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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

26. februar.  1. søndag i fastetiden
Kl.11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Blå Kors. Krk.k.

4. mars.  2. søndag i fastetiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

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

11. mars.  3. søndag i fastetiden
Kl.11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved Arve 
Hansen Haugland. Nattverd. 
Takkoffer: Christian Relief 
Fund. Krk.k.

18. mars.  4. søndag i fastetiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Misjonshøgskolen i Stavanger. 
Krk.k.

25. mars. Maria Budskapsdag
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
sokneprest Skiftun. Takkoffer: 
Barne- og ungdomsarbeidet. 
Krk.k.

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

1. april. Palmesøndag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Institutt for sjelesorg. Krk.k.

5. april. Skjærtorsdag
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Kirkens Bymisjon i Norge. 

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

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

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

15. april.  2. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Misjonsprosjekt i Thailand. 
Krk.k.

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

22. april.  3. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
sokneprest Skiftun. Takkoffer: 
Barne- og ungdomsarbeidet. 
Krk.k.

29. april. 4. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menneskeverd. Krk.k.

6. mai.  5. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
KONFIRMASJON ved 
kapellan Sandvik. Takkoffer: 
Barne- og ungdomsarbeidet.

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

13. mai.  6. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Ungdom i oppdrag. Krk.k.

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

27. mai. PINSE
Kl. 11,00 Solheim kirke
Høytidsgudstjeneste ved 
kapellan Sandvik. Nattverd. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Høytidsgudstjeneste ved 
sokneprest Skiftun. Nattverd. 
Takkoffer: Gå Ut senteret.

28. mai.  2. pinsedag
Økumenisk 
friluftsgudstjeneste på 
Kristkirketomten, på 
Bergenhus festning kl. 12. – 
Viser til senere kunngjøringer 
i aviser og gudstjenester.

3.juni.Treenighetssøndag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsfakultet. Krk.k.

10. juni. 2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE  ved 
menighetens prester, barnekor 
med .fl.. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. VÅRFEST 
med servering og variert 
program ute og inne.

17. juni. 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 St.Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
KABB/Kristent arbeid blant 
blinde. Krk.k.

24. juni. 4. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet.Krk.k.

Presten har ordet

Når jeg som prest i Bergen Internasjonale 
Menighet får skrive i denne spalten i dette 
nummeret av Løvstakksidene, så vil jeg 
først og fremst få takke.  Jeg vil takke folket 
i Løvstakksiden menighet, og i særdeleshet 
dere som føler en spesiell tilknytning til St. 
Markus kirke for at Bergen Internasjonale 
Menighet får bruke lokalene i St. Markus, 
for den vennlige holdningen dere møter 
oss med og for det gode samarbeidet 
som vi kan ha om enkelte arrangement og 
møtepunkter.  Dette setter vi utrolig stor 
pris på og det betyr mer for oss enn dere 
kanskje aner.
Så vil jeg også benytte anledningen til 
å invitere til fellesskapet som vi har i 
menigheten vår.  Vi er en menighet for alle 
som ønsker å komme sammen med oss.  
Og vi er en menighet for dem som ønsker 
det som er vårt særpreg, nemlig at vi er en 
engelsk språklig menighet, selv om vi også 
bruker norsk i mindre grupper.
Vi har tre hovedpilarer som fellesskapet 
vårt hviler på; Vi kommer sammen til 
gudstjeneste hver søndag ettermiddag kl. 
17.00, vanligvis nede i menighetssalen, men 
noen ganger også oppe i kirkerommet.  
Det er gudstjenester hvor flest mulig får 
mulighet til å delta i de forskjellige delene 
av gudstjenesten, men hvor det selvfølgelig 
også er rom for å komme og være med 
uten å bidra med noe spesielt.
For det andre legger vi vekt på å tilby et 
møtested i smågrupper som møtes på 
hverdager.  Vi kaller disse gruppene for 
cellegrupper, og har grupper både på norsk, 
engelsk og kinesisk, og grupper både for 
menn og kvinner.  Vi tenker det er viktig 
å ha muligheten for et litt mer personlig 
fellesskap på denne måten.
Og for det tredje ønsker vi å være en del av 
Guds misjon, her i Bergen ved å tilby dette 
engelsk språklige fellesskapet til alle som 
ønsker å være en del av det, men også ved 
at vi støtter vår «egen» misjonær, Frode 
Brügger Sætre, som har vært et aktivt 
medlem hos oss tidligere, men som nå er 
misjonær i Mali, utsendt av Det Norske 
Misjonsselskap.  10 % av inntektene våre 
sender vi videre for å støtte arbeidet i Mali 
som Frode er med på.
Vi har et slagord for menigheten vår, og det 
ønsker vi virkelig skal være et sant utsagn 
om oss: Et bønnehus for alle folkeslag.  
Det ønsker vi å være til velsignelse for St. 
Markus kirke og Løvstakksiden menighet 
også.

Arve Hansen Haugland



STORSAL

FOAJÉ

HOVEDINNGANG
fra Rogagaten

TIL KANTINE

TIL SKOLE

STOLLAGER

LYD/LYS

HEIS

VENTILASJON

Direkte kontakt ned mot
idrettshall.

Vindu ned mot idrettshall

Vindu ned mot idrettshall

BACKSTAGE (kan brukes av både storsal
    og auditorium/musikkrom)

AUDITORIUM/
MUSIKKROM

VRIMLE/
GRUPPEROM

Nye Ny-Krohnborg  
- bydelssenter med kulturhus og idrettshall

Kantine

Kultursal

Foaje

Til høsten blir det nye bydelssenteret ved Ny 
Krohnborg skole ferdigstilt for bruk av beboerne 
på Løvstakksiden. Det blir et stort løft for kultur- 
og idrettstilbud i vårt nærmiljø. 

Bergenshus og Årstad kulturkontor er ansvarlig for utfor-
ming og tilrettelegging av bygget, Idrettservice er ansvarlig 
for utforming og tilrettelegging av idrettsdelen av bygget. 

Bydelssenteret blir et flott og moderne bygg med topp 
utstyr og fasiliteter: 

• Storsal, 245kvm, teleskopamfi m/137 seter, lyd-lys-
rigg, film (surround/HD), black box, piano
•Backstage, 40 kvm, sminkespeil, dusj, wc, tekjøkken
• 3 stk møterom, 20 kvm, 2X12kvm + kjøkken i 
gang
• 2 stk verksted, 50 kvm, vaskerenne, fleksible mø-
bler. Rommet kan deles med blokkvegg
• 2 stk øvingsrom, sanganlegg, trommesett, forster-
kere
• Dans/musikk, 111kvm, kan deles med blokkvegg,  
speilvegg. Lyd-/lysrigg, film (surround/HD)

• Idrettshall, på størrelse med en håndballbane, som 
kan deles videre i 2 og dermed tilby aktiviteter for 
flere grupper samtidig. Det blir også et styrkerom 
med mulighet for apparattrening. 
• Generelt: Trådløst nett, opplegg for LAN-party, løse 
stoler og bord til bruk i ulike rom

Kulturkontoret, Ny Energi rundt Damsgårdssundet og 
Idrettservice vil innkalle de frivillige kulturlivet til nytt in-
formasjonsmøte senere i vår. Her vil det bli lagt inn befaring 
på tomten- forhåpentligvis vil byggingen være kommet så 
langt at man kan få et inntrykk av hvordan de nye aktivi-
tetslokalene blir. 
Alle interesserte brukere er velkomen til å ta kontakt med 
kulturkontoret for mer info:  
kulturkontor.bergenshus-aarstad@bergen.kommune.no

Bydelssenteret skal brukes både av liten og stor, gammel og 
ung. Det kommer til å bli arrangert mange ulike kurs og til-
bud for ulike alderstrinn, og DU er hjertelig velkommen til 
å delta på kurs eller starte opp ny aktivitet. Fra høsten 2012 
vil en kunne booke sen inn i husets ulike rom via Bergen 
kommunes nettsider - Aktiv By. 

