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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

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.

07. oktober.  19. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

14. oktober.  20. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Himal Partner. 
Krk.k.

21. oktober.  21. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00  Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
prestene Sandvik og Skiftun.  
HØSTFESTEN. Utdeling av Barnas 
Kirkebok. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k.

28. oktober.  Bots- og 
bønnedag
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun.  
Takkoffer: Menighetsarbeidet.  Krk.k.

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

04. november. Allehelgensdag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Kirkens 
Sosialtjeneste. Krk.k.

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

11. november. 24. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
DIAKONIENS DAG. Nattverd. 
Takkoffer: St. Markus diakonat. Utvidet 
kirkekaffe.

18. november. 25. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik.  
Nattverd. Takkoffer: Misjon i Øst. 
Krk.k.

25. november. Domssøndagen/
Kristi kongedag
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

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

02. desember.  1. søndag i 
advent
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESE ved 
kapellan Sandvik. Kirkens nyttårsdag.  
Barn deltar. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Sjømannsmisjonen/Norsk Kirke i 
utlandet. Krk.k.

09. desember.  2. søndag i 
advent
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

Dagen er din

Carpe diem, grip dagen, dagen er din – er ord som har vært i fokus en del år etter at en film satte 
de på dagsorden. Det handler om å være sjef i eget liv. Det handler om å ikke velge å være offer. 
Det handler om å bestemme sin egen fremtid. Det handler om å ta kontroll. Det handler om å gjøre 
en forskjell i dag. Ett lite steg i dag kan være starten på et helt nytt liv for meg selv og for andre 
mennesker.

I Bibelen står noe lignende, men allikevel litt omsnudd. Salme 74, 16 sier: Din er dagen, og din er natten. 
Dagen er din er blitt til din er dagen. Nå er nok trolig det siste ordet som er uttalt først, siden det 
er sagt for noen tusen år siden. Salmen av Asaf er vendt til Gud. Det vil si at dagen ikke er min, men 
Guds. Og natten er heller ikke min, men Guds. Gud eier dagen og Gud eier natten. Han skapte sol 
og måne, og satte tiden i gang. Tiden, med alle døgnets 86400 sekunder, tilhører Herren. Det er 
mange øyeblikk i løpet av en dag – alle er Guds!

Hva er så vår rolle i dette? Vi har fått til låns en del tilmålte øyeblikk, timer og år. De tilhører Gud, 
men vi får lov å låne de, eller benytte de, eller nyte de. Vi er for så vidt ikke herre over øyeblikkene, 
det er bare Herren som er Herre. Han som skapte tiden, årstider og grenser – han vil også hjelpe 
oss å disponere tiden vel. Han har faktisk ganske mange gode innspill til hvordan vi best kan bruke 
de dager som kommer. Han skapte ikke bare himmellegemene, men han skapte også meg og deg. 

En nymotens måte å si at noen dør på er at de går ut av tiden. Fødsel vil på den måten kunne 
beskrives som å gå inn i tiden. Og livet blir da å være i tiden. Vi er altså i tiden. Vi disponerer på et vis 
en tilmålt tid. Det er selvsagt litt uenighet om hvem som tildeler tiden, på hvilken måte det gjøres, 
og hvilke kriterier som gjelder. Men det er enighet om at alle har sin tid. Spørsmålet er hva vi gjør 
med denne tiden? Griper vi tiden? Griper vi dagen? Eller lar vi dagen gripe oss? Styrer vi tiden vår, 
eller er det tiden som styrer oss. Er vi herre over klokken, eller er vi slaver av noen visere på en 
vegg eller et håndledd?

Din er dagen, og din er natten. Dagen er Guds. Natten er Guds. Salme 74 er klar i sin sak. Om dagen 
skaper solen lys. Om natten er det skygge – men månen blir opplyst av solen. Gud er der når det 
er lyst og når det er mørkt. 

Noen beskriver livets natt som perioder med kriser, sykdom, vanskeligheter, angst, depresjon, 
arbeidsledighet, konflikter osv. I livet kan det skje mange krevende ting, og vi kan bli fylt av frykt og 
redsel. I alt dette kan det til tider være umenneskelig dersom vi blir fortalt at vi bare må gripe dagen, 
tenke positivt eller ta oss sammen. Men mørket er ikke så mørkt at ikke Guds lys kan komme inn i 
det. Dersom vi lar Herren være vårt lys – blir ikke mørket så mørkt.

Gud ønsker alltid å gå sammen med oss og hjelpe oss å gå på rett vei i livets mange utfordringer. 
Salme 78, 14 sier: Om dagen ledet han dem i en sky, hele natten i en lysende ild. Gud er med i gode dager 
og tunge dager, Gud er med hele natten. I og gjennom alt det vanskelige kan vi få se en lysende ild 
som viser vei til en ny dag. Vi er hele tiden i Guds omsorg.

Dersom vi lar oss gripe av Gud, vil Guds dag og Guds natt også tilhøre oss på et særskilt vis. Han 
leder og veileder oss i tiden og gjennom tiden, hver dag på den veien han har gjort klar for oss. Guds 
vei for oss er utrolig spennende, den er individuelt spesialdesignet for at hver enkelt skal få bruke 
sine evner og ressurser på en god måte til velsignelse for seg selv og andre. 

Sverre Johan Nærheim



– Kjøkkenbordet her har vært en lokal bas-
tion for mange gode diskusjoner og  ini-
tiativ. Ideen om ”Gang- og sykkelbro over 
Puddefjorden” og  ”Lysløypen til Skillings-
bollen” poppet opp her, sier Rolf Rasmus-
sen, nytilsatt leder for frivilligsentralen i 
Løvstakken.

Løvstakken Frivilligsentral ble formelt etablert 23. 
mars som en stiftelse bestående av Bergen Bolig og 
Byfornyelse(BBB), Nykrohnborg skole, Ny Krohn-
borg Idrettslag, Løvstakkfjellets Venner og Løvstak-
ken Wushu Klubb.

Jeg er invitert på kaffe i Rogagaten 16, bare et 
steinkast unna Ny Krohnborg  – det nye bydelssent-
eret med skole, idrettshall og kulturhus. Senteret er 
det bankende hjertet i den storstilte områdesatsin-
gen som nå gjennomføres på Løvstakksiden.

