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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

Rikdom i Norge i dag
Internasjonale statistikkar set Norge blant 
dei aller beste land å bu i. Sjølv om mange 
slit med dårleg helse og økonomi, er her 
velferdsordningar og  helsetiltak er for alle, 
slik som gratis opphald på sjukehus. Dei fleste 
vil vel ikkje seia at dei er rike, og ser langt 
etter mange som har meir, men samanlikna 
med tidlegare tider i Norge og med dei aller 
fleste ute i verda i dag, har me alle saman det 
materielt sett veldig godt!

Fattigdom på ny måte
Levekårsundersøkjingar for bydelane i Bergen 
syner at me her i Løvstakksiden har mange 
som slit. Fattigdom er då ikkje på den måte 
at ein ikkje har mat for dagen eller husrom å 
bu i, her er trygder og sosiale støtteordningar 
som sikrar det grunnleggjande. Men fattigdom 
opplever ein likevel når ein ikkje har råd til 
anna enn det grunnleggjande ,  når dei fleste 
har så mykje meir. Fattigdom er noko relativt!  
I tillegg kan her vera sjukdom, rusproblem 
eller funksjonshemming på anna vis som gjev 
isolasjon, einsemd, tapsopplevingar. Då er det 
ikkje godt, sjølv om ein har nok til det daglege 
brød.

Fattige som likevel er rike
Reportasjar frå verkeleg fattige land, der folk 
lever «fra hand til munn», syner forunderleg 
nok smilande menneske som er gjestfrie til å 
dela av det lille som dei har! Dei som enno 
minnest krigsåra på 1940-talet her i Norge, 
hugsar mykje livsglede i trongbudde heimar, 
med lite klær og mat. Forventningane var ikkje 
så store då, livskvalitet var knytta til fellesskap 
og verdiar som ein trudde på. Ein gjorde ting 
saman og hjelpte kvarandre. Då vart livet godt 
på tross av alt det vonde!

Rikdomsfella
Å kunne setje seg mål for det som ein vil oppnå, 
kan gi muligheter for å nå dei måla. Men når 
dette blir einsidig karrieremessig og materielt, 
kan det skje som for han som sa: «No har eg 
alt, - er dette alt?» Kva viktig var det som gjekk 
tapt på vegen? Kva viktig var det som ikkje var 

med i målet å nå? Tomhet og savn er resultatet. 
Ein dag kan det gå alle slik som med han Jesus 
beskriver som «den rike bonde», som Gud ei 
natt talar til og seier: «Uvituge menneske! I 
denne natt blir sjela di kravd tilbake. Kven skal 
då ha det du har samla?» - Var det ikkje noko 
meir å leva for? Lurt av rikdomen var den rike 
fattig nett då han var rik!

«Hvem kan lære meg å leve et liv med mening i?»
Innhaldet i denne strofa av ein barnesang held 
fram: «Herren Jesus, han både vil og kan!» Han 
er Mesteren som sjølv levde eksempellivet for 
oss. Målet var ikkje ytre rikdom for han som 
kom frå himmelen og eigenleg hadde alt. Målet 
hans var kjærligheten, å dele og gi, å berge og å 
hjelpe. Undervegs gledde han seg over fuglane 
under himmelen og liljene på marka og ved 
vin og god mat! Undervegs gledde han seg 
med dei glade og sørgde med dei sørgjande. 
Pengar brukte han, men berre som forvaltning 
i samspel  innanfor det fellesgode stat og 
samfunn er. Hans eigenlege rikdom var i Gud. 
Og då vart ikkje døden slutten, men overgang 
til ny tid og ny siger.

Nå er Herren og Mesteren Jesus «rik nok for 
alle som kallar på han», Romerbrevet 10, 12. 
Når me kallar på han i bønn, femner han oss 
med sin tilgivelse, fyller oss med velsignelse, 
gir oss røtter i Gud og livsmål i evigheten. 
Og fellesvandring med medmennsker på 
kjærlighetens vei. Då er livet meiningsfullt og 
rikdommen er funnen uansett ytre kår!

Ådne Skiftun
Sokneprest Løvstakksiden

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 kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. 

01.juli.  5. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer:  Barnas Katedral.

08. juli. 6. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer:  
Menighetsarbeidet.

15. juli.  7. søndag i treenighetstiden
Messefall i Løvstakksiden. Se andre 
kirker.

22. juli.  8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer:  Misjonsprosjekt i 
Thailand.

29. juli.  9. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Sjelesorgsenteret 
Haraldsplass.

05. august.  10. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet.

12. august.  11. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Kirkens 
Sosialtjeneste.

19. august.  12. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

26. august.  13. søndag i treenighetstiden
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: Areopagos. Krk.k.

02. september.  14. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: Norsk 
Lærerakademi (NLA). Krk.k.

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

09. september.  15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Konfirmantpresentasjon. 
Nattverd. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k.

16. september.  16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik.  
Nattverd. Takkoffer: Kristent 
Innvandrerarbeid (KIA) Bjørgvin. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
FAMILIEMESSE  ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Barne- og ungdomsarbeidet. Krk.k. 
Menighetsmøte om den nye liturgien.

23. september.  17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjekt i 
Thailand. Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved Kirsten Olsen. 
Nattverd. Takkoffer: Institutt for kristen 
oppseding (IKO). Krk.k.