Vi gleder oss til dette nye og praktfulle kulturhuset som blir et 
flott tilbud og ikke minst møtested for mennesker på Løvstakk-
siden. 
   Arnulf Sandvik



Anita Amundsen( 43) har bingo i hjerte og 
blod, hun er tredje generasjon i bingobransjen. I 
dag eier hun helt og delvis 3 bingoer  på steder 
i Bergen og omegn, men det er i Maxibingo på 
Danmarksplass hjertet ligger.

Inn på bingoen er det rent og trivelig, og det er 
tydelig merket på døren at dette er et sted for 
de over 18 år. ”Mange kommer hit for å tømme 
hodet” forteller Anita, ”de får lese aviser og drikke 
gratis kaffe, og prate litt”. 

Maxibingo startet på Danmarksplass i 1983. Og 
har siden da vært en viktig bidragsyter til lokale lag 
og foreninger. Det er mange kunder som kommer 
her, noen kommer hver dag. Det er et treffsted, 
mye prat i pausene + litt spenning. Man blir glad i 
hverandre og knytter bånd i et slikt miljø. Akkurat 
nå er vi blitt Rikstototkommisjonær, og holder på 
med en liten ombygging i forhold til det. Viktig for 
meg å klare å skape noe som gjør at både kunder 
og ansatte koser seg og har det bra. 

Anita Amundsen har bodd i området store deler 
av sitt liv, først i Solheim borettslag, deretter litt 
lenger opp i bakkene. Anita gleder seg til den nye 
skolen kommer, hun liker stedet og vil at det skal 
være et godt og trygt sted å bo, både for barn, 
unge og eldre. ”Da må det satses,” sier hun. Selv 

om bingoen går bra, er hun bekymret for det 
lille lokalmiljøet på Danmarksplass.  Mange har 
forsvunnet etter omleggingen av bussrutene til 
Skyss. Bussrutene binder ikke lenger  bomiljøet 
på Danmarksplass og Løvstakksiden sammen, det 
er kun gjennomgående ruter, og befolkningen på 
Løvstakksiden, særlig de eldre har ingen bussruter 
som kan ta de opp bakkene etter dagens gjøremål 
på Danmarksplass.

Anita Amundsen og andre næringsdrivende og 
beboere i området arrangerte to møter før jul, 
målet er å mobilisere for Danmarksplass. ”Men vi 
trenger flere som engasjerer seg ” sier Anita på 
Maxibingo, ”det er bare å ta kontakt, dere finner 
meg på Maxibingo!” 

Det går mot tid for henting i barnehage, jeg takker 
for kaffe og pakker sammen. På veien ut hilser jeg 
på Anitas mor, og jeg får lov til å ta et bilde. Anita 
er forsvunnet, det er mange som trenger hennes 
råd og synspunkt. Jeg beveger meg mot døren, mot 
timer med hektisk familieliv, inne i bingoen er det 
stille og avslappet stemning.

Det blir spennende å se hva Anita og de andre i 
det lokale næringslivet klarer å få til.

Åsta Årøen

MAXIBINGO på Danmarksplass    – et treffsted i lokalmiljøet!

Jorunn Kalsen, mor til Anita bidrar 
mye i familiebedriften og er en kjent 
bingo-stemme i miljøet.Mye av over-
skuddet går til lokale lag og organi-
sasjoner, blant annet idrettslaget Ny 
Krohnborg.



Hva med å reise seg der en sitter og sette seg der 
en står? Det er i hvert fall noe av det som skal skje 
i kirkene våre i 2012! En gudstjenestereform er på 
gang i hele Norge, fra storby til bygder ved fjord og 
ved fjell i sør og nord. En reform større enn i 1978, vi 
må helt tilbake til 1920 for å finne noe lignende.  Nå er 
noen nye prinsipper på gang som kan virkelig fornye 
gudstjenester og kirke!

Tradisjon og fornyelse
Men la oss først berolige de som nå blir engstelig for å 
miste alt som er kjent og kjært i kirken. Hovedstruktur 
står fast: Klokkene kaller som før til en «ordo» 
(hovedordning) som er den samme: Åpningsdel, 
Ordets del, Forbønnsdel, Nattverd-del, Avslutningsdel. 
En ny dåpsliturgi bringer videre faste elementer i det 
samme sakrament som før, men noe har fått ny stil 
og plassering. – Det nye i den tekstlige liturgi kommer 
da som variasjon i enkeltheter, der en enkelte steder 
kan velge ord og bønner som har vært før, men også 
nye og annerledes. I noe skjer en forenkling, mindre 
med salmer for eksempel, men en kan også utvide og 
utvikle, slik som i en engasjerende ny nattverdliturgi.

Ny musikk
Mens gudstjenestelivet i Den Norske Kirke til nå har 
vært veldig lik overalt i landet, er det nå åpnet for et 
mangfold i form og stil. Her er den liturgiske musikk 
på mange måter bærende; det gis nå frihet til at de 
enkelte menigheter selv kan velge mellom mange 
forskjellige musikkalternativer. Mange komponister har 
benyttet anledningen til å lage ny liturgisk musikk til 
gudstjenestens forskjellige deler. Her er mye vakkert i 
forskjellige stilarter godkjent til gudstjenestelig bruk.

Tre hovedprinsipper i gudstjenestereformen
Formålet med gudstjenestereformen er at menighetene 
skal ha en gudstjeneste som fungerer best mulig for flest 
mulig i en ny tid uten å gi avkall på det grunnleggende 
helt fra Jesus og apostlene ved Ordet og nattverden. 
Gudstjenesten skal være møtested som samler, vekker 
og fornyer og utruster til kjærlighetens tjeneste og gir 
mennesker livshjelp på veien til det evige liv!

Til dette har en samlet seg om tre - 
hovedprinsipper for gudstjenestereformen.
Stedegengjøring1. . Samtidig som en har noe til 
felles i en hovedmal, skal hver menighet kunne 
ha gudstjenesten på sin måte. Det har noe med 
eierskap å gjøre. Gudstjenesten er ikke noe 

som kommer utenfra og nedover hodet på oss, 
men vi former selv ut fra våre behov og ønsker 
og muligheter! 
Fleksibilitet2. . Det dreier seg om den frihet 
som de enkelte menigheter har ved de 
mange valgmuligheter som nå blir lagt inn i 
gudstjenesteboken.  Dermed kan det bli ganske 
stor forskjell på gudstjeneste i Domkirken og 
hos oss i Løvstakksiden. Poenget er at begge 
steder blir en fornøyd, ved at ulike menigheter 
får en gudstjeneste som passer for dem.
Involvering3. . Dette er gudstjenestereformens 
hovedsak: At folket blir aktive deltakere ved 
å ta del i forberedelser og gjennomføring 
av gudstjenestene. Prestene får en viktig 
oppgave med å veilede folk som også skal lede 
gudstjenesten, forme bønner, utføre oppgaver 
av ulike slag, og kantor oppmuntrer og veileder 
flere som kan bidra med musikk og sanglige 
innslag. Enten det er høymessen i sin nye form 
eller dens varianter med familiegudstjeneste 
eller for ungdom, det er folkets gudstjeneneste 
uansett, menigheten i levende liv!