Per Jacobsen er også med denne formiddagen. I 
likhet med Rolf, brenner han for nærmiljøet og er 
den naturlige nestleder for den nye frivillighetssen-
tralen som skal ha kontor i kulturhuset.
Begge håper at sentralen kan være preget av den 
samme gode atmosfære som ved kjøkkenbordet i 
Rogagaten.
 –  Utfordringen er å utvikle kontoret til  et møtest-
ed med rom for diskusjoner, idéer og forslag til ak-
tiviteter vi kan komme i gang med.  

Mobilisere ressursene 
– Løvstakksiden er et område med mange forskjel-
lige kulturer.  Vi vet at hver enkelt kultur er en nøk-
kel til uante ressurser og muligheter. Vårt oppdrag er 
å åpne dørene slik at  de menneskelige ressursene  
kan få fritt spillerom og bli til gagn både lokalt og 
sentralt.
– Det er utrolige krefter i dette kulturelle mang-
foldet, understreker de begge.
– Et annet viktig mål er å være med, sammen med 
skolen og idrettslaget , å legge grunnlaget for  en 
positiv identitet hos barn og unge som bor her, 
sier Rolf, og snakker varmt om ulike aktiviteter i 

nærmiljøet som kan bidra til dette.

Skyggesiden
– Skyggene på Løvstakksiden er politikerskapt. 
Dette vet lokalpolitikerne godt, sier Rolf. Men Nye 
Nykrohnborg vil kunne bidra til å snu den trenden 
hvis alle involverte gjør sitt.  Frivillighetssentralen 
kan bli en viktig ressurs, men vi er avhengig av at 
både kulturdepartementet og Bergen Kommune 
støtter sentralen økonomisk. Det er ca. 33 frivil-
ligsentraler i Hordaland som er samlet i et samar-
beids-nettverk. 

Rolf og Per  berømmer Årstad kulturkontor for 
positivt engasjement og for umiddelbart å stille kon-
tor til disposisjon i det nye kulturbygget. 
–  Egentlig er dette et must for den nye sentralen.

Samlingssted
– Vi ønsker, som sagt, å være et samlingssted 
for all positiv aktivitet som kan gi et nytt løft til 
Løvstakksiden, sier Per. Og vi oppfordrer alle, unge 
og gamle, som mener de har noe  å bidra med til 
å komme innom for prat og kaffe når kontoret til 
Løvstakken Frivilligsentral åpner i løpet av høsten.

Denne oppfordringen bringer vi videre til leserne av 
Løvstakksidene: 

Vær med å skape et positivt engasjement i fel-
lesskap. Ønsker du å gjøre en frivillig innsats? Ta 
kontakt med frivilligsentralen i det nye bydelshuset 
Ny Krohnborg i Rogagaten 9. Mer info på facebook 
og hjemmesiden kommer snart.  

 Eystein Wiig

LØVSTAKKEN   FRIVILLIGSENTRAL



Guro Øvsthus bor på Løvstakksiden 
og jobber i Bergen Turlag, Den Norske 
Turistforening. Hun vil her fortelle om hva 
de gjør på Løvstakksiden.

Hva går stillingen din ut på?
Jeg jobber som folkehelsekoordinator. Det handler 
blant annet om å skape aktiviteter for å utjevne sosiale 
forskjeller. Vi ønsker å få flest folk ut i naturen. At 
de skal være fysisk aktive, og få oppleve gleden ved 
friluftsliv. Mye av det jeg gjør retter seg mot folk som 
ikke er medlemmer av Bergen Turlag. De aktivitetene 
jeg tilrettelegger for er gratis og åpne for alle.

Ofte blir turistforeningen sett på som en plass for 
sprekinger, de ambisiøse som vil nå de høyeste 
fjelltoppene. Jeg jobber mer i bredden, i forhold til 
barnefamilier, med seniorer, og de som ikke er i så god 
fysisk form.

Vi har tilbud som byfjellstrimmen, kveldsmatturer i 
regi av Barnas Turlag, turer i nærmiljøet for seniorer og 
store gratis arrangement som er åpne for alle.
Byfjellstrimmen er ukentlige turer i byfjellene for 
voksne, disse turene er hver tirsdag. Annenhver onsdag 
har vi rolige turer for de som ikke er i så god form. Det 
sosiale aspektet på disse turene er veldig viktig. Folk 
har med seg nistepakke og  vi koser oss i lag.

Barnas turlag arrangerer  blant annet kveldsmatturer. 
Målet er å vise folk fine områder å være på tur i. 
Foreldre og barn får oppleve naturen sammen, og får 
mulighet til å bli kjent med andre.
Vi har ulike turer for seniorer. Her på Løvstakksiden 
ønsker vi et samarbeid med frivillighetssentralen i 
forhold til disse turene. Til det trenger vi engasjerte, 
sosiale folk som liker å gå på tur og kan ta med seg 
andre.

Det går ellers rykter om at Bergen  Turlag i 
samarbeid med andre vil prøve å gjøre noe 
på Løvstakken, kan du si noe mer om det?
Vi synes Løvstakken er et fint turområde nær sentrum, 
og det bor folk rundt hele fjellet. På «vår» side av fjellet 
ser vi stort potensiale. Vi ønsker å lage eventyrsti, 
natursti og hinderløype.
Eventyrstien vil være tilpasset barn i barnehage og på 
småskolen. Vi vil ha ulike poster rundt i skogen med 
oppgaver og aktiviteter.
Naturstien vil ha fokus på dyr, miljø, naturvern, blomster 

og fugler. Denne vil være tilpasset litt eldre barn. 
Begge disse stiene vil ha ulike poster med oppgaver 
og aktiviteter. Disse postene vil være laminerte og kan 
byttes ut når de har hengt oppe en stund.
Jeg tror en slik aktivitetsløype kan være en god 
motivasjonsfaktor for mange til å komme seg ut på 
tur. 
Hinderløypen er et mer kostbart prosjekt, men vi 
jobber også for å få den realisert.
Bergen Turlag har noe de kaller Vestlandsprosjektet. 
Det er dugnadsgrupper som sammen med grønn etat 
i Bergen Kommune jobber med å bedre skiltingen 
til Løvstakken og Strandafjellet etter ny nasjonal 
merkestandard. Det vil da bli ulike farger på løypene 
etter letthetsgrad, informasjonstavler vil vise de ulike 
løype.