30. september.  18. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,30 FRILUFTGUDSTJENESTE 
PÅ SKILLINGSBOLLEN ved 
sokneprest Skiftun m.fl.

Kl. 18,00  St. Markus kirke
Kveldsgudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Takkoffer:  Menighetsarbeidet, 
klaverprosjektet.

RIK NOK FOR ALLE



Det bor folk fra ulike nasjoner på 
Løvstakksiden, og vi har intervjuet 
Susanna Brännström fra Sverige. Hun 
har bodd her i fem år, er glad i nær-
miljøet og trives godt her. Faktisk så 
godt at hun nå inviterer  flere av sine 
venner til å flytte hit for å bo sammen 
med henne i et kollektiv.

Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg er svensk og har bodd her i Bergen i seks 
år, hvorav fem i Solheimsviken. I 2006 flyttet 
jeg til Bergen for å være med i Pionerkirken. 
Sommeren 2005 var jeg på et stevne som Pi-
onerkirken hadde. I løpet av den uken møtte 
jeg Gud og fikk igjen tro på kirken og det 
kallet jeg tror Gud har lagt ned i meg. Det 
var under den uken jeg bestemte meg for å 
flytte. 
Jeg dro hjem igjen til Sverige og sa opp job-
ben min hos IBM der jeg var markedsansvar-
lig for PC avdelingen, og seks måneder senere 
hadde jeg flyttet til Bergen. Ingen hadde sagt 
til meg at det regner så mye som det gjør, så 
det var et lite sjokk i begynnelsen. Men jeg 
stortrives, til tross for regnet.

Hva er Pionerkirken, og hvor hol-
der dere til?
Pionerkirken ble startet for 12 år siden. Vi 
har et ønske om å være en kirke som inklu-
derer søkende mennesker, tilber Jesus, som 
kan disippelgjøre og sende ut mennesker for 
å plante nye menigheter og gi evangeliet vi-
dere til stadig nye mennesker. I januar flyttet 
vi til Forum kino. Vi har et stort hjerte for 
Solheimsviken og ber hver uke for området.

Det er tydelig at du har et hjerte 
for dette området. Kan du fortelle 
litt mer om det?
For meg begynte det med bønn. Min erfaring 
er at Gud deler sitt hjerte når vi ber. Han er 
veldig interessert i de som bor her. Han har 
mye godt å gi hver og en av oss. Når man er 
med Gud, blir man smittet av hans lengsel et-
ter at folk skal lære ham å kjenne.

Nå skal du starte et kristent kollek-
tiv, har jeg hørt. Hva tenker du om 
det?
Jeg ønsker å starte et kollektiv med kristne 
som har et hjerte for Solheimsviken og som 
kan være til velsignelse for området. At vi 
engasjerer oss i området og de behov som 
finnes. Vi har en lengsel etter å leve det li-
vet Jesus levde midt i verden. Vårt ønske er å 
inkludere mennesker i det livet vi lever ved 
å ha fester og middager. Ikke minst ønsker 
vi å gi plass for mye gøy. Tanken er å leve ut 
disippellivet og få være med å se at andre i 
området blir kjent med Gud.

Hvilke utfordringer ser du her?
Jeg har sett mange som er ensomme eller 
folk som sliter på ulike vis.

Hva synes du er bra i Solheimsvi-
ken?
Det er et område med flere nasjonaliteter. 
Her kan man nå folkeslagene midt i Bergen. 
Det er en rikdom i så mange kulturer som er 
representert her i Solheimsviken.

Takk til Susanna Brännström, som svarte på 
spørsmål fra Løvstakksidene.

Eystein Wiig
Frivillighetskoordinator

 Med hjerte for  Solheimsviken

Susanna Brännström



Ofte kan starten på gudstjenestene i Solheim kirke være gan-
ske så urolige. Små jenter og gutter tripper frem og tilbake. 
Det er vanskelig å sitte stille på kirkebenken. De minste stor-
trives med å  løpe i midtgangen , og vil nok aller helst sitte 
fremme i trappen for å få full oversikt over kirkefolket. 

Da er det godt at en søndagsskolelærer kan finne frem den røde skattekis-
ten. Oppi kisten finnes nemlig en  skatt som forteller hva vi skal høre om på 
søndagsskolen i dag. Barna er etterhvert blitt ivrige til å trekke opp skatten og 
kortet hvor det står hvilke sang vi skal synge. Det er stor stas å få stå fremst 
i kirken og  synge sammen med alle de store ”om jeg er liten eller stor, så er 
det best for meg på jord å høre Jesus til”.

I vår har vi vært 3-9 faste søndasskolebarn og tre ledere. I tillegg kommer det 
barn som er i følge med dåpsgjester. Det er kjekt å se barneøynene som lyser 
opp når vi kommer ned i søndagsskolerommet. Et av barna tenner et lys som 
minner oss om at Jesus er der midt i blant oss. Vi ber og synger til vår Gud. Selv 
de miste på ett år kan bevegelsene til sangene.

Etter andakt i form av billedfortelling eller dramafremføring har vi fruktpause, 
sanger og lek.

