arna 
congregation, but about one third of the time is also with BIC .  
They take par t in Sunday ser vices, in different small groups 
(cell groups) and they tr y to learn Norwegian as well.  You can 
read Clara´s presentation of herself.  We would have liked for 
Tsanta to do the same, but space does not allow that.

I’m RAZANAMPANARIVO Clara. I was born on 24th 
October 1987 in a small town called Antsirabe. It is also 
the town where I grew up. Antsirabe is not very big. The 
thing that makes it different from the rest of the country is 
that there are a lot of potatoes and carrots. Also, there are 
many beautiful places. Those places make this town the first 
destination for an Easter holiday.

I am a short girl. When I talk about my hobbies, I always say 
first:”I like singing” and that is true. Singing is for me my 
favorite pass time. When I feel sad or when I have problems, 
it is in singing that I can forget all of that. I like laughing, 
dancing, doing competition, travelling, joking. About sport, I 
play basket ball.

I live with my parents. I have three brothers and I have 
no sister. So, I’m the only daughter of my parents. Most of 
people say that I’m a spoilt girl but they are wrong. It is true 
that I’m very close with my parents but, to be spoilt, that is 
not true. For me, having a family as mine is a gift from God. 
I love very much my family. My father is a deacon. He knows 
playing piano and guitar. He is very kind but he can be very 
severe when one of his children does something bad. He 
spends all of his time at church. My mother is a grocer. She 
is very strict. I love my mother because she is my only friend. 
Before, I had so many friends but once they get married, we 
are friends no more. My three brothers are the loveliest 

On Maundy Thursday, April 21st, BIC will, true to our tradition, 
invite to an Easter meal in the parish hall of St. Markus church 
in the afternoon at 5 PM.  We will celebrate the Easter meal 
as Jesus and his friends did it 2000 years ago.  We will also 
celebrate Holy Communion together as Jesus told his friends 
to do so.  This is s a free meal, and we would like to invite 
everyone to take part in this celebration.



    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. 

Arrangementer i foreninger og lag

Hyggestunden
Onsdager kl 1200 i Solheim kirke.
16.mars: Kirkepryd holder BASAR
30.mars: Bjørgvin Kameratklubb lager Hyggestund 
for oss.
13.april: Oberammergau, Jan Einar Holsen forteller 
fra turen til pasjonsbyen. Vi synger salmer av Anders 
Hovden. 
27.april: Hjerteklang kommer og synger
11.mai: kl 1130 NB merk dato: Hyggestund besøker 
Solheim Alderspensjonat. Liv Rise og Gjertrud 
Knudsen deltar. 
25.mai: Med egne krefter. Diverse progrram og mye 
sang. 
8.juni: Tur til Lyngheisenteret i Lindås. Film, utstilling, 
middag. Påmelding. 

Eldretreff i St.Markus
Første torsdag i måneden kl 1130: 
7.april:  Vårprogram med Arne Nord. 
8.april: Fredag kl 1800 Diakonatets BASAR
5.Mai: Os-damene synger og spiller
9.juni: Sommertur (påmelding)

21.mars kl 1900 Årsmøte i DIAKONATET

Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Tirsdag kl 1200,, i den uken det ikke er Hyggestund.
16.mars: Kirkepryd holder BASAR, 

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: nnenhver fredag 
fra kl. 17-20.  18/3 - 1/4 - 15/4 - 29/4 - 13/5 - 27/5 - 
10/6).

Norskkurs i Miljøstuen
Hver tirsdag fra kl.13-15 i Lotheveien 2 . 
Siste undervisningsdag før sommeren blir 21.6.2011.

Løvstakksiden menighet 

MILJØSTUEN i Lotheveien 2 (vis á vis kirken) 
servérer middag om onsdagen
kl. 15.00 - 17.00. Pris kr. 50.- for et herlig måltid 
med middag, dessert, kaffe og en god prat!  
           

Vi har plass til deg også !

Givertjeneste i Løvstakksiden menighet

ja, jeg vil være med og støtte arbeidet i løvstakksiden menighet med en fast sum.
 Fast beløp på kr. ……………….  hver  ……………ved å inngå avtalegiro. Send meg papirer for å 

inngå avtale.
 Fast beløp på kr. …………… hver ……………. (mnd/kvartal/årlig) Men jeg ønsker å få tilsendt 

giroer i posten isteden for å benytte meg av avtalegiro.
 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.

Jeg ønsker å gi til:
Menighetsarbeidet generelto 

Barne og ungdomsarbeideto 

Menighetsbladeto 

Diakonalt arbeido 

Navn: ………………………………………………………..
Persnonnr (ved skattefrie gaver): ……………………(11siffer)
Adresse: ……………………………………………………..
Postnr.:……………..Poststed: ………………………………
E-post: ……………………………………………………….
Dato: ……………Underskrift: ……………………………….

Utfylt svarkupong sendes til Løvstakksiden menighet, Hordagt.28.5055 Bergen. Du kan også levere 
den eller gi den ved gudstjenesten.