Løvstien er et annet påbegynt prosjekt på Løvstakksiden, 
noe lignende fjellveien på andre siden av sentrum. Den 
vil gå mellom Damsgård og Langeskogen, kommunen 
har nå lovet fortgang i dette prosjektet.
Jeg håper at disse prosjektene i tillegg til ny skole og 
bydelssenter kan få flere til å oppdage hvor fint det er 
her på Løvstakksiden.
Bergen Turlag ønsker å satse lokalt. Dersom vi får 
mange nok interesserte familier her kan vi kanskje 
starte et eget turlag. Vi kan i så tilfelle gi støtte til en 
del utstyr.
Vi ønsker ellers nye frivillige medarbeidere velkomne. 
En trenger ikke å binde seg til å være med på noe hver 
uke. Kanskje vil du være med på en tur en søndag i 
måneden, eller en gang i semesteret?

Skal dere arrangere lokale turer på 
Løvstakksiden nå i høst?
Ja det skal vi:
12. september blir det kveldsmattur til Olavsbu ved  
 Langeskogen. (Familietur)
15. sepember blir det eventyrdag i Langeskogen med  
 dukketeater og dans ved Absence: Askeladden               
        på nye eventyr.
28. oktober……
Alle disse turene er gratis.

Mer informasjon finnes på nettsidene våre. www.
bergen-turlag.no 

Diakon Kari K. Vestbøstad

Guro Øvsthus

TURISTFORENINGEN 
satser på Løvstakksiden



Hildegunn Isaksen
I samtale med  DIALOGPRESTEN
Vi har sykehusprest, fengselsprest og sjø-
mannsprest. Det nye tilskuddet i prestefamilien 
er dialogprest. Hildegunn Isaksen er nylig tilsatt 
som dialogprest her i Bergen og vi er nysgjerrig 
på hva hun arbeider med. Jeg har fått en avtale 
med Hildegunn i hennes kontor som heter så 
fint som  Kirkelig Dialogsenter, der hun villig 
forteller hva hun jobber med: 

Hildegunn er ekte bergensjente fra Sandviken. Hun har 
tidligere jobbet i Bymisjonen men ble ordinert til prest 
i 2010. 

Hildegunn forteller at som dialogprest skal hun jobbe 
med kirkens forhold til andre tros- og kirkesamfunn. I 
tillegg skal hun arbeide med bedre forståelse og kon-
takt med åndelig søkende mennesker. 

Ordet dialog brukes ofte i daglig språkbruk som 
samtale,debatt eller forhandling mellom to parter. Men 
i hennes arbeid så er dialog en metode der to likev-
erdige partnere setter seg sammen og i respekt for 
hverandre lytter og prøver å førstå den andre part. 
Hildegunn forteller at i forrige uke hadde hun besøk 
av imamen i Bergen Moske som fortalte om Ramadan 
og deres feiring av fasten. Hun på sin side fikk fortelle 
om hvordan den kristne fasten er. Troen er like viktig 
for både en kristne og en muslim, og i dialogen lærer 
man å respektere hverandre og ikke minst rydde unna 
fordommer. 
I møte med de nyåndelige  har Hildegunn erfart at de 
har stort behov for å fortelle om sår i livet og skuffels-
er i møte med den etablerte kirke og prest. I tillegg så 
har mange av de nyreligiøse åndelige gaver som ikke er 
forstått eller kanksje godtatt. Mange av de nyreligiøse 
er døpte og ønsker å tilhøre kirken, men de har sterkt 
behov for å høre at de er godtatt. 

I de siste tiårene er det kommer flere innvandrere til 
Norge. Ofte er det fremmedfrykt og liten forståelse 
for vår nye landsmenn. I den kristne tro er nestekjær-
lighet en viktig leveregel, og gjennom dialog med de nye 
grupper av mennesker kan vi møte dem på god måte. 
Nysgjerrighet og interesse for våre nye landsmenn er 
viktig. Ofte blir de også nysgjerrig på vår kristne tro og 
kultur. Dialog er en fin måte å bygge bro til våre nye 
landsmenn og rive ned barrierer. 

Hildegunn forteller at tilliten til kirken som dialogpart-
ner står sterkt. Ikke minst etter 22.juli var det flere 
fra muslimsk hold og Innvandrerrådet. De hadde stort 
behov og ønske om å ha noen å snakke med og dele 
frykten med. De tok initiativ og ønsket samarbeid. Det 
førte til at et forum kalt for Samarbeidsråd for tros- og 
livssynsamfunn ble etablert. Tidligere hadde Bergen 
kommune slitt med å få oversikt og kontakter med de 
ulike trossamfunn. Mange av innvandrerne kommer fra 

land som er skeptisk til det offentlige. Men da jeg som 
prest kontaktet disse trossamfunnene, så var det over-
veldende god respons og gjensidig tillit. 

Samarbeidsrådet har nå ulike prosjekter på gang. De 
skal nå til sykehusene for å snakke om hvordan hånd-
tere de døde fra ulike trossamfunn,. F.eks er det prob-
lematisk for muslimer at kvinner vasker avdøde menn. 
Sykehusene skal få en kontaktliste som de kan spørre 
til råds når mennesker fra andre trossamfunn er død. 

I tillegg forteller Hildegunn at hun sammen med flere-
jobber med et informasjonsprogram for asylmottak 
sammen med imamen i Bergen moske. Vi har full re-
ligionsfrihet i Norge. Det er viktig at de som er på 
asylmottak får mulighet til å utøve sin tro. Ofte er of-
fentlige institusjoner livssynsnøytrale men Hildegunn 
understreker at utøvelse av troen er en rettighet alle 
har. Asylmottakene skal heller videreformidle brukerne 
hvor de kan utøve sin tro. 