Vi håper og tror at de små barna, som Jesus ba oss bringe til ham, gleder seg 
over søndagsskoletilbudet. Vårt ønske er at de barna som kommer alltid skal  
føle seg velkommen og trives i kirken. Så har vi et sterkt ønske om å bli flere. 
Både barn og ledere. Det er uvurderlig at noen ber for oss. Kanskje du kan bli 
vår forbeder?

” Dersom du vil legge noe på et trygt sted, så legg det i et barne-
hjerte ned”

Velkommen til søndagsskolen !

Hilsen lederne 
Ommund Lindtjørn, Hallgeir Haaland og Gerd Eli Haaland (tlf 46612554)

Barnas gudstjeneste i kjelleren

Søndagsskolen 



Vi har småbarnstreff i menighetssalen 
i Solheim kirke hver tirsdag og torsdag 
fra kl.10-14. Ramya Kishore kommer 
fra India og kommer jevnlig på disse 
treffene.  Hun vil her fortelle litt om 
hvordan hun har opplevd å komme dit:

Jeg kom til Norge for 9 måneder siden fordi 
mannen min hadde fått jobb i Bergen. Vi har en 
jente på 12 år og en gutt på 3. Det var en stor 
overgang for meg å komme til Norge. Den eneste 
utenlandsturen tidligere var til Sri Lanka. Alt var 
nytt for meg da jeg kom hit. Der jeg kommer fra 
er det 30-35 varmegrader mesteparten av året, 
her var det kaldt. På småbarnstreffet fikk jeg råd 
om hvordan jeg skal kle barna mine på vinteren. 
Jeg lærte om den norske kulturen og jeg lærte litt 
norsk. Gutten min fikk leke med andre barn. Vi 
ble invitert på juletrefest, og fikk se hvordan dere 
feirer denne høytiden.

Småbarnstreffet har gjort at vi har følt oss 
hjemme her på Løvstakksiden. På småbarnstreffet 
får vi også informasjon om andre interessante ting 
som skjer i nærmiljøet. Den første tiden når vi 
ikke kan språket forstår vi ikke hva som står på 
plakater, og vi er ikke i stand til å lese lokalavisen. 
Derfor ville vi lett blitt isolert om vi ikke hadde 
hatt småbarnstreffet å gå til.

Det er flott å ha Terje der som spiller og lærer oss 
norske barnesanger. Spesielt barn lærer fort.

Ellers er dette en fin anledning for oss til å få en 
mykere overgang til barnehage. Det er vanskelig 
å sende barnet ditt i barnehage når han ikke 
kan norsk. Da blir det mange frustrasjoner og 
bekymringer. Jeg håper dere kan fortsette med 
dette tilbudet og at mange kan få glede av det.

Kari Kaland Vestbøstad
diakon

Siden midten av februar har Harsha Angad Sorte 
ledet småbarnstreffet vårt. Hun har bodd 4 år i Norge og 
dette er hennes første jobb. Hun sier at hun trivest godt og 
er takknemlig for den jobberfaringen hun får her.

SMÅBARNSTREFF i Solheim kirke



Løvstakksiden har den senere tid vist seg som et ufor-
melt ressurssenter for dynamiske husgrupper. Arbeidet 
her er ikke unikt, men favner noe av det nye man ser skje 
rundt omkring i mange kristne miljøer.

En dynamisk husgruppe er en uformell samling i hjem-
met med en åpen og gjestfri atmosfære. Det kan være 
en fast kjerne av folk, men sjelden bare den, og alltid rom 
for at folk kan ta med noen eller at folk bare kan komme 
innom. Det er ikke nødvendigvis et fast program, men 
typiske ting som kan skje i løpet av kvelden er bønn for 
emner (personer, saker, områder), lovsang, samtale, still-
het, bibellesning og forbønn. 
Målsettingen med dynamiske husgrupper kan være å 
styrke og oppmuntre hverandre i det daglige livet og 
arbeidet. Drivkraften er ønsket om endring, der en per-
sonlig kan vokse som menneske i tro og nådegaver og 
slik kan bringe positive bidrag inn i menighet, yrkes- og 
samfunnsliv.

Vi ser at det er behov for fellesskap der vi kan dele gle-
der og sorger med hverandre og legge det hele i Guds 
omsorg gjennom bønn. 

iMarkus inspirasjonskvelder
Ut fra ønsket om iblant å kunne samles som et litt større 
fellesskap i St.Markus kirke, har vi den siste fredagen i hver 
måned denne våren, arrangert iMarkus inspirasjonskvel-
der. Her samles vi til lovsang og bønn, litt undervisning, 
og til slutt feirer vi nattverd sammen. Etter samlingen i 
kirken er det anledning til å ta en kaffe i menighetssalen 
og slå av en prat med gamle og nye venner.

På inspirasjonskveldene og i de dynamiske husgruppene 
vil du møte vennlige mennesker som ønsker å bli kjent 
med deg. Du vil møte mennesker som tilber Gud og 
vitner om troen på ham.

Datoene fremover for iMarkus inspirasjonskvelder er 
fredagene 31. august, 28. september, 26. oktober og 30. 
november.

Velkommen til fellesskap og nye vennskap!