Løvstakksiden menighetsråd ønsker å gi 
deg mulighet til en fast givertjeneste for 
menigheten. Mange gir mye både av tid og 
penger til menigheten. Nå er muligheten 
for å få struktur på din givertjeneste.
Stat og kommune gir ikke tilskudd til det 
frivillige arbeidet vi gjør i menigheten. 
Dette må vi besørge selv ved innsamlinger 
av forskjellige slag, offer på gudstjenestene 
eller som her givertjeneste.
Løvstakksiden menighet har et allsidig 
arbeid som menighetsrådet ønsker å 
styrke og vil satse høyt de kommende 
årene også. Vi ønsker å være en god og 
positivt kraft i vårt nærmiljø.  Bli med du 
også. Menighetsrådet satser på :

Barne og ungdomsarbeidet. Av - 
nye tiltak,som er blitt meget godt 
mottatt er småbarnstreffet, som 
er avtager for barnehagesatsingen 
vår. Treffet er åpent tirsdag og tors-
dag fra kl.10.00-14.00. Søndagskole 
for barn er også oppe og går ig-
jen.  Nytt av året er også samling 
for 8/9 åringer, ”Tårnagenter”. Vi 
hadde også første helg i advent ”Lys 
våken” for 11/12 åringer. Solheim 
barnekor og Klubben i St.Markus 

er ”still going strong”. Unge og 
kjekke ungdommer møter jevnlig 
til konfirmantundervisning.

Diakonalt arbeid. Etter at diakonen - 
er kommet godt i gang ”blomstrer” 
det rundt henne. Nye tiltak, i samar-
beid med andre, er norsk undervis-
ning og interkulturell kvinnegruppe. 
Besøkstjenesten er på vei oppover 
og middag på miljøstuen har en 
gode medarbeidere. De ”gamle” 
eldretretreffene både i Solheim og 
St.Markus lever i beste velgående.

Voksenarbeid.  Husfellesskapet har - 
fått et oppsving og en ny gruppe 
er etablert på Gyldenpris med 
felles inspirasjonsamlinger. Me-
nighetskveldene og bibelgruppe 
fortsetter sitt gode arbeid, m.m.

Dette kan du være med på. Derfor blå-
ser vi nå nytt liv i den gamle givertjenes-
ten.  Tenk om 100 personer tegner seg for 
kr.100 pr.mnd da vil menigheten kunne 
disponere kr. 120 000 pr. år. Om vi øker 
beløpet pr. person til kr.200.- pr mnd. vil 
menigheten kunne disponere kr.240 000. 

Det er bare fantasien som setter grenser. 
Selvfølgelig kan du velge selv hvor mye du 
vil gi.

Svarkupongen kan levers i kirken eller 
sendes til menigheten. For adresse se siste 
side.
Du kan selv velg beløp og hva din gave skal 
gå  til:

Menighetsarbeidet generelto 

Barne og ungdomsarbeideto 

Menighetsbladeto 

Diakonalt arbeido 

Gaver til Den Norske Kirke gir rett til 
fradra på skatten. Gaver gitt til menigheten 
gir deg rett til å få fradra på inntekten 
før skatt. Betingelsen er at du gir kr. 500 
eller mer totalt i løpet av året. Maksimalt 
fradragsberettig beløp er kr. 12 000. For 
at vi skal kunne melde dette inn til skat-
temyndighetene må vi ha ditt personnum-
mer. 

Solveig Sjursæther

Bli med i givertjenesten i Løvstakksiden menighet !

Basar  St. Markus kirke

MENIGHETSSALEN
FREDAG  8 . april 2011  - kl. 18.00

Åresalg og hovedtrekning
Mange pene gevinster

Enkel bevertning.
Alle er hjertelig velkommen !

St. Markus Diakonat



Vi søker råd
vil du være med å påvirke?

Nå kan du være med å påvirke ditt nærmiljø- din kirke. 

Det finnes mange ønsker og meninger om kirken, og hvordan den lokale 
menighet bør drives og fungere. Ved kirkevalget nå til høsten 2011 kan du 
være med å påvirke din lokale menighet og kirkens videre arbeid.
Til høsten skal det igjen være valg på nytt menighetsråd. Valget faller i tid 
sammen med kommunevalget.  Valget for to år siden var en prøveordning 
med menighetsråd valg for to år.  Nå har en gått tilbake til en valgperiode på 
4 år. Det nye rådet vil tre i kraft 1.nov.2011.

Menighetsrådet har nedsatt en nominasjonskomité for menighetsråds 
valget.  Målet med nominasjonsarbeidet er å legge grunnlaget for en god 
sammensetning av rådet, til å finne interesserte personer som er villig å gjøre 
en innsats og villig til å på ta seg vervet. Å bli spurt om å sitte i menighetsrådet 
er en tillitserklæring fra menighetens side. Målet er å ha en åpen kirke som 
gir tilhørighet til nærmiljøet.
Dersom dette virker interessant å jobbe med i en periode ønsker vi deg 
velkommen som kandidat til valglisten eller kanskje du har gode tips å 
komme med.
Du kan ta kontakt med kontoret ved menighetskonsulent Solveig Sjursæther 
tlf. 55 30 81 33 eller leder for rådet Jonny Østenstad mob. 994 75 510. Du 
kan også sende på e-post til: lovstakksiden@bkf.no eller et helt normalt brev 
i posten til Løvstakksiden menighet, Hordagt. 28, 5055 Bergen. Eller kanskje 
bare slå av en ”prat” når vi treffes.

Solveig Sjursæther
Menighets konsulent

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:55308135

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 55308135 på onsdager mellom 10-14.

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

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

'¡JQWHOHIRQ����������������PRELO������������
www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine

 Polden Polden Wilson Polden

 

Kristi Himmelfartsdag i Solheimsviken
torsdag 2.juni kl 1200  ved Himmelfarten

Friluftsgudstjeneste
Kirkekaffe
Båttur

Årstad menighet
Fridalen menighet
Løvstakksiden menighet
Bergen Internasjonale menighet



B Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen

MILJØMERKET

241                  
734trykksak

Ziggy 
- hunden som liker å kle seg

Vi har latt oss sjarmere av hunden til menighetskirketjener Annicken Gildernes. Ziggy er en kinesisk 
nakenhund som elsker å gå i klær for ulike anledninger. Er det ikke en stilig hund?  