I Johanneskirken har Hildegunn vært med å starte et 
tilbud for spirituelt og åndelig søkende mennesker.  
Tilbudet heter Under Åpen Himmel og samlingene er 
annenhver torsdag fra kl 1800-2130. Hun liker ikke å 
bruke uttrykket nyreligiøse eller nyåndelige mennesker 
for det stempler dem til en gruppe. Her kan folk kom-
me til en åpen kirke, et rom for stillhet og åndelighet i 
hverdagen. Gudstjenestene er preget av bønn, lysten-
ning, stillhet, sang og musikk. Etter gudstjenesten er det 
bevertning i kafeen i det som før var sakristiet. Ofte 
er det samtale over religiøse temaer, der fok kan dele 
sine erfaringer. 

Hildegunn føler at det arbeidet hun gjør er viktig og 
meningsfull. Kirkens oppdrag er å fortelle andre hva vi 
tror på. Gjennom dialogarbeidet får hun fortelle men-
nesker fra andre trossamfunn hva som er viktig for 
henne og kirken. Noe av de viktige verdiene i vår tro 
er å vise respekt og forståelse for mennesker som har 
en annen tro.  Gjennom å lytte til andre, blir hun også 
mer bevisst sin egen tro. Synkretisme, der man blander 
sammen ulike trosretninger, har hun ikke sans for. Det 
er viktig å være tydelig på hva man selv står for! 

Dersom du har lyst til å prate med Hildegunn, er du 
hjertelig velkommen til å kontakte henne på tors-
dagssamlingene i Johanneskirken Under Åpen Himmel. 
Datoene for disse samlingene er: 20.09, 04.10, 18.10, 
01.11, 15.11, 29.11. 

Vi takker for en interessant samtale med Hildegunn 
Isaksen. Vi skulle tro at det hun jobber med er interes-
sant for mange av dem som bor på Løvstakksiden. 

Kapellan Arnulf Sandvik



BARNEKORET er i 
gang!
Koret øver mandag kl.17:00-18:00 i Solheim 
kirke. 
Vi synger, leker og koser oss!
Barn i alle aldre, og voksne som har lyst på en 
kaffekopp og fellesskap er velkomne.
 
(bilde: første øving 3. sep.)

Hovedleder: Grete Lindtjørn
Tlf: 9249727

Våre nye barnekorledere
 
Fra venstre: Grete, Gard Eli, og Ommund
Vi er veldig takknemlig for at vi nå har fått ledere til å videreføre vårt viktige barnekorarbeidet, og vi er 
ekstra glad for at de bor i vår menighet! Det følgende er en liten presentasjon av disse.

Grete Lindtjørn er fra Karmøy.
Hun har master i mikrobiologi. Hennes jobb er å passe på at melk, juice og yoghurt er fritt for ulumsk-
heter 
Gretesinteresse er trening, hekling, strikking, snakking. Elsker 
å snakke.
Hun er glad i snop og rare dyr, spesielt flodsvinet!

Ommund Lindtjørn og er lærere på Danielsen Inten-
sivgymnas. Han er oppvokst både i Åsane og i Etiopia. Han 
har studert ved Universitetet i Bergen og var ferdig utdannet 
biolog våren 2005. For tiden er han ivrig medarbeider i Løv-
stakksiden menighet hvor han er med å drive søndagsskole og 
barnekor - i tillegg til at han sitter i menighetsrådet. Ommund 
håper at sine to døtre kan få et godt miljø å være i her på 
Løvstakksiden og tror at kirken kan bidra på en god måte til 
dette. Hvis han innimellom har litt tid til overs bruker han det 
gjerne på fugletitting, jazzmusikk eller lager litt ekstra god mat 
til familien.

Gerd Eli Haaland kommer også fra Åsane. For tiden job-
ber hun som lege innen barne- og ungdomspsykiatri. Hun har 
bodd på Løvstakksiden i snart to år, og bor her sammen med 
sin mann og sin datter som snart er to år.
Gerd Eli ser frem til å starte opp med barnekor, og trives godt 
med barne- og ungdomsarbeid. Håper at barn i alle aldre kan 
komme til kirken og føle seg hjemme der. 

Vi ønsker dere lykke med barnekoret!

Kantor Mariko Takei

LØVSTAKKDAGER OG LØVSTAKKSIDENS FOLK
Løvstakkdagene har siden starten i 1997 vært møtested for folk og aktiviteter i om-
rådet under Løvstakken fra Minde og til Puddefjordbroen. Underholdning, lek og 
moro, utstillinger og matservering – det har alt sammen hatt formål i at folk skulle 
lære hverandre å kjenne, føle mer tilknytning til bydelen der vi bor og fremme fel-
lesskap og trivsel. I år er det spesielt at vi nå har fått en ny-opprustet skole og et nytt 
kulturhus på Ny Krohnborg.

Lørdag 20. oktober på Ny Krohnborg
Denne dagen er den store fellesdagen på skolen. I nye omgivelser fortsetter tradisjonen med den 
store Løvstakken-lørdagen, med program, servering og stands av ulike slag. Løvstakken menighet vil, 
som i tidligere år, ha en egen stand. Det mangfoldige som en menighet er og de mange forskjellige ak-
tiviteter som skjer i vår menighet kan der bli bedre kjent for mange – innenfor rammen av alt det an-
dre som skjer i vårt nærmiljø. Her kan en også rekruttere til det som skjer i kirken, fra søndagsskole 
og barnekor til bibelgrupper og eldretreff. Vi håper at mange i menigheten går ut og blir med den 
dagen, og slik kan bli både bedre kjent med alt som skjer og selv være med og styrke nærmiljøet!

Søndag 21. oktober i kirken og Høstfest /  fjelltur
Løvstakkendagene har tidligere avsluttet med friluftsgudstjeneste søndag for de som vil, og fjelltur. I år 
blir det noe annerledes, siden en flytter Løvstakkendagene til helgen 19.-21. oktober. Det blir frilufts-
gudstjeneste den 30. september, som først planlagt. Men den store høsttakkegudstjenesten i Solheim 
kirke den 21. oktober blir nå knyttet til Løvstakkdagene!  Den gudstjenesten begynner kl. 11 og blir 
med høstpyntet kirke og barn som bærer frukt, og det blir utdeling av barnas kirkebok. Dette er en 
gudstjeneste som inviterer alle, og de som vil, kan da fortsette med fjelltur etter gudstjenesten – en 
fjelltur som starter fra Sambrukshuset i Løvstakkveien kl. 12,15.
Samtidig blir det også en Høstfest i selve kirken i tilknytning til kirkekaffen den dagen. Det ligger an 
til at det kan bli en svært fin dag, både med familiegudstjenesten først, fjelltur for de som går den, og 
høstfesten for små og store. Høstfest er noe nytt, som sikkert også kan utvikles videre. Det tilsvarer 
Vårfesten i St. Markus i mai/juni, nå får vi et tilsvarende prestegjeldsstemne med Høstfest i Solheim 
om høsten.