Eystein Wiig
Frivillighetskoordinator

 

iMARKUS inspirasjonskvelder Kjærlighet som FORANDRER

 Vi ønsker å forandre samfunnet med godhet, sier 
Martin Cave, pastor i IMI-kirken i Stavanger. Han er en 
av initiativtakerne til Godhetsfestivalen som hvert år 
blir arrangert i byen. I begynnelsen av juni hvert år, blir 
flere hundre mennesker med på en stor dugnad der 
man har fokus på å vise godhet mot andre i form av 
praktiske tjenester som husmaling, reparasjon av biler 
og hjelp til hus og hage. Og tjenestene er selvsagt gra-
tis. Motivet er at Gud har vist sin godhet overfor oss, 
derfor ønsker man å vise godhet mot andre.  

«Gud kaller oss til å elske vår neste og vise det i hand-
ling,» skriver IMI-kirken på sin nettside. «Vårt fokus 
skal ikke først og fremst være på oss selv, våre behov 
og våre ønsker, men på de andre. Dette er en utfor-
dring for oss i den kulturen vi er en del av der «Jeg» 
er i sentrum. Vi er kalt til å skape en motkultur, til å 
leve i Guds kultur. Det gjør noe med oss og med dem 
vi hjelper.»
 
Jeg har tro på slike godhetsfestivaler. At det kan gjøre 
noe med oss å ta del i en dugnad der fokus skal være 
på dem som er rundt oss og ikke oss selv. Men til 
syvende og sist må det dreie seg om noe mer enn en 
ukes innsats, nemlig det at vi kan tenke og handle an-
nerledes hele året gjennom. 

Løvstakksiden menighet arrangerer ikke en godhets-
festival, slik som de gjør i Stavanger. Men hvilke mu-
ligheter ser vi i vår hverdag til å gjøre noe godt mot 
andre? Er det en nabo eller bekjent som trenger prak-
tisk hjelp? Eller vet vi om noen som sjelden eller aldri 
får besøk? Det er bare å hive seg utpå. Gevinsten er 
et varmere samfunn, og jeg tror også vi blir i bedre 
humør av å vise hverandre godhet. Det kan i hvert fall 
ikke skade. Enig?

Hvis du går med tanker om et «godhetsprosjekt,» 
så kom gjerne innom menighetskontoret og del dine 
idéer med oss. Vi hjelper deg gjerne i gang. Det er også 
ulike oppgaver i menigheten der du har anledning til å 
vise godhet mot andre. Du kan for eksempel bli med 
i en besøkstjeneste for å imøtegå isolering og ensom-
het, eller du kan dele ut hilsener til mennesker som 
trenger en oppmuntring. Mulighetene er mange. Vi 
tror at små ting gjort i kjærlighet kan forandre men-
nesker.

Eystein Wiig
Frivillighetskoordinator



Ein Feste Burg
Mariko Takei plays the romantic organ 

in Johanneskirken, Bergen
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Endelig er den her! 
Var kantor i Løvstakksiden menighet Mariko Ta-
kei, har spilt inn en ny CD som nettopp  er fer-
digprodusert. 

Innspillingen er gjort på Johanneskirkens flotte 
orgel, og musikken som spilles passer perfekt for 
dette instrumentet. Tysk -romantisk musikk som 
anbefales å lytte til.
Den kan snart kjøpes gjennom musikkoperatø-
rene og lastes ned på Itunes, men kjøper du den 
i kirken koster den kr. 120.- med rabatt.

Et innholdsrikt hefte på 16 sider med nyttig infor-
masjon på norsk, engelsk og japansk følger med.

Nå er vi godt i gang....

Innsamlingen til nytt flygel i St. Markus kirke er 
nå godt igang. Menighetsrådet har bevilget kr. 
100.000,-  og St. Markus Diakonat har lovet å støt-
te prosjektet når så langt kommer. 

I løpet av det siste året er det kommet inn kr. 
25.000,- fra støttekonserter og annen aktivitet til 
inntekt for saken. Vi er imidlertid fortsatt avheng 
av tilskudd og gaver dersom vi skal få et skinnende 
nytt flygel på plass snart. 

Prisen på f.eks. et Yamaha C7 er ca. kr. 250.000,-  
Det var et slikt vi hadde på prøve nylig, og som vi 
fikk mange positive tilbakemeldinger på.

En stor takk til alle som bidrar!

Du har mulighet til å gi ved å benytte vedlagte giro 
med kontonr. 5083.05.65067

Mariko Takei
    kantor

Flygelprosjekt
i St.Markus

Ny CD med MARIKO

PÅSKEMATINE 
i St.Markus

En flott konsert ble holdt 
i St.Markus kirke uken 
etter påske. 

Berit Eggen Solstad både 
sang og leste dikt, akko-
pagnert av Ole Amund 
Gjersvik på kontrabass 
og Kristian Wedberg på 
piano. Det ble toner med 
jazzpreg i mer moderne 
stilart. I tillegg spilte Ma-
riko Takei på orgel og 
mannskoret Fremad sang 
vakkert. 

St.Markus kirke er en 
flott konsertlokale med 
god klang. Vi ser fram til 
flere konserter og ikke 
minst når det nye flygelet 
kommer på plass, har vi 
mye å glede oss til! 

Arnulf Sandvik

Signe Bakke, førsteamanuensis ved Grieg-
akademiet, spilte på flygel i musikkguds-
tjenesten under Løvstakkdagene 2011.



Veldig ille – eller?