Gudstjenesteutvalg
Menighetsrådet har nedsatt et eget gudstjenesteutvalg 
til å lede arbeidet med gudstjenestereform i 
Løvstakksiden. Det hadde sitt første møte 18. januar og 
kurser først seg selv, og vil deretter lage forslag hvordan 
en liturgi kan være i Løvstakksiden både med musikk 
og tekst. Menighetsrådet skal utpå høsten vedta den 
ordning som en går inn for, og biskopen skal godkjenne 
denne. Men først vil en ha en prøveperiode og dra hele 
menigheten med i prosessen. I gudstjenesteutvalget 
sitter begge prestene og organisten, og ellers er det 
Jonny Østenstad, Steffen Wulfsberg Rame, Berit Eggen 
Solstad, Sven Gudmund Hinderaker, Målfrid Thunes, 
Signe Halvorsen.

Bli med i prosessen!
Gudstjenesteutvalget ønsker at så mange som mulig 
engasjerer seg med spørsmål og innspill. Menighetens 
gudstjeneste: det betyr i praksis din og min! At 
nettopp du kan føle deg hjemme der! Og de som du 
gjerne vil ha med til kirken! Ta derfor kontakt med 
gudstjenesteutvalget, møt fram på samlinger der en 
har om reformen, og ta del aktivt når det hele kommer 
i gang! 

Ådne Skiftun

NYE GUDSTJENESTER!



Julematiné i Solheim Kirke
Lørdag 17. desember inviterte lokale kunstnere til en 
stemningsfull julematiné i Solheim Kirke. Skuespiller 
Berit Eggen Solstad, som selv bor i Hordagaten, 
fremførte sin egen musikalske teatermonolog «Siriannes 
julerystelse» akkompagnert av ektemannen Kristian 
Wedberg på piano og naboen Ole Amund Gjersvik på 
kontrabass.  
«Siriannes julerystelse» er en morsom og gripende 
julefortelling om Sirianne som har fått hjernerystelse 
etter et fall på jobben og skal feire en stille jul alene 
fordi mannen er i Nordsjøen og foreldrene på Hawaii. 
Et tilfeldig møte med et ungt par som venter barn, 
gjør at denne julaften blir helt spesiell for Sirianne. Til 
sin forundring oppdager hun at julen handler om noe 
større og viktigere enn presanger, julepynt og Walt 
Disney-tegnefilmer. 
Kontrabassisten Ole Amund Gjersvik åpent matineen 
sammen med Tore Hegdahl på trekkspill. Deres versjon 
av Oblivion av Astor Piazzolla og Det hev ei rose sprunge var 
en lyrisk og vakker åpning på en times ro og refleksjon 
i førjulstiden. Berit Eggen Solstad hadde satt sammen 
et barnekor for anledningen. Sammen med musikerne 
skapte koret en flott avslutning på forestillingen med 
et knippe julesanger som formidlet både den høytid og 
glede som hører julen til. 
Julematineen var støttet av Bergenhus og Årstad 
kulturkontor og Solheim menighetsråd. Og arrangørene 
bak matineen håper forestillingen kan bli en årlig 
førjulstradisjon i Solheim Kirke. 

Hege Rognøy Fossåskaret

Et nytt studieområde:

BARNETEOLOGI 

Bevissthet om barneteologi både som begrep og som 
del av det teologiske fagfeltet er økende både i Norge 
og internasjonalt. Fra en sped begynnelse på 1970-talet 
har det siden tusenårsskiftet vokst fram en omfattende 
litteratur med fokus på barnets spiritualitet, behov 
og muligheter i trosmessig sammenheng. Siden i 
fjor høst har soknepresten i Løvstakksiden pendlet 
til Misjonshøyskolen i Stavanger i etterutdanning 
tilknyttet barneteologi. 

Barn likeverdig med voksne
Barneteologien er ikke bare en teologi om barn, men 
også med barn. En har innsett og finner stadig mer at 
barna har en egen status som åndelig vesen og som 
kristne ut fra dåpen som er fullt på høyde med voksne. 
De trenger de voksnes hjelp til kunnskaper og liknende, 
men voksne trenger også barnas hjelp! På ulike måter, 
men i likeverd, kan barn og voksne utfylle hverandre. 
Ikke uten grunn har Jesus faktisk satt barna foran 
voksne! Barn er det grunnleggende i oss alle, og dette 
kan de som er barn hjelpe voksne å finne tilbake til.

Barn og gudstjeneste
Sentralt i barneteologi står det å praktisere troen, og her 
er gudstjenesten sentral. Studiet ved Misjonshøyskolen 
vektlegger sterkt gudstjenesten som sted for barns 
trosutfoldelse og opplæring.
En knytter her til den nye gudstjenestereformen at alle 
gudstjenester skal kunne involvere barn på like linje 
med voksne!

Barn og drama i gudstjenesten
Barn har en spesiell sans for det å bruke kroppen 
når de lærer, i forming, bevegelser, spill. Ikke bare i 
gudstjenester spesielt tilrettelagt for familier og barn, 
men i alle gudstjenester er det viktig at barna kjenner 
seg ikke bare velkommen, men også inkludert på sine 
egne premisser. Barn liker høytid, ritualer, men like 
mye er leken viktig! Lek er ofte alvor for barna, der livet 
prøves ut, og alvor kan formes til lek. I dette perspektiv 
kan en gudstjeneste kalles «gudstjenesteleken», der 
alle som er samlet er deltakere! En spesiell måte å 
tilrettelegge på er å forme ord og budskap i drama-form 
på forskjellig måte. Det kan være ved flanellograf eller 
dukker, ved situasjonsspill der barn eller barn og voksne 
spiller bibelske roller eller direkte på budskap. Drama er 
en helhetlig kommunikasjon som når fram hos barna 
gjennom opplevelse og sansing. I sitt studieprosjekt 
innenfor Master-utdanningsramme har undertegnede, 
delvis med bakgrunn i egne erfaringer, fått oppgaven å 
skrive om  «Barn og drama i gudstjeneste».

Ådne Skiftun

Guds rike hører barna til !
Løvstakksiden menighet satser på barna. Vi ønsker å ta på 
alvor at Guds rike hører barna til. Her er bilder fra julefeiring 
med krybbespill, Solheim kirkes barnekor, skolegudstjeneste 
og julefortelling for småbarnstreff. 



SKAL VI SLIPPE ENGLANE TIL?

Da eg søkte på nettet etter temaet 
«engler» på internett, fekk eg nesten 
5 millioner treff. På nettet, der ein 
finn den moderne og folkelege 
oppfatning om engler, er det tilbud 
om Engleskole hos prinsesse Mærtha 
Louise, det er personer som formidler 
ei personlig oppfatning av livet med 
Engler og der er mange tilbod om 
healing og muligheit til eit betre liv. 
Og ikkje minst er det mange tilbod 
om å kjøpe prydgjenstader som er 
utforma som ein Engel, både til jul 
og til heilårsbruk. - I vår kirke i dag er 
det nok ein del kritikere til vår tids 
englefokus. Kan det å tro på englar, 
og tillegge dei kraft og betydning, 
komme i konflikt med tilbedelse av 
Gud? Eller kan det å inkludere dei i 
kirkelivet, bety at kyrkja når fleire enn 
den harde kjerne? På Mærtha Lousie 
si engleskole-nettside, sies det; Skap 
mirakler i eget liv ved hjelp av englene 
og din egen kraft. – det er vel ein 
moderne og litt åndeliggjort versjon 
av ”egen lykke smed – tenkning, med 
ein liten dash av det åndelige. Mange 
er kritisk til ein slik versjon. På tross av 
englar og eigen innsats, er det mange 
som oppleve sjukdom, urettferdigheit 
og ulykker. Dette blir jo gjerne kalla det 
ondes problem, og vi veit jo at dette 
rammar overalt, både hos dei som trur 
og ikkje trur. Ei forenkling av dette, du 
kan kalle det litt engleskoletenkning, 
kan nok gi folk ein opplevelse av at dei 
ikkje har gjort nok eller trodd nok, og 
at dei derfor vert ramma av ulykker og 
vonde ting. Dette kan jo tale imot det 
å inkludere engler. 