                                      Sokneprest Ådne Skiftun

Friluftsgudstjeneste på Skillingsbollen 30. september
Søndag den 30. september kl. 11,30 blir det friluftsgudstjeneste på Skillingsbollen. Ute i Guds frie 
natur har kirken uendelig takhøyde og det åpne perspektiv ut til alle sider med byen nedunder og 
fjellet over, skogen og fugler og dyr, ja, hele skaperverket. 

Løvstakken menighet får også i år feire økumenisk gudstjeneste sammen med Frelsesarméen – det 
er veldig fint når de også kommer med sine blåseinstrumenter!

 Vi håper på godt vær, og klær oss etter været – all slags vær kan være godt vær om vi bare er riktig 
kledd! Skulle det likevel bli både kaldt og surt, vil gudstjenesten bli inne på Sambrukshuset i Løvstak-
kveien.
Velkommen til gudstjeneste sammen med Frelsesarméen og vår egen menighet i Løvstakksiden.

Sokneprest Ådne Skiftun



Oppfriskende tur med «Hyggestunden»
Onsdag 6. juni arrangerte «Hyggestunden» i 
Solheim kirke dagstur med buss til Dalekvam i 
Vaksdal og Verpelstad Gard et stykke innenfor. 
Det ble tur med variasjoner og tur for enhver 
smak! Igjen var Arne Nord reiseleder, som på 
elegant måte guidet med fakta, fortelling, tok 
oss med i sang og gav oss anekdoter. Hvem skulle 
tro at den mannen i høst fyller 85 år!

Turen startet ved Solheim kirke og hentet opp folk 
på ruten gjennom Solheimlien og Gyldenpris. En 
stor og flott buss med god komfort kjørte gjennom 
vakre landskap gjennom Åsane, Arna, innover langs 
solglitrende Osterfjorden. Like før Dale stanset vi 
ved Camillas Kro og gikk ut i varm formiddagssol 
og inn til god kaffe og spesiallagede pannekaker, og 
toaletter for de som ønsket det. Det var ro og fred 
og praten gikk!

Så videre til Dale sentrum og opp foran kirken med 
det smale hvite tårn og høye spir opp mot evigheten.  
Inne er en moderne kirke i lyse toner, som reiser seg 
i trekantet stil og på en måte slynger oss fremover 
mot alteret og symbolmettet kunst. En som ofte er 
kirketjener, fortalte interessant fra byggetiden og 
om kirken og dens bruk, sokneprest Skiftun holdt 
andakt og vi sang.

Så dagens korteste busstur ned til fabrikken og et 
fabrikkutsalg som ventet. Her var mye fint å finne! 
Et av dagens høydepunkter for mange var å gå langs 
hyller og stativ og finne noe uventet fint, samme hva 
det kostet.  Andre fant en plass i solen utenfor! 

Så gikk turen til dagens høydepunkt bokstavelig sett: 
Opp fra hovedveien et stykke fram slynget seg en 
smal og svingete vei oppover i bratt bakke, skulle 
ikke tro det gikk med så stor buss! Vill natur opp 
fra fjorden inn mot Bolstad, og så innover fjellet der 
det åpnet seg gardstun, og vi var fremme. Verpelstad 
Gard; der gammel løe er rengjort og ombygd til 
restaurant i halvannen etasje, med alle rettigheter. 
Her tar Odd Verpelstad imot oss, han som har gjort 
en gammel gard til turistattraksjon! God komfort 
både ute og inne, med utsikt over grønne enger 
ned mot dyp og vill fjelldal og utsikt oppover mot 
fjellvidde og snødekkede fjelltopper.

Her er hvile for stressede sinn, og påfyll for 
sultne kropper.  Verten alene sammen med en ung 
ekstrahjelp gav oss den aller beste middag med 
dessert, og kaffe og også underholdning da han 
fortalte bakgrunn for dette stedet både i historie og 
i det han selv hadde gjort.

Hyggestunden hadde også sitt eget program med 
gave og takk til ekteparet Gunnarsson som skal flytte 
til Sørlandet, og så ble det rikelig kosetid i solveggen 
og ute på terassen, der det vekslet mellom å prate 
sammen og bare å slappe av. Mettet av inntrykk og 
gode opplevelser gikk vi på bussen for den bratte 
turen ned og en rask reise hjem.  Igjen et fantastisk 
punktum for et godt år i Hyggestunden, både for de 
som er med fast og de som var med for denne ene 
dagen. Tusen takk til Arne og til styret i Hyggestunden 
for året og for turen!

    
                         

Sokneprest Ådne Skiftun

DAGSTUR TIL EKSINGEDALEN med 
Eldres Vel, St.Markus

Torsdag 7. juni med 
buss inn i vakkert land-
skap – det er St. Markus 
på tur, de eldre i me-
nigheten sammen med 
venner og bekjente. Fra 
Solheim kirke kl. 09,45 
til Gyldenpris, der de 
fleste stiger på. Så over 

broen, inn i tunnel og ut igjen i vårens fagre rike.  
Målet er Eksingedalen, der ungdomsklubben i St. 
Markus lenge har hatt sine påskeleirer og andre 
leirer på Brakestad, og hele den interessante, va-
kre og ville dalen. Men veien blir også målet, alt 
som er å se og oppleve underveis! Vi er 33 i alt, i en 
stor og flott Tide-buss.

Kaffestund på Evanger Pølsefabrikk
Sola skinner over mor-
genblank Osterfjord da 
vi kjører innover mot 
Dale. Vi ser blomsteren-
ger og nygrønne lier på 
den ene siden, og Os-
terøy sine stupbratte si-
der på den andre opp til 
tregrensa, der snaufjel-
let løfter seg med kvite 
render av snø. 
Da sang vi:
Å Vestland, Vestland! Når eg ser deg slik
med fagre fjell og fjord og tronge vik, 
det stig i all sin venleik stort og vilt
og atter møter meg så mjukt og mildt.