Hagar var i ørkenen, gravid, uten håp og uten 
fremtid. 
Hun var alene. Helt alene. Hun var forlatt. 
Ingen brydde seg om henne. 
Hun var slaven som alltid hadde stilt opp for 
dem hun bodde hos. Husfruen hadde ingen 
barn, og ville derfor at Hagar skulle føde henne 
et barn. Hagar var lydig og ble gravid. Husfruen 
ydmyket henne etter dette, og Hagar så ingen 
annen utvei enn å rømme.

Det var ørken overalt. Hun hadde funnet en 
liten vannkilde i den store ørkenen, men hva 
hjalp det? Hun hadde ingen steder å dra. Hun 
hadde ingenting å leve for. Alt håp var ute. 
Hun kunne bare legge seg ned for å dø! Det 
var ingenting mer å kjempe for.

Hagar hadde gått seg bort i livet. Hagar var 
på det absolutte nullpunkt. Hagar var borte… 
Eller var hun det?
 
Hun hørte noe der i ørkenen? Var hun blitt 
funnet? Var redningen kommet? Eller var det 
bare en hallusinasjon? En lysende skikkelse, 
en gjennomtrengende stemme – var hun blitt 
gal?

Engelen visste hvem hun var. Han sa navnet 
hennes, og navnet på kvinnen hun var slave 
hos.
Hun var blitt gjenkjent, sett og møtt. Engelen 
fortsatte med å stille to spørsmål. De to 
viktigste spørsmålene:

Hvor kommer du fra?- 
Hvor går du hen?- 

 Vi forlater Hagar litt der i ørkenen. Engelen er 
der nå ved hennes side. Vi spoler noen tusen 
år frem til Bergen år 2012.

De to spørsmålene rommer livets mirakler 
og utfordringer. 
Det første spørsmålet handler om fortid og 
nåtid, og om identitet. Hvem er jeg? Hva har 
gjort meg til den jeg er? Hva har ført meg 
hit? Hva har skjedd med meg i livet så langt? 

Hvilken familie kommer jeg fra? Hvor er jeg 
født? Hvilke evner og gaver har jeg? Hvilke 
kunnskaper og erfaringer sitter jeg på? Hvilke 
svik og skuffelser har jeg opplevd? Hvem har 
jeg sviktet? Hvem har sviktet meg? Hvem er 
der for meg? Hvorfor har jeg fått dette livet? 
Hva er hensikten med alt?

Hagar var i livets dypeste natt, uten fremtid 
og uten håp.  

Det andre spørsmålet handler om dagen i dag 
og dagene som kommer. Hvor er jeg på vei? 
Hva er endestasjonen på denne livsreisen? 
Hva er jeg skapt til å være? Hva er jeg skapt 
til å gjøre? Hva er min store og overordnede 
hensikt? Hvem går jeg sammen med? Hvordan 
velger jeg å bruke mine evner, gaver og 
ressurser? Hvordan vil jeg bidra til å gjøre 
verden til et bedre sted? Hva med evigheten? 
Hva med troen, livet, håpet og kjærligheten – 
hvordan velger jeg å forme og uttrykke disse 
store ordene i handling?

Hagar var uten framtid. Men i dette englemøtet 
snudde alt. I et kort øyeblikk så hun seg selv 
fra et annet perspektiv. Hun var sett av noe 
større enn seg selv. Hun var ikke alene. Hun 
var ikke ensom. Aldri før hadde hun vært så 
levende og tilstede. Aldri før hadde hun vært 
så mye seg selv. Hun var sett av Ham. Den 
store eksistensen – Jeg er – hadde sett den 
lille i sin uendelige store krise. Når alt håp 
var ute – da ble det store håpet tent: Den 
store fremtiden lyste nå mot henne og hun 
anerkjente det som hadde skjedd: ”Du er en 
gud som ser meg. Har jeg virkelig sett ham 
som ser meg?”

Han som ser oss sier: -Jeg kjenner din fortid. 
Jeg kjenner din nåtid. Jeg kjenner din framtid. 
Jeg vil være vei for deg der ingen veier er. Jeg 
vil åpne dører for deg der ingen dører er. Jeg 
er din hjelper, din trøster, din advokat, din 
støtte – jeg ser deg – og vet hvordan du har 
det. Følg meg – sammen klarer vi alt!

Sverre Johan Nærheim

Konfirmanter 2012

Fra venstre:
Maria Oma Rasmussen, Tracy Jackaline Cooper, Eirik Edvardsdal Tøsse, Andre Bertelsen, Dilani Fadnes Yogendran, 
Bernt-Andre Skulstad. 

Søndag den 6.mai var det konfirmasjon i Solheim kir-
ke. Heldigvis var været ganske bra selv om det bare 
var noen varmegrader. Det ble en høytidlig handling 
under gudstjenesten, der konfirmantene ble bedt for. 
Prekenen handlet om sammenligning mellom dataspill-
verdenen og Guds rike. Etter gudstjenesten fikk kon-
firmantene en rose fra menigheten og gratulasjoner. 
Selv om det bare var 6 konfirmanter i år, så har 8 

konfirmanter fulgt undervisningen. Malin Nøss Selsvik 
og Thomas Tved ble konfirmert i andre kirker. Det 
har sine fordeler å ikke være så mange, man blir godt 
kjent med den enkelte. Det blir også mer anledning 
for konfirmantene å komme med sine spørsmål. Vi vil 
ønske dem alt godt videre i livet og ikke minst Guds 
velsignelse. 