For meg er det å tenke på og inkludere 
engler også vere ein bra ting. Sjølv 
vaks eg opp med eit brodert bilde på 
barnerommet, ein stor engel stod over 
ein liten gutt og ei lita jente som sat 
på kne og bad. Det finst mange slike 
bilder rundt om kring, trur eg, og eg 
trur nok dette er eit forsøk på å vise 
barn at dei er trygge, dei blir passa 
på, ikkje bare av far og mor, men også 
Gud og hans hjelparar. Dessuten er vel 
slike bilde, med englar som passar på, 
eit utrykk for foreldre og familie sin 
forståelse  og aksept av verden som 

ein plass full av risiko, der mykje kan 
skje. At gale ting kan skje, nyttar ikkje å 
fornekte, det er derimot fornuftig å ta 
høgde for ein del av det som kan skje. 
Eg meiner derfor at slike bilde kan vere 
ein anerkjennelse av venlige folk si 
oppleving av tilværelsen, samt at dei 
kan bringe håp.

Mange kyrkjer brukar også englar i 
utsmykninga, tenk for eksempel på 
Nykirken, der døypefonten er ein 
engel som blir heist ned frå taket. 
Dette gjer inntrykk på mange, og eg 
synes det er fint, særleg når ein tenkjer 
på det nyfødde barnet sitt behov for 
beskyttelse og vern.

I Biblene finn ein mykje stoff som 
engler. Jomfru Maria fekk besøk 
av ein engel, i det heile tatt har 
englar ein svært vesntleg rolle i heile 
juleevangeliet, med for eksempel 
Englekoret. Englekoret blir på ein måte 
eit band mellom himmel og jord.

I påska møter vi ein engel ved grava 
til Jesus, etter opppstandelsen.  Jul og 
påske er jo på ein måte ytterpunkta i 
Jesu liv. I heile Bibelen er ordet engel 
nevnt ca 400 ganger. To av englane blir 
nevnt med navn, Mikael og Gabriel. 
Nokon tolkar det at dei er stort sett 
er navnlause, som eit tegn på at det å 
tilbe englar er gale og bør unngåast.

 I Hebreerne 1,14. står det: Er ikke alle 
englene ånder i Guds tjeneste, som 
sendes ut for å være til hjelp for dem 
som skal få frelsen? Den tradisjonelle 
betydningen bak ordet engel er 
sendebod. Engelen har funksjon 
som hjelpevesen, som kan vere eit 
bindeledd mellom menneske og Gud. 
Rollen som hjelpar gjer nok at det i den 
meir folklige religiøsiteten er stor plass 
til å rette bønner og ønsker til englane 
direkte. Mange liker ikkje dette, 
sjølv om det dei siste åra har vore ei 
oppmjuking. Det var interessant at 
no i jula, var vår biskop avbilda med 
ein englelysestake, og han uttalte at 
denne var viktig for at han skulle får 
julestemning. Eg trur eit slikt intervju 
nok viser at ein i dag ser med blidare 
auge på dei som vektlegg englar i si 
tru.

Vi må dessuten ikkje gløyme at det 
alltid har vore litt spenning mellom 
det meir akademiske og det folkelege 
i vår kyrkje og i menighetslivet. I nokre 
kyrkjer er det det vanlig at presten 
løfter opp dåpsbarnet og viser det til 
kyrkjelyden. Dei fleste synest dette 
er fint, og at det skaper relasjoner 
mellom dåpsfamilie og kyrkjelyd. Det 
har imidlertid vore reist kritikk mot den 
praksisen, for eksempel har det blitt 
uttrykt at det er nussifisering (dvs kos 
& kliss) med meir. Eg skal ikkje gå meir 
inn iden diskusjonen, utover å seie at 
eg trur nok slike motsetningar har sin 
bakgrunn i avstanden mellom ”kirke-
eliten” og det ein kaller folk flest.

Kyrkja har i dag problemer med å 
nå ut til alle som treng det. Eg trur 
det å inkludere og gjere krav på 
eigedomsretten til englar er vegen 
å gå, for kyrkja. I staden for å seie at 
folk praktiserer feil, er det viktig å 
inkludere og lære opp. Lystenning 
er ein fin skikk, og det samme er 
bruken av englar. Eg trur at Biskopen 
gjennom sitt mediaoppslag no føre 
jul, var med å invitere folk flest inn i 
kyrkja. Og når folk først er komen der, 
kan ein forklare og diskutere kva plass 
englar har i den kristne forståelsen av 
jord og himmel. Englane har sin plass 
i forteljinga om Jesus, og det er ingen 
grunn til å oversjå og overlate englane 
til alternativ religiøsitet og «eigen lykke 
smed- bevegelsen».

Nettopp i jula har kyrkja god mulighet 
til å inkludere og forklare den kristne 
tenkning og bodskapen, denne bør 
vi ikkje gje i frå oss. Vi som er aktive i 
menigheten har noko godt å formidle 
– og kvifor ikkje nytte Engle-interessen 
som ein døråpner og brobygger, mellom 
folk flest og den aktive menigheten? 
Den som har noko godt, bør dele med 
andre, og eg tenker at det å tilhøyre 
ei kristen tru, nettopp er noko godt 
ein bør dele med andre. Og da må ein 
ikkje opp til unødige hindringar. Vi går 
inn i 2012, la oss håpe at dette blir eit 
år for å bygge bru og å vere der for dei 
som treng oss, rundt oss.

Åsta Årøen

Påskematine
Lørdag 14. april kl.15:00

St. Markus kirke

En forestilling/ konsert med flere aktører som 
sammen bidrar til en helhetlig Påskeopplevelse

Utøverne
Ole Amund Gjersvik :kontrabass
Berit Eggen Solstad : Skuespiller, sanger
Kristian Wedberg : Klaver
Mannskoret ”Fremad”
Solheim barneteater
Mariko Takei : orgel

Kollekten går til flygelprosjektet i St Markus kirke

Cheer up Japan
Minnekonsert 

for Jordskjelvkatastrofen 2011

Søndag 11. mars kl.18:00
Johanneskirken

Medvirkende 
Klaver : Akiko Anazawa, Risa Ambo, Yuko Shuto 

Fiolin: Chiori Suzuki, Hanako Yasuda
Horn : Sonoko Ohmori
Hardingerfele : Manna Shiote Frøyland
Orgel: Mariko Takei

Kirken er åpen fra kl.17:00
Utstilling av bildene og video fra Japan, kunst
Japansk te, salg av blekk maleri m.m.
Vær med å gi en gave direkte til JAPANSK RØDE 
KORS

Gratis adgang!!!