Ved Evanger svinger vi av fra hovedvegen over broen og 
gjennom sentrum, langs med vannet og opp en dal der 
elven går frisk. På ei bred flate stanser bussen ved en brei 
bygning som lyser hvitt i stekende heit sol. Vi er ved Evan-
ger Pølsefabrikk, som startet i det små i 1880 og nå leverer 
kvalitetsvarer i stor skala, eldhusrøkt på gamle måten. Her 
får alle kaffi og lefse og kake, noen ser på røkehusene og 
store vedlad. Nesten alle kjøper seg noe av herlighetene i 
fabrikkutsalget. Ute er det sol og varm sommer!

Over fjellet, ned i dalen! 
Som i barnesangen om å følge Jesus, slik reiser vi videre 
til dagens forandringer: Fra åkrer og flate blomsterenger 
stiger veien i krappe svinger oppover og oppover, helt opp 
i snødekte landskaper på toppen – og da ser vi ned igjen 
til det lovede land: Eksingedalen! Målet for forventnings-
fulle ungdommer gjennom så mange år! Der nede lyser 

Næsheim kirke og venter på de som kommer, som en hvit 
høne samler sine små, og litt ovenfor i lien er leirstedet, 
det røde Markhuset, som sammen med kirken har vært 
samlingssted for våre ungdommer i så mange år.

Snart er vi nede, men fremdeles på 450 meters høyde, 
og vi kommer inn i kirken, der en bonde fra nabogarden 
fungerer som kirketjener den dagen. Han gir oss en en-
gasjert innføring om byggingen i 1903, om modernisering, 
om stormen Dagmar som rev ut inngangsdøren ved jule-
tider, om bruken av kirken i dag som samlingssted for hele 
bygden. Vi fikk også oppleve kirken i sin rette bruk da vår 
egen Eystein Wiig forkynte Guds ord til oss ut fra Filip-
perbrevet 4, 4-7.

Historisk busstur, middag og reisen hjem
Ved bussen venter nå dagens vertinne, som på bussturen 
videre nedover Eksingedalen forteller mye interessant fra 
både eldre og nyere tid. Dalen har vært bebodd helt fra 
eldre jernalder, her var folk som overlevde svartedauden. 
Men mye slit har her vært, med dårlige veier over fjell og 
dalføre. Vegen som er nå, ble bygget i 1894, med utgangs-
punkt i den eldre Reitlevegen. Ville fosser og stryk så vi, 
selv om mye vann er bundet i rør til kraftforsyning. Fra-
flytting er dagens store utfordring, men folket har tradi-
sjoner i å holde sammen i lag og foreninger, som alltid har 
gitt dalen et rikt kulturliv. Et monument på det er gren-
dahuset Ljosheim, der guiden vår helt alene disket opp 
med herlig hjemmelagde kjøtkaker av sau og karamellpud-
ding. I et over hundre år gammelt hus med utskjæringer og 
gamle åklede og lysestaker av trerøtter, kjente vi vingeslag 
av forgangne tider mens vertinnen fortalte og viste fram 
gamle ting.
Da vi gikk på bussen for siste gang, var vi full av inntrykk 
– og som dessert på turen fikk vi oppleve reisen hjem: 
Først tunnel til Modalen, en vakker bygd ved fjorden, og så 
utover til Romarheim og videre til Nordhordlandsbroen 
og Bergen igjen. Hjertelige smil og gode ord var det da 
folk gikk av bussen i mild ettermiddagssol, med takk til 
diakonatstyret og turleder Hans Teige for en fint opplagt 
tur som ble på alle måter så vellykket!

 Sokneprest Ådne Skiftun



Søndag 12. august hadde vi besøk under gudstenesta 
i Solheim kyrkje av våre eigne utsende i Thailand, 
misjonærane Anne Brit Hatleskog og Arne Hustrulid 
og borna deira.

Anne Brit og Arne reiste ut sommaren 2003 som misjo-
nærar for Det norske misjonsselskap, NMS.  Dei budde i 
Løvstakksiden før dei reiste, og Løvstakksiden menighet står 
som sendemenighet.  Dei har borna Signe, Jenny og Gabriel.

Det er lang veg frå Thailand, og det er ikkje ofte dei er heime 
i Norge.  Besøket under gudstenesta denne søndagen kom i 
stand på kort varsel, men for oss som var så heldige å vere 
der var det fint å få møte dei og borna deira.

Sidan dei er her så sjelden, nytta vi høvet til å gje 4-årsbok til 
både Jenny og Gabriel, medan Signe har fått før.

Arne arbeider på «Lovsangshjemmet», ein barnehage i slum-
men i Bangkok.  Dei tek imot barnehageborn på dagtid, og på 
ettermiddagen kan skuleborn komme og få ekstra undervis-
ning i data og engelsk.  I det thailandske samfunnet er dette 
viktige kunnskapar, og kunnskap er i det heile vegen ut av 
slummen.

Arne viste oss ein liten film frå kvardagen i slumstrøket.  Alle 
har mat, men så mykje meir har dei gjerne ikkje.  Foreldre 
må ofte vere mykje vekke på jobb, og dei eldste borna må 
opptre på vegne av foreldra heime.  Andre gongar får ganske 

unge kvinner born utan å vere klare for morsrolla, og det 
er besteforeldre som ofte må ta seg av dei minste.  Der er 
mykje gjengar, rusproblem og kriminalitet, men Arne seier at 
sjølv føler han seg aldri utrygg.

Ein innfødd medarbeidar, som har vore vekke frå slummen 
og fått seg utdanning, har no også kome tilbake dit og hjel-
per til med arbeidet.  Dette er ei stor hjelp, for som innfødd 
forstår han språket og forholda på ein måte som utlendingar 
aldri kan komme til å gjere.

Anne Brit har i fleire år jobba med leiaropplæring.  Det er 
veldig viktig at lokale kan lærast opp til å ta leiande stillingar, 
og behovet for slik opplæring er stort.
Frå 1. juli 2012 har ho imidlertid fått eit nytt ansvarsområde, 
som NMS sin representant i den såkalla «Mekong-regionen».  
Dette omfattar fleire land rundt den store elva «Mekong»: 
forutan Thailand også Laos, Burma, Kambodsja og Vietnam.  
Ho skal då organisere alt NMS sitt arbeid i denne regionen.