Arnulf Sandvik



Glimt fra menighetslivet . . . 

Stabsutviklings-
kurs ble holdt i vår 
menighet i april. Kurs-
leder var Tore Byfug-
lien som lærte oss 
om hvordan skape 
et godt arbeidsmiljø. 
Domprost Jan Otto 
Myrseth og prostile-
der Berit Bakke var 
sammen med oss.  

Nabotreff utenfor 
Sambrukshuset. ble 
arrangert av BBB. 
31.mai. Det var gratis 
internasjonal mat, og 
med underholdning av 
kongfu utøver og fløy-
tespill fra Sri-Lanka. Vi 
er en ganske interna-
sjonal gjeng som bor 
på Løvstakksiden. 

Diakonatet i 
St.Markus hadde 
sin årlige basar i 
menighetssalen 
i St.Markus den 
9.mars. . Hans 
Teige ledet sam-
været med stø 
hånd og de frem-
møte koste seg 
med god mat 
og selvsagt med 
loddtrekning. 

Konfirmantene 
”chiller” av her under 
forberedelsene til 
selve konfirmasjons-
dagen. Det er en flott 
gjeng ungdommer 
som menigheten har 
blitt glad i. 

Mannskoret 
Fremad sang vak-
kert for oss under 
Påskematinekonser-
ten i St.Markus kirke. 
Det er noe eget med 
mannskor! 

Kirkepryds ba-
sar  ble avholdt 
den 14.mars i 
menighetssalen 
i Solheim kirke. 
Arne Nord hjalp 
til med ledelse 
og trekning. Flott 
innsats av Kirke-
pryd som hadde 
mange fine ge-
vinster. 



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

Bergen International Church service schedule summer 2012
Sundays at 5 PM in St. Markus church

Date  Reading  Ministry  Comm. Service
June 17  John 1, 35-51  Arve   Prayer ministry
June 24  Math 11, 7-14  Arve  x
July 1  Math 7, 21-29  Arve   Family service
July 8  Math 16, 13-20   x
July 15  Luke 19, 1-10     Prayer ministry
July 22  Mark 12, 37-44   x
July 29        Prayer night
Aug 5  Math 18, 21-35 Arve   Family service
Aug 12  Mark 2, 23-28  Arve  x
Aug 19  Luke 8, 1-3  Arve   Prayer ministry
Aug 26  Luke 12, 41-48  Arve  x
Sept 2  Luke 17, 7-10  Arve   Family service
Sept 9  Luke 10, 38-42  Arve  x
Sept 16 Math 5, 10-12  Arve   Prayer ministry
Sept 23 Luke 7, 11-17  Arve  x
Sept 30       Prayer night

A devotion 
Psalm 8 sets out to describe the glo-
ry and greatness of God, our Lord.  
It is just right and good that we will 
praise God and lift up God’s name.  
Our God is the creator of all things 
both in heaven and on earth.  And 
so, also we all are created by God, 
we have received life as the most 
precious gift that God has to give, 
and we are meant to be living our 
lives in the closest possible relati-
onship with God, that God will be 
a most important part of our lives, 
and that we will be rooted in God 
with all aspects of our lives.

Still, God is the highest Lord, and 

we are after all nothing compared 
to God.  We really should not be 
surprised if God did not remember 
us or think about us.  And we re-
ally have not done enough to make 
us deserve any special favors from 
God, let alone the right to demand 
anything from God.  We could, actu-
ally, expect God to withdraw from 
us and leave us alone.

But that is not the way of God.  On 
the contrary; even though we are 
so different from God, he is mindful 
of us, and God cares for us.  Really; 
what a surprise and unexpected gift!  
What good news that our creator, 
the highest Lord, loves us and wants 

CELLGROUPS:
English speaking :
Every other Tuesday 6 PM at St. Mark´s church.
Contact: Pastor Arve (pastor@bergenchurch.no or 995 
86 948)
Norwegian speaking:
Contact: Johan Fredrik Garmann (jfgarmann@c2i.net 
or 412 61 604)

Heart to Heart (Women´s group)
We meet on Thursdays everyr second week, on odd 
weeks: week 1,3,5 ....
In St. Mark´s church, 3rd floor, 9.30-10.30 AM.
Contact: Kari (kari.vestbostad@bergen.kirken.no or 
908 01 463)

to be present in our lives!  What 
a wonderful contrast to what our 
lives would have been like if God 
was not there for us!

There are many worries and pro-
blems that can darken and destroy 
our lives, but God wants to share 
all these things with us; to take 
some of them away, to help us sol-
ve some of our problems, to face 
difficulties together with us, to 
share our sorrows and to carry us 
trough when we are running out 
of strength and courage.  

Human life is fragile, that is so-
mething we know, and I also think 
many of us have experienced that 
in our own lives in one way or 
another. Life can be changed in a 
split second, there are many things 
to fear, and very often we feel 
weak and very small and unimpor-
tant. It is important to be realistic 
about our own vulnerability.  But 
at the same time we should not 
forget the greatness that God has 
bestowed upon us, how God has 
meant us to be the most impor-
tant of all creation.   5 You made 
him a little lower than the heav-
enly beings and crowned him with 
glory and honour.