Påskegudstjenester

Påsken er kirkens viktigste høytid der vi feirer Kristi 
død og oppstandelse. Benytt anledningen til å gå i 
kirken og feire det flotte budskapet som er grunn-
laget for den kristne tro. 

Det er fullbrakt er ordene som lyder 
langfredag mens Jesus lever er de jublende 
tonene påskedag. 

Palmesøndag 1.april kl 1100 Solheim kirke
Høymesse ved sokneprest Skiftun

Skjærtorsdag 5.april kl 1100 St.Markus kirke
Nattverdsgudstjeneste ved kapellan Sandvik

Langfredag 6.april kl 1100 Solheim kirke
Pasjonsgudstjeneste ved kapellan Sandvik

Påskedag 8.april kl 1100 Solheim og St.Markus 
kirker
Høytidsgudtjeneste begge kirker. 

Velkommen til et møte med den døde 
og oppstandne Herre Jesus Kristus!



Det store smellet
(The Big Bang)

I TV forleden ble det vist et program
der de vitenskapelig skulle bevise
hvordan alt kom i gang.
Først var der intet,
så sa det pang
og så startet universet sin utviklingssang.

Men hva var det som smalt?
Og hvordan får man fortalt,
bevist med logikken,
at alt det vi ser
er kommet fra den prikken
som tydeligvis ikke var tilstede
lenge før vi gikk med lendeklede?

Hvor kom energien fra?
Et sort hult, eller hva?
Husk, først var der intet
og av intet gror det intet,
så hvor kommer solen og stjernene fra?

Lys er en fin ting,
og lys sprer seg fort.
Et lysår.er langt
og universet er stort.
Det utvides og vokser,
men hva vokser det i?
Er det brist i logikken
sånn vitenskapelig?

Det er jo mulig det er riktig
det som er skrevet,
at Gud skapte universet

og hadde alt strevet,
men så det var godt
og strålende flott
og at vi kun skal takke
og bøye vår nakke.

Det er snakk om å tro,
forsøke å forstå,
hvordan ting henger sammen,
hvor vi videre skal gå.
At ikke alt kan bevises
og styres av logikken
og vitenskapsutsagn
vi kan lese om på trikken.

Svein Georg Øvreaas
23 juni.2008

TØRST

Alle vet at Jeppe drikker, men ingen vet 
hvorfor han drikker…
Det er Jeppe selv som sier dette i Ludvig 
Holbergs komedie Jeppe på Berget fra 1722.

Det er mange tørste mennesker i Bergen, 
og det er mange tørste mennesker på 
Løvstakksiden. Men hvorfor er det slik? Og 
hvilken tørst dreier det seg om? Jeppe sa at 
det er en grunn til det. Det var en grunn til 
at Jeppe drakk. Hvilken grunn var det? Hvem 
hadde feilen? Var årsaken fruen (Mor Nille), 
eller noe annet?

Når noen i dag får problemer letes det ofte 
etter en grunn. Det må finnes en årsak. Noe 
har skjedd, noe har vært gjort. Vi må finne 
årsaken og plassere skyld og ansvar.
Siden vi har permittert eller sagt opp Gud 
i Norge har vi for eksempel bare Monica 
Mæland, Jens Stoltenberg eller Kongen å 
skylde på. At Ola datt og brakk et ben på et 
fortau i Bergen er nok Monica Mælands feil; 
hun hadde ikke stått opp tidlig nok til å få 
strødd akkurat det fortauet, eller var det Jens 
eller kongen som skulle vært der med salt og 
sand?

Det er staten sitt ansvar. Eller…? Hvem er 
staten egentlig?

Jeppe drakk. Jeppe drakk for mye. Var det 
Monica, Jens, kongen eller staten sin feil? Og 
hvilken rolle hadde eventuelt Jeppe i det at 
Jeppe drakk og drakk og drakk og drakk?

Det er mange tørste mennesker som 
vandrer i gatene på vei til et sted der de kan 
slukke tørsten. Ofte havner de på den lokale 
butikken – det er lang nok trim, og en stor nok 
anstrengelse. Alternativt finnes det en del 
vannhull som ikke serverer så mye vann.

Staten vil passe på oss, og ha omsorg for oss. 
Derfor kjører de opplysningskampanjer om 
hva røyking gjør med lungene og hva mors 
drikking gjør med et lite barn i mors mage. 
Staten synes at det er så pass farlige ting 
dette at de har valgt å bli rike på det. Det 
kalles toll, avgifter, moms og andre fine ting 
– navnet skader ikke så lenge det gir penger 
i statskassa. 

Vanlige folk som Jeppe – som drikker for mye 
og kanskje også røyker en del er ikke alltid så 
veldig rike – men av det lille de har vil staten 
ha ganske mye tilbake. Staten driver til og med 
egne servicebedrifter for å få inn litt ekstra fra 
våre Jepper. Vinmonopolet er en, og Norsk 
Tipping en annen.

Norsk Tipping vil gi håp til de som drikker – 
eller riktigere sagt i denne sammenhengen – 
de som tipper. De selger et håp om et bedre liv 
(at dette livet ikke finnes hos Norsk Tipping er 
det ingen som informerer om). Om jeg tørster 
etter rikdom eller noe annet er sannsynligvis 
ikke Norsk Tipping det rette organet å 
henvende seg til, ei heller Vinmonopolet.

Bryr Vinmonopolet seg om hvorfor Jeppe 
drikker? Bryr Norsk Tipping seg mer om meg 
om jeg donerer en større del av inntekten min 
til dem?

Alle vet at Jeppe drikker. Men hvem våger å 
komme så nær Jeppe at de kan prate med 
han? Hvem kjenner Jeppe? Hvem kan Jeppe 
betro seg til? Hvem kan Jeppe stole på? 
Staten gir med en hånd, men tar sannelig 
tilbake med den andre. Kan Jeppe betro seg til 
Staten, til kongen, til Jens eller til Monica? Vil 
de vite hvorfor Jeppe drikker? Er de egentlig 
interessert i Jeppe? Er de glade i Jeppe? Elsker 
de Jeppe - en røykende fyllik som tipper for 
mye -?

Jeppe er så tørst. Han er lidenskapelig tørst. 
Jeppe holder på å dø av tørst? Men hvorfor? 
Og hvilken tørst er det han har? Og hva og 
hvem kan hjelpe Jeppe?

Jeppe er lei seg. Jeppe søker trøst. Jeppe har 
det vondt? Hvem ser Jeppe? Hvem besøker 
Jeppe? Hvem gir Jeppe sunn drikke og god 
mat? Og hvem bryr seg om Jeppe?

Kanskje har Jeppe vært i fengsel en gang? 
Kanskje har Jeppe aldri hatt en betalt jobb? 
Kanskje har Jeppe vært på psykiatrisk 
sykehus? Kanskje har Jeppe vært direktør og 
gjort stor karriere før noe plutselig gikk galt? 
Kanskje forlot den store kjærligheten huset til 
Jeppe? Kanskje er Jeppe så lei seg at han må 
ta medisiner og ha noe drikke i kroppen for 
å våge å gå ut? Kanskje tenker Jeppe at det 
hadde vært best om han ikke fantes? Kanskje 
er det ingen som besøker Jeppe – aldri – 
noensinne…?

Jeppe kan være din nabo, det kan være en du 
treffer på butikken, han kan være en du pleier 
å nikke til når du treffer han, Jeppe kan faktisk 
også være deg.