Familia Hatleskog/Hustrulid har sin eigen blogg på Internett 
der dei fortel smått og stort om kva som hender i kvarda-
gen, på http://hushat.blogspot.no/.

Dei og landa dei arbeider i treng vår forbøn, så ver med og 
be for dei, arbeidet deira, medarbeidarane deira og regionen 
dei jobbar i.
 

Knut Kvalsvik

besøk fra THAILAND

Lørdagsteater
for barnefamilier høst 2012

Bergenhus og Årstad kulturkontor ønsker 
velkommen til barneforestillinger i Kultursalen 
på Ny Krohnborg, Rogagt. 9

Lørdag 6. oktober kl. 14.00 
Oldefars ulveskinnspels

Lørdag 3. november kl. 14.00
Jeg er en kjeksmaskin

- Velkommen til forestilling i Kultursalen første lørdag i måneden!

En morsom og koselig forestilling om hvordan 
det var å være doktor på landet i “gamle dager”
v/Adele Duus

Lørdag 1. desember kl. 14.00
Petronella og den stygge andungen

        
Billett barn/voksen kr. 50.-

James Brown på norsk - fengende soulfunk
som får publikum til å hoppe og danse og kjenne 
seg bra v/Jens Brun & De Hattmakers

Før følte Petronella seg utenfor og 
annerledes -  nå inviterer hun til eget 
forteller-klovn-teater! v/Gabrielle Barth



Vårfesten 10.mai 
var godt besøkt. Vi 
hadde fint vær og bar-
na koste seg med leker 
nedenfor St.Markus. 

Vårfesten: Det ble 
gitt en liten oppmerk-
somhet for dem som 
fylte runde dager 
dette året. Her får 
Olaug og Kolbjørn 
Gunnarson en takk 
for deres lange tje-
neste i menigheten. Vi 
ønsker dem lykke til 
med pensjonisttilvæ-
relsen på Sørlandet. 

Hyggestundens 
busstur: William og 
Violet fra Bangladesh 
samt Mei og Noa fra 
Kina var med oss på 
busstur til Vaksdal og 
Dale. De trivdes godt 
sammen med Hygge-
stunden og blir gjerne 
med neste år. 

SOMMERMINNER...

I mitt yrke som musiker blir det vanskelig å helt legge bort 
min store interesse selv om det er ferie. Slik ble det også 
denne sommeren. Det å få mulighet til å reise andre steder og  
spille konserter gir meg mye. Selv om det er arbeidskrevende, 
så er dette viktig for meg.

Store kirker med fin akustikk gir mye tilbake til musiker og 
publikum. Noen ganger kan det være annerledes. Det skal jeg 
komme tilbake til.

Molde “rosenes by”  har en stor vakker domkirke med in-
strument og rom som gir mye glede tilbake til utøver. Jeg 
var så heldig å få spille konsert der i juni. Sammenlignet med 
oppslutningen på “Røkkeløkka”, så blir en orgelkonsert i by-
ens domkirke for lite å regne, men viktig likevel tror jeg. Et 
lite, men etusiastisk publikum gledet meg. Reiser du dit en 
gang, så er en tur på Atlanterhavsveien å anbefale. Brolagte 
øyer langt til havs. Fantastisk!

I Oslo har jeg vært mange ganger. Der har jeg også bodd mine 
to første år i Norge (1992-94). Jeg tenkte ikke da at jeg kan-
skje en gang i fremtiden skulle få spille i denne vakre kirken 
med det fantastiske orgelet. Det var for fjernt for meg, men 4. 
august fikk jeg altså denne fine opplevelsen. Med alt som har 
skjedd i Oslo domkirke det siste året av sorg og glede, fikk jeg 
ha det i minne denne lørdagen. Det gav meg mye!

Drøbak by er et anbefalt reisemål for dem som er på de kanter. 
Mitt mål var en orgelkonsert i Drøbak kirke. Et drivjern av en 
dame, Danuta Kozon innviterte meg til byens sommerfestival 
som faktisk er ganske populær. Kirken er ikke stor. Rommer 
bare 300 mennesker, men den fortettede atmosfæren gjorde 
meg både rørt og litt nervøs selvfølgelig. Jeg reiste derfra med 
bare gode minner, selv om jeg ikke fikk tid å besøke Oscars-
borg festning.
Jeg fikk omtale i lokalavisen, Østlandets blad med bilde!
http://www.oblad.no/badebyen/organist-trakk-300-mennesk-
er-1.7445718

Østlandets Blad:

Organist trakk 300 mennesker
DRØBAK: Den japanske organisten Mariko Takei trakk over 
300 mennesker til Drøbak kirke lørdag formiddag.
Til tross for strålende sol, var kirken fullsatt. Den japanske or-
ganisten Mariko Takei, bosatt i Bergen, spilte fem ulike stykker. 
Ett av dem var avJohann Sebastian Bach.
– Det er en stor ære å komme hit. Jeg har hørt om som-
merkonsertene tidligere, sier Mariko Takei. Hun fikk stor ap-
plaus etter hvert stykke.
– Dette var helt nydelig. Så sart og vakkert, sier Trine Chris-
tensen.
Hun er bosatt i Drøbak og storfornøyd med sommerkon-
sertene i Drøbak kirke.
– Dette er bare en stor suksess, sier Christensen.
Danuta Kozon, arrangør av sommerkonsertene i Drøbak 
kirke, forteller at responsen har vært veldig god.
– I dag var det fullt til og med på orgelkonserten, sier Kozon.
Hun forteller at hun hørte Takei spille i Lillestrøm for fire år 
siden, og at det har vært et ønske å få henne til sommerkon-
sertene siden.
– Mariko Takei er en fantastisk organist. Da jeg hørte henne 
spille i Lillestrøm, ringte jeg og spurte om hun ville komme 
hit. På det tidspunktetpasset det ikke, men i år fikk vi ordnet 
det, avslutter Kozon.