Arve Hansen Haugland
pastor

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

Mange har fått med seg at Grunnloven ble endret 
21. mai. Men ikke alle vet at kirken har vært og 
er en viktig pådriver i prosessen. Noen tror at å 
miste privilegier som statskirke er uønsket, men 
Den norske kirkes ledelse har jobbet i mange år 
for løsere bånd mellom stat og kirke. Og nå er 
stat og kirke på rett vei – hver sin vei.

Likandes likebehandling
Med ny tekst i Grunnlovens §§ 2 og 16 er ikke lenger den 
evangelisk-lutherske religion statens offentlige religion, og 
tros- og livssynssamfunn skal behandles likt. Loven slår fast 
at Den norske kirke ikke lenger er en statskirke, men en 
folkekirke. Og verdigrunnlaget skal være vår kristne og hu-
manistiske arv.

I juni sender Kirkerådet ut Kirkeordning etter 2013, et 
refleksjonsdokument fra Kirkerådet til alle menighetsråd. 
Dette dokumentet gir innføring i problemstillinger rundt 
fremtidens kirke, og bør behandles av menighetsråd og 
menighetsmøte. Det er ønskelig at alle rådsinstanser et-
ter gjennomgang gir tilbakemelding til Kirkerådet på viktige 
spørsmålsstillinger bakerst i heftet. Spørsmålene besvares 
elektronisk,  http://response.questback.com/kirken/kirke-
ordning/

Lurer du på noe?
Svein Arne Lindø er Kirkerådets valgte leder. Han svarer 
under på spørsmål om hva grunnlovsendringen innebærer 
for kirken og staten. Dette er spørsmål og svar som med 
fordel kan benyttes av menighetsblader for å informere 
bredt ut til kirkens medlemmer.

Hvorfor er kirkens ledelse tilhengere av end-
ringen?
Samfunnet består av ulike mennesker, som i stadig større 
grad har ulike religiøse ståsted. Det er ikke naturlig at sta-
ten skal favorisere en tro. En stat kan dessuten ikke være 
troende, men det kan og skal en kirke, og det er kirken 
som skal stå folket nær i troen. Kirken får med endringen 
utnevne egne proster og biskoper, og det er på høy tid at 
et trossamfunn får velge sine egne, religiøse ledere. Så Den 
norske kirke ønsker endringene velkommen, og er glad for 
at alle partiene på Stortinget har kunnet stille seg bak.

Hva skjer med helligdagene?
Det vil ikke bli noen endring i helligdagene vi feirer i dag. 
De er både religiøst og kulturelt godt forankret i det nor-
ske samfunnet.

Hva skjer med finansieringen av Den norske 
kirke?
Både politikere og kirkeledelse er interessert i å fortsette 
dagens ordning, der Den norske kirke er finansiert over 

statsbudsjettet og den enkelte kommune. Det er altså ikke 
aktuelt å innføre kirkeskatt slik de har i Sverige. Jeg tror li-
kevel at vi må være klar over at vi i framtidens kirke nok må 
ta et større privat ansvar for å dekke utgifter til den lokale 
menighets arbeid. I dag er dette noe mange allerede gjør 
når det gjelder misjon og enkelte ansettelser, men jeg tror 
altså at dette blir viktig også på andre felt. Selv om stat og 
kommune fortsatt skal finansiere mesteparten av driften, 
må vi nok ta mer økonomisk ansvar for egen menighet, slik 
man i større grad gjør i andre tros- og livssynssamfunn.

Må man melde seg inn i kirken på nytt?
Nei, er man døpt og ikke har meldt seg ut, står man som 
medlem i Den norske kirke.

Er egentlig forandringen så stor?
Dette er ikke noe definitivt skille mellom stat og kirke. Pre-
ster, proster, biskoper, ansatte sentralt og på bispedømme-
kontorene vil fortsatt være lønnet av staten, og Den norske 
kirke skal forbli landets folkekirke. Men kirkens egne orga-
ner skal altså få utnevne proster og biskoper. Endringene 
tydeliggjør Den norske kirke som trossamfunn og dette er 
prinsipielt viktig. Lovteksten tydeliggjør at også Den norske 
kirke må behandles av staten ut fra prinsippet om tros- og 
livssynsfrihet, i likhet med øvrige tros- og livssynssamfunn. 
Så lovendringen er utvilsomt av størst betydning for staten, 
og ikke for kirken, som i all hovedsak er den samme.

Vil menighetene oppleve at kirken er annerle-
des?
Vi tror at menighetene vil bli mer engasjert i en kirke som 
i større grad styrer seg selv. Jo mer aktiv man er i kirken, jo 
mer får kan man være med og prege den. Den nye folkekir-
ken vil komme nærere folket, men fjernere fra staten, men 
dette engasjementet kan nok merkes vel så godt gjennom 
involvering i ny gudstjenesteordning.