Er du skuffet over livet? Føles ting veldig 
urettferdig? Er ting helsvart? Våger du ikke gå 
ut?
Jeg tror det finnes noen på Løvstakksiden, og 
noen i Bergen som har lyst til å lytte til Jeppe. 
Det er noen som er tørste etter å hjelpe de 
tørste med den hjelp de selv har fått. (Ta 
gjerne kontakt med noen av de som er nevnt 

på nest siste side i dette bladet).

Jesus møter en kvinne ved en brønn. Hun 
er en kvinnelig Jeppe. Det går fint an å være 
det. Livet hadde fart hardt med henne. Hun 
var ingenting – hun var luft – hun ville være 
usynlig. Folket hennes Samaritanene ble 
regnet som ingenting – som luft – av jødene. 
De gikk store omveier for å unngå å treffe 
Samaritanene. Jesus viste en annen metode. 
Han gikk rett fram, og han lurte på hvorfor 
Jeppe drakk. Kvinnen kom til brønnen midt 
på dagen i veldig varme. Andre holdt seg 
klokelig inne på den tiden av dagen, derfor 
kunne denne kvinnelige Jeppe gå usynlig til 
brønnen.
Men hun møtte en som så og hørte henne. 
Hun ble overrasket og avslørt. Han visste om 
hennes skam med at hun hadde hatt fem 
menn. Alle i hennes landsby visste at hun 
hadde hatt fem menn, men hvorfor hun hadde 
hatt fem menn det visste de ikke. Jesus visste! 
Hun søkte noe hun ikke fant. Hun søkte trøst 
i sin tørst, hun søkte fellesskap og nærhet – 
men hadde misslykkes.

Jesus fortalte om en drikke av en annen verden. 
Denne drikken gir liv, i stedet for å ta liv. Denne 
drikken forlenger livet noe helt utrolig, faktisk 
til noe uendelig. Det betyr at den som drikker 
det vannet aldri mer trenger å tørste, og at 
døden bare blir en overgang til evig fellesskap 
og glede med vannmannen. Vannmannen 
Jesus serverer det levende vannet til kvinnen 
ved brønnen ved at hun gir han å drikke. Ved å 
gi av det hun har får hun noe uendelig større, 
en utrolig merverdi. Hun trekker opp litt vann 
fra brønnen og gir til Jesus slik at han der og da 
kan bli utørst. I bytte får hun innlagt himmelsk 
vann – med mektig foryngende kraft i det 
lange perspektiv. Døden vil ikke lenger bite på 
henne. Livskreftene i dette vannet er så sterke 
at de overlever den jordiske død – og reiser 
oss opp for evigheten.

Dette møtet med Jesus forandret livet til 
denne kvinnen allerede der og da. Det som 
hadde vært så tungt og vanskelig – var ikke 
det lenger. Tvert imot var hun i løpet av dette 
korte møtet ved brønnen blitt sett og hørt 
på en slik måte at hun ikke bare ble et nytt 
menneske selv, men hele landsbyen ble ny 
ved det hun fortalte.

Det er håp i denne historien fra 
Johannesevangeliets kapittel 4. Tenk om en 
Jeppe på Løvstakksiden hadde fått et møte 
med Jesus slik kvinnen ved brønnen fikk. Det 
kunne faktisk ha makt i seg til å forandre hele 
området her, eller hele byen vår for alltid. 

Sverre Johan Nærheim



Glimt fra menighetslivet . . .

Diakonatets 
julefest ble avholdt 
8.januar i menighets-
salen i St.Markus. 
Den tradisjonelle 
julefesten ble også i 
år godt besøkt. Vakker 
korsang, bevertning 
og juletregang stod 
på programmet under 
kyndig ledelse av 
Hans Teige. 

Hyggestunden 
hadde sin julefest 
onsdag 4.januar. Som 
seg hør og bør, så er 
juletregang obligato-
risk. 

Den kinesiske 
menighet hadde 
julefeiring lørdag 
10.desember med 
over 120 fremmøte. 
Etter gudstjeneste 
var det et stort buffe 
og masse musikalske 
opptredener. 

Svein Georg Øv-
reaas besøker jevnlig 
Hyggestunden og gle-
der oss alle med sin 
varme stemme.  Det 
er også han som har 
skrevet diktet -Det 
store smellet, som vi 
har sitert tidligere i 
bladet. 

Hansakoret gle-
det oss med vakker 
korsang under jule-
konserten i St.Markus 
4.desember. 

Toneveld- Dame-
koret imponerte oss 
både med antall san-
gere og flotte sanger 
under julekonserten i 
St.Markus 4.desember. 
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Message from Pastor Arve

et us not forget that word of encouragement 
that comes to us as the children of God, Hebr 
12, 5-6:

“My son, do not make light of the Lord's discipline,
and do not lose heart when he rebukes you,

6because the Lord disciplines those he loves,
and he punishes everyone he accepts as a son.”

This is love that comes from God, and this is also our 
chance to respond to this love in returning it to God 
and to give it on to our fellow men.

in may seem sweet and harmless to begin with, 
and the discipline of God harsher than the 
consequences of sin.  But in the end it will turn 

out to be the other way around, and this is something 
God knows.  For that reason God will let us endure 
hardship as discipline, and will encourage us in this, 
(verses 7-11): Endure hardship as discipline; God is 
treating you as sons. For what son is not disciplined 
by his father? 8If you are not disciplined (and 
everyone undergoes discipline), then you are 
illegitimate children and not true sons. 9Moreover, 
we have all had human fathers who disciplined us and 
we respected them for it. How much more should we 
submit to the Father of our spirits and live! 10Our 
fathers disciplined us for a little while as they 
thought best; but God disciplines us for our good, 
that we may share in his holiness. 11No discipline 
seems pleasant at the time, but painful. Later on, 
however, it produces a harvest of righteousness and 
peace for those who have been trained by it.

od disciplines us in the same way that an 
earthly father will discipline his children; with 
the perspective that in the end this discipline, 

even though painful, will turn out to be the best 
thing that he can do for his children.  That discipline 
is a good way to show love.  We are encouraged to 
endure hardship as discipline because God doing the 
opposite would be the opposite of love.  God is our 
father and wants to act like one.

od wants to encourage us in these matters and 
to make us understand.  We, as sisters and 
brothers through faith, should also encourage 

and help each other, (verses 12-13): Therefore, 
strengthen your feeble arms and weak knees. 
13"Make level paths for your feet," so that the lame 
may not be disabled, but rather healed.

In Christ, 
Arve Haugland

In and Around BIC 

January 1 Math 1, 20-21 Pastor Arve
Family service

January 8 Luke 2, 40-52 Pastor Arve
Holy Communion

January 15 Mark 1, 3-11 RevJean-Henri
Prayer ministry

January 22 John 4, 4-26 Pastor Arve
Holy Communion

January 29 Prayer night Heart to Heart 
(in charge: Women’s group)

February 5 Mark 4, 26-34 Pastor Arve
Family service

February 12 Mark 9, 2-13 Pastor Arve
Holy Communion

February 19 John 12, 20-33 Pastor Arve
Prayer ministry

February 26 Math 16, 21-23
Praise Night

March 4 Luke 7, 36-50
Family service

March 11 Mark 9, 17-29 Pastor Arve
Holy Communion AGM

March 18 John 3, 11-16 Pastor Arve
Prayer ministry

March 25 Luke 1, 46-55
Holy Communion

Cellgroups

English Speaking :
Every other Tuesdays 18.00 at St Mark church, 3rd

floor. 
Contact: Pastor Arve (pastor@bergenchurch.no       
or 99 58 69 48)

Norwegian Speaking:
Contact: Johan Fredrik Garmann (jfgarmann@c2i.net
or 41 26 16 04)

   
Heart to Heart (Women's Group):
Heart to heart: We meet on Thursdays every second 
week, on odd-weeks: week 1,3 ,5 etc.
In St. Mark church, 3rd floor, from 9.30am-10.30 am. 
We are still studying INTEGRITY (different books in 
the bible). All women are welcome. Contact: Kari 
(kari.vestbostad@bkf.no or 90801463)
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Bergen International Church service schedule spring 
2012 Sundays at 5 PM in St. Markus church

February 19 John 12, 20-33 Arve Prayer ministry
February 26 Math 16, 21-23
March 4 Luke 7, 36-50  Family service
March 11 Mark 9, 17-29 Arve
March 18 John 3, 11-16 Arve Prayer ministry
March 25 Luke1, 46-55  
April 1  Math 26, 6-13 Arve Family service
April 5  Luke 22, 14-23  Easter meal
April 8  Math 28, 1-10 Arve   
April 15 John 21, 15-19 Arve Prayer ministry
April 22 John 10, 1-10 Arve 
April 29    Prayer night
May 6  Luke 13, 18-21 Arve Family service
May 13  Math 7, 7-12 Arve 
May 20  John 3, 16-21  Prayer ministry
May 27  John 14, 15-21 Arve  
June 3  Luke 10, 21-24 Arve Family service
June 10  John 3, 26-30 Arve 
June 17  John 1, 35-51  Prayer ministry
June 24  Math 16, 24-27 Arve 

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

BERGEN INTERNATIONAL CHURCH 
 N e w s l e t t e r 

The Spring Issue 2012 

 

2 

2 

 
Prayer list of the month: 
 
 Thank God for a new year with new possibilities. 

Pray for guidance to take right decisions. 
 Pray for Frode, our missionary among the Fulani 

people in Mali. He returns to Mali on January 
10th. 

- Pray for the security situation in Mali. 
Many have returned from Libya and have 
brought a lot of weapons. 

- Pray for wisdom and right decisions in 
how to spread the gospel among the 
Fulani people. 

 Pray for Bergen International Church. 
- Pray that we can be lead to people we 

can invite to BIC. 
- Pray that more people will attend our 

Church and find their spiritual home 
here. 

- Pray for the cell groups. 
 

BIC Prayer Chain 
 
If you have any urgent prayer item that you would 
like more people to pray about, please contact either 

 Johan Fredrik Garmann 
o e-mail: jfgarmann@c2i.net 

  Solvor Grande Øygard 
o e-mail: sgoygard@online.no 

These two persons will then forward the prayer items 
to some people who have promised to pray about it. 
 

 
Annual Meeting Announcement 

 
The annual meeting of Bergen International 
Church will be held March 18th, 2012 after 
Sunday service. All members are welcomed, 
for those who are not members but would 
like to be member, membership are 
available at church or please contact the 
council members.  
 
All members are invited to attend our 
meeting.  The budget and finances will be 
approved and the election of new council 
member will take place. Refreshment will 
be served throughout. 

 

 
From our Treasurer  
 
The financial year 2011 has come to an end. We are 
ready to close the books, and will have a financial 
overview of 2011 available to the congregation by 
mid-February. Although we have been able to end the 
year on a positive note, it has not been without 
challenges. We have had a year with fewer 
worshippers coming to BIC than before, which 
has led to less income for the church. The church 
council has discussed this issue extensively, and 
decided in order to avoid financial difficulty in 2012 
to reduce the pastor's position, from 50% to 30%. All 
things being equal, that should minimize any financial 
challenges.  
  
Bergen International Church does not receive any 
state support and is dependent on gifts, mostly from 
members, in order to keep the ministry going. We are 
grateful for all the gifts the church receives through 
Sunday offerings and gifts into the bank account. 
Your gift is valuable! Of course it is up to each 
member how much they decide they can give. The 
apostle Paul writes: "Each man should give what he 
has decided in his heart to give, not reluctantly or 
under compulsion, for God loves a cheerful giver. And 
God is able to make all grace abound to you, so that 
in all things at all time, having all that you need, you 
will abound in every good work". (2 Cor 9:7-8) 
 
Gifts to the Bergen International Church bank 
account are tax deductable if you pay tax to Norway. 
You can get a tax deduction for gifts between NOK 
500 and 12.000 annually.  If you want us to register 
your gifts with the tax authorities, you should send us 
your 11 digit personal ID number.  
Gifts can be send to account number 3624.63.29561, 
Bergen Internasjonale Menighet, Lien 45, 5057 
Bergen. 
 
For questions you can also contact me on 
annewubs@gmail.com or mobile 92685648. 
 
Please ensure that the church has your updated 
contact information. 
 
Newsletter prepared by: Lasma (ph 97473503) 
Email: hutauruk@gmail.com 
 
Next Newsletter will be issued in April 2012. 
 
Deadline for material: 10th of the month 
Tell me what you think of the newsletter! If you have 
anything that you would like to see in the newsletter, 
please contact me - I would love to hear from you. 
 
 
 

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



    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
Søndagsskole:          Ommund Lindtjørn 93406822

St.Markus kirke
Eldres Vel:   Ester Halvorsen 55295418
Konfirmanter:   A. Sandvik 41675653
Klubben:    Åsta Årøen 99522847
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://www.bergen.kirken.no/index.phtml?pid=5754

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.

29.februar: Fastelavnsfest. Sang og musikk ved  
 L.Rise og G.Knudsen. 
14.mars: Kirkepryd har BASAR
28.mars: Førpåske i kirken. Danckert Krohns  
 pensjonistkor synger. 
11.april: Bjørgvin Kameratklubb. 
25.april: Landås Pensjonistkor besøker oss. 
9.mai: Vårprogram Solheim Alderspensjonat kl  
 1100. 
23.mai: Toner og tekster ved radioprest John  
 Hardang. 
6.juni: Dagstur til der ingen kunne tru at nokon  
 kunne bu. Verpelstad gård i Vaksdal og  
 Dale Fabrikker. Påmelding 350 kr. 

Eldretreff i St.Markus
Første torsdag i måneden kl 1130: 

9.mars kl 1800 Diakonatets Basar

7.juni Dagstur med buss

Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Tirsdag kl 1200, i den uken det ikke er Hygges-
tund.

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

Interkulturell Kvinnegruppe
Sambrukshuset, Løvstakkv. 32, hver fredag fra kl.18-
20. Vi vil ha håndarbeid, matlaging og undervisning. 
Alle kvinner er hjertelig velkomne. Du kan ta med 
deg barn.  For mer informasjon kontakt: Kari Vest-
bøstad: tlf. 90 80 14 63.

iMarkus inspirasjonssamling
Fredager kl 1900
2.mars, 30.mars, 27.april, 25.mai, 22.juni

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!  

Miljøstuen i Lothev. 2 er åpen for middagsserve-
ring hver onsdag fra kl. 15-17 dette semesteret 
frem t.o.m. 13. juni. Alle er hjertelig velkommen!
 
To onsdager blir det IKKE servering, det blir i 
påskeuken 4. april, og den 16.mai

Vi har plass til deg også !

ÅRSMØTE i Diakonatet i St.Markus
27.februar kl 1800 i St.Markus menighetssal. 

DIAKONATETS BASAR
Velkommen til Diakonatet i St.Markus sin årlige 
basar fredag 9.mars kl 1800. 
Det blir salg av lodd med masse flotte gevinster. 
Foruten program blir det bevertning med mye 
god mat. Ta gjerne en tur innom denne fredags-
kvelden. 