Noen er redde for at de nye lovtekstene betyr 
en avkristning av Norge?
Endringene i Grunnloven påvirker relasjonen mellom kirke 
og stat, men disse endringene har ikke noe med en even-
tuell «avkristning» av Norge å gjøre. Den nye § 16 viser 
en stat som vil behandle den tidligere statskirken som 
det trossamfunnet den alltid har vært. Slik jeg ser det, er 
Norges kristne forankring minst like sterk med den nye 
formuleringen av § 2 i Grunnloven, som med den tidligere 
formuleringen. Det er andre forhold som avgjør kristen-
dommens fremtid i Norge. Jeg tror for eksempel søndags-
skole og gode konfirmantlærere betyr mer for kristendom-
mens posisjon og innflytelse i det norske samfunnet enn 
lovformuleringer og regler.

(artikkelen er hentet fra www.kirkeaktuelt.no)

Fra STATSKIRKE til FOLKEKIRKE 



    Oppslagstavlen

Kontaktperson for foreninger og lag

Solheim kirke
Kirkepryd:   Haldis Sætre 55295782
Hyggestunden:  Målfrid Thunes 55292144
Familietreff:    Åsta Årøen 99522847
Solheim kirkes barnekor: Mariko Takei 97642074
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
iMarkus samlinger Eystein Wiig  97630893

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

Arrangementer i foreninger og lag

Hyggestunden
Onsdager kl 1200 i Solheim kirke.

Hyggestundens ledere vil med dette ønske alle 
våre venner en god sommerferie og takk for det 
har hatt sammen det første halvår av 2012. 
Vi starter opp igjen onsdag 12.september kl 
1200 i Solheim kirkes menighetssal. Program-
met kaller vi HURRA FOR DEN SOM.... og vil 
by på en spennende Hyggestund for alle eldre 
som vil være med oss den 12.september. DU ER 
VELKOMMEN!

Eldretreff i St.Markus
Første torsdag i måneden kl 1130: 
Oppstart etter sommeren blir 6.sept. 

Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Tirsdag kl 1200, i den uken det ikke er Hygges-
tund.
Vi starter opp igjen etter sommeren 4.septem-
ber. Ny kontaktperson Haldis Sætre 55295782. 

Klubben
Vi tar sommerferie men starter opp igjen ved skole-
start. 

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 i St.Markus kirke
31. august, 28. september, 26. oktober og 30. no-
vember.

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!
 

Vi har plass til deg også !

Minneord Mary Hunhammer

Det var med sorg jeg og mange andre i menigheten mottok meldingen 
om Mary Hunhammers død, selv om vi visste om alle hennes plager. 

Jeg ble kjent med Mary for mange år siden, gjennom arbeidet i Solheim 
menighetsråd. Det var før sammenslåingen til Løvstakksiden menighet. 
Hun var med i flere perioder, og vi hadde et fint samarbeid over lang tid. 
Men vi gikk begge ut av menighetsrådet like før sammenslåingen. 

Men her var nok av oppgaver. Mary ble med i ledergruppen i Hyggestun-
den. Villig til tjeneste og glad i mennesker som hun var, var dette en opp-
gave hun likte godt.  Besøkstjenesten var hun også med i noen år. Mary 
utstrålte varme og trygghet, og dette var egenskaper som kom til nytte 
de årenen hun var med i konfirmantarbeidet. Hun hadde en beroligende 
virkning på de mest urolige ungdommene. Den frivillige klokkertjenes-
ten var hun også med i de siste årene. 

Mary var en ukuelig optimist. Selv når hun ikke følte seg så bra, kom hun. 
Og hun klaget ikke. Sa bare: ”Jeg vil være frisk”. Hun var utrolig tapper.  
I 2001 ble Mary medlem av Kirkepryd. Også her gjorde hun en stor inn-
sats. Før de årlige basarene jobbet hun svært for å skaffe gevinster. Det 
var beundringsverdig. Hun har nå i flere år vært nestformann i Kirkepryd, 
men 20.mars i år ble hun valgt til foreningens formann. 

Vi er mange som var glade i Mary, og takker for at vi fikk kjenne henne, 
takker for hennes raushet, godhet og tjenestevillighet.  Jeg takker deg 
Mary fra menigheten du var så glad i. 

Fred over Mary´s gode minne!

Målfrid Thunes

Julemesseforberedelsen er i gang
Dato for messen er lørdag 24.nov. Har du lyst til 
å hjelpe til? Vi trenger folk til å hjelpe til på selve 
messen og til å bake kaker. Vi blir også veldig glad 
når folk kommer med gevinster. Ta kontakt med 
Edith Hjørnevik 55293697/99591834



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
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

Frivillighetskoordinator: Eystein Wiig
eystein.wiig@bergen.kirken.no
tlf:97630893

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.
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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. 

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

 

Møllebakken Skole er  
en kristen grunnskole med 
små under visningsgrupper, 
gode faglige  resultater, og 
et inkluderende miljø som 
elevene trives i.  
 
Kontakt oss gjerne  
for å få vite mer.

www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70

Gi barnet ditt gode  
verdier med på veien

Eystein Wiig

Frivillighetskoordinator

Barnekorledere etterlyses!
Vi søker etter et par Sang- og musikkinteresserte

personer til å lede Solheim kirkes barnekor (alder 

fra 4 år).

Vi øver i Solheim kirke mandag kl.17:00-18:00.

Lønn etter avtale.
Kontaktperson: 
Mariko Takei, Organist i Løvstakksiden menighet 
.Tel. 97 64 20 74
mariko.takei@bergen.kirken.no

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22



Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen

MILJØMERKET

241                  
734

trykksak