KIRKEPRYDS BASAR
Onsdag 14.mars kl 1200 i Solheim kirkes me-
nighetssal.  Alle er velkommen til å komme å ta 
gevinster med noe attåt.  

MENIGHETSKVELD 
2.mai kl 1900 i Solheim kirke
Tema: Gudstjenestereformen. 
Vi får en smakebit på nye forandringer i gudstje-
nesten. Alle er hjertelig velkommen. 

DAGSTURER MED BUSS
6.juni Hyggestunden
7.juni Diakonatet i St.Markus

Årsamøte Løvstakksiden menighet
Etter gudstjenesten i Solheim kirke 22.april un-
der kirkekaffen. 

På menighetsrådsmøte 31.januar hadde leder Ommund Lindtjørn 
laget et hjul som skulle illustrere menighetens aktiviteter. Navet er 
gudstjenestefeiring mens eikene er alle foreninger og lag i menig-
heten. 

DET NYE MENIGHETSRÅDET I ARBEID

Forord til årsmelding fra leder: 

I og rundt våre to kirker foregår det 
mange forskjellige aktiviteter. Ved å 
lese årsmeldingen som legges fram i 
forbindelse med årsmøte i april, vil du 
få et godt inntrykk av hva som skjer i 
Løvstakksiden menighet. 2011 er blitt 
historie. Jeg ønsker å benytte anlednin-
gen til å peke framover. Da er det mye 
positivt å feste blikket på. Her er litt 
om det som skal skje i 2012.

Barne- og ungdomsarbeidet er vik-
tig for oss, og ansatte og frivillige har 
gjennom fjoråret gjort mye for at ar-
beidet skal fortsette. Det er også tegn 
på at vi klarer å utvikle vårt tilbud til 
de unge i 2012. Det er nødvendig at vi 
fokuserer på vårt trosopplæringsopp-
drag. Barn og unge i menigheten skal 
gis gode tilbud, som tar dere trosliv på 
alvor. Vi gjør dette blant annet gjennom 
barnekor, småbarnstreff, søndagsskole, 
familiegudstjenester og ungdomsklubb. 
Våre prester har også viktige samtaler 
med foreldre som velger å døpe sine 
barn i vår menighet.

På Løvstakksiden er det viktig å dri-
ve diakonalt arbeid. Vår menighet har 

gjennom mange år gjort mye godt ar-
beid for mennesker i nærmiljøet. Dette 
ønsker vi å fortsette med. Våren 2012 
starter diakoniutvalget opp sitt arbeid. 
Denne gruppen skal være til hjelp for 
vår diakon Kari Vestbøstad. Hun for-
teller om et spennende arbeid med 
mange muligheter. Mange mennesker 
trenger vår hjelp.

Også i 2011 har vår menighet blitt om-
talt i media. Dessverre er det slik at 
fokuset ofte rettes mot lave besøkstall 
på forordnede gudstjenester. Vi ønsker 
at flere skal komme på gudstjenestene. 
Vår biskop omtaler gudstjenestene 
som navet i menigheten. Det er vik-
tig at menigheten legger til rette for 
at mennesker kan oppsøke Solheim og 
St. Markus og delta i gudstjenestelivet. 
I 2012 skal vi gjennomføre en gudstje-
nestereform i menigheten. Og denne 
våren skal det nyopprettede gudstje-
nesteutvalget komme med innspill på 
hvordan vi kan gjøre dette hos oss.

Folk skal også få gode sang- og musikk-
opplevelser i våre kirker. Organisten 
vår Mariko, har tatt initiativ til å fornye 
pianoparken. Med god hjelp fra foren-
ingen Kirkepryd fikk Solheim kirke et 

helt nytt piano våren 2011. Nå jobb-
bes det med å skaffe finansiering til et 
flygel i St. Markus. Katedralen vår har 
god akustikk og stort potensial som 
konsertlokale, og det blir spennende 
å følge med på hva som skjer i denne 
kirken framover. I forbindelse med 
gudstjenestereformen vil menigheten 
også bli presentert for nye toner til 
liturgien.

Du er ønsket i vår menighet. Vi har 
flere ansatte som legger ned masse 
arbeid hver uke. Likevel er en menig-
het helt avhengig av de mange frivilliges 
innsats. Er du blant disse så vil jeg gjer-
ne takke deg for at du stiller opp og 
bruker dine krefter og ressurser her 
på Løvstakksiden. Jeg vil også benytte 
anledningen til å invitere deg som ikke 
er engasjert til å ta kontakt. Kanskje 
vi har en meningsfull og viktig oppgave 
som akkurat du kan utføre?

Ommund Lindtjørn
Menighetsrådsleder



Menighets-og prostikontor
Besøksadresse: Hordagaten 28
Telefon: 55 30 81 30
Fax: 55 30 81 39
e-post: 
lovstakksiden.menighet@bergen.kirken.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
Ommund Lindtjørn
Telefon: 93406822

Menighetens bankgiro:
5083 05 65067
   
Tilsatte i Løvstakksiden menighet:
Sokneprest: Ådne Skiftun
aadne.skiftun@bergen.kirken.no 
tlf:55 30 81 31,  H: 55298938

Kapellan: Arnulf Sandvik
arnulf.sandvik@bergen.kirken.no, 
tlf:41675653

Diakon: Kari K.Vestbøstad
kari.vestbostad@bergen.kirken.no, 
tlf:90801463,  55 30 81 38

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

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

Menighets-kirketjener: Annicken Gildernes
annicken.gildernes@bergen.kirken.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.

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.
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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. 

Takk for denne gong!

Som ein del kanskje veit, har eg søkt permisjon 
fra mi stilling som frivilligheitskoordinator. Det 
var eit vanskeleg valg å ta, eg vart bedt om å søke 
på ei spennande stilling i kommunane  Askøy, Fjell, 
Sund og Øygarden, og når eg fekk den, var det 
vanskeleg å seie nei. Denne stillinga startar eg i 
1.mars. Her skal eg jobbe med å få frivillige lag og 
organisasjonar til å starte aktiviteter som fanger 
opp ungdom med risiko for kriminalitet og rus.

Men er dette farvel? Eg bur fortsatt i området, og 
eg er jo ein del av menigheiten. Så vi vil jo treffes 
ofte. Eg håper dessutan  på å få komme tilbake og 
jobbe her om 2 år, det er fortsatt mange ting å 
ta fatt i . Og kanskje har eg fått med meg nokre 
nyttige erfaringar frå engasjementet eg skal gå inn 
i no?

Bladet til fagforeninga eg er medlem i spurte meg 
før helga korleis eg vil karakterisere arbeidsplassen 
min her. Da svarte eg; «Visjonært og vitalt, med 
sans for heilskap og kvalitet !» Eg trong ikkje 
tenke meg om, det er godt å vere i Løvstakksiden 
menighet, slik som eg har opplevd det hittil. Så 
da vil eg avslutte med eit sitat fra ein politiker og 
skuespiller: «I will be back» (Arnold S.)   
Ha ein fin vår, alle saman.

Åsta Årøen

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

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

 

Send SMS <KN200> til 2090 (200 kr)  
eller ring givertelefon 820 44 088 (200 kr) 
eller benytt kontonummer 1594.22.87493

Takk for ditt bidrag

En verden uten fattigdom er mulig 
Det handler om rettferdighet

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012

25. – 27. mars
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON  2012



Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen

MILJØMERKET

241                  
734

trykksak