Fra noen dager på Golsfjellet bar det videre til sydlige strøk. 
Timeglassand mellom tærne under en solparasoll vet jeg også 
å sette pris på. Da er det godt å komme tilbake til hverdagen 
igjen med ny energi!

Det neste er “plateslepp” i Johanneskirken lørdag 22. septem-
ber kl. 18.00. Der er du hjertelig velkommen, og det koster 
ingen ting. En liten konsert og presentasjon av min siste CD. 
Kaffe og te blir det også. Velkommen!

Kantor Mariko Takei

Glimt fra menighetslivet . . . 



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

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

Date  Readings  Preacher HolyC Notes
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  Mark Galpin x
Sept 30    No service/Weekend
Oct 7  John 7, 14-17     Family service
Oct 14  Mark 10, 2-9    x
Oct 21  Luke 16, 19-31  Arve   Prayer ministry
Oct 28  Luke 18, 9-14  Geir Sakseid x
Nov 4  Math 5, 13-16     Family service
Nov 11 Luke 12, 35-40  Arve  x
Nov 18 Math 14, 22-34 Tor Ø. Sandaker Prayer ministry
Nov 25 Math 25, 1-13  Arve  x
Dec 2  Christmas celebration together with KIA in Bethlehem
Dec 9  John 16, 21-24 Arve  x
Dec 16  John 5, 31-36  Arve   Prayer ministry

A devotion
 
This is how we all should think abo-
ut each other; we should view each 
other as the most important beings 
there are, and respect and help each 
other accordingly.  In the same way 
that God is mindful and cares for us, 
we shall also remember our fellow 
men and do what we can to help 
others.  It is important and accor-
ding to the will of God that we will 
respect and love each other.
            As we come together as 
sisters and brothers in Christ we 
should be bound together in the 
love of a family.  And as God will call 
some to have a special full time or 
part time ministry in our fellowship, 

God calls upon us all to show these 
servants our respect and love, and 
to do whatever we can to enable 
them in their service for God in 
our fellowship.  They are little lower 
than the heavenly beings and crow-
ned with glory and honour, as we all 
are.
 
            Some are chosen and cal-
led by God to a special service of 
God in the fellowship.  But we are all 
chosen and called by God to serve 
both in this world and in the church 
in whatever way God makes possi-
ble for us.  Psalm 8 says: 6 You made 
him ruler over the works of your 
hands; you put everything under his 
feet:  We must never be so focused 

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)

on those called to a paid ministry 
in the congregation that we for-
get that we are all called by God 
to serve in different ministries in 
our fellowship, the main difference 
really being that most of us will 
not get any monetary pay for this 
service and will accordingly not be 
able to spend the same amount of 
time serving.
            God has created us for fel-
lowship with each other, and even 
more importantly for fellowship 
with God.  God seeks the kind of 
deep and intimate fellowship with 
each and every one of us that will 
make our lives deeply rooted in 
God.  God wants to nourish us, to 
teach us, to strengthen us, to train 
us and to give us a formation that 
will give us those roots in God 
that we were meant to have.
            And then those roots 
will enable us to bear fruit just the 
way God had planned it for us all, 
in different ways, but according to 
the different talents that God has 
granted each of us.  God will bless 
us to bear fruit that will mean 
glory given to God and good news 
of God’s love brought into other 
people’s lives through our words 
and deeds.  There will be no fruit 
without the roots, but then, once 
the roots are there, it would be 
kind of meaningless if those roots 
did not produce its fruit.

Pastor Arve Hanssen Haugland

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

Vil du til himlen?

For noen år siden tok jeg meg en tur opp til Fløyen. Jeg kjente meg ganske tom og sliten den dagen, og savnet noen å prate med.
Da jeg kom opp til Skomakerdiket, så jeg en mann som gikk litt foran meg på grusveien.
Da fikk jeg en innskytelse om å ta kontakt med ham - for det var som om han skulle formidle noe til meg. Så jeg skrudde opp 
tempoet for å nå ham igjen. Da jeg kom bort til ham, hilste vi på hverandre og vi kom i prat.

Vi snakket om litt forskjellig, inntil jeg spurte om han var en kristen. Ansiktet hans lyste opp. «Ja, Jesus var hans venn!». Og så 
begynte han å dele fra livet med Gud, og det var som om han levde så nært Jesus. Det var så rent og godt det han sa, og jeg ble så 
oppmuntret. Vi satte oss på en benk, og han ville gjerne lese et dikt som han hadde skrevet. Etterpå ga han det til meg, og jeg måtte 
gjerne dele det videre med andre.

Vil du til himlen, så må du om Golgata gå.
Veien er smal, og de som går den er få.

Still deg ved korset og legg alle byrdene av.
Jesus har seiret, han er ikke mer i sin grav

Vil du til himlen, du aldri alene er.
Jesu blod deg beskytter, om striden blir aldri så svær

Han vil ta deg ved hånden, lede deg steg for steg.
Han som er ren og rettferdig, gjelder nå i ditt sted.

Vil du til himlen, så må du bli født på ny.
Fylles av Ånden, hos Frelseren søke ly.

Kjempe mot synden, men ikke i egen kraft.
Jesus for deg har seiret, i ham er allting fullbragt. 

Vil du til himlen, du skal ikke streve mer.
Overlat allting til Jesus, han er din hvile og fred. 

Han vil ta seg av barnet, vokte deg livsdagen lang.
Bære deg inn i himlen, til englenes jubelsang

Vil du til himlen, så må du på lampen ha lys.
Ha olje på kannen, når brudgommen kommer i sky.

Han er lyset i mørket, når intet håp du ser.
Synderen gjør han rettferdig.
Vasker ham hvitere enn sne.

Frivillighetskoordinator Eystein Wiig



    Oppslagstavlen

Kontaktperson for foreninger og lag

Solheim kirke
Kirkepryd:   Haldis Sætre 55295782
Hyggestunden:  Målfrid Thunes 55292144
Familietreff:    Åsta Årøen 99522847
Solheim kirkes barnekor: Grete Lindtjørn 9249727
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.

26.sept: Haldis Reigstad leser egne dikt og for-
teller om sitt forfatterskap. 
10.okt: Bjørgvin Kameratklubb
7.nov: Bibelstund med prest Liv Ekeland. 
21.nov: Solheim alderspensjonat kl 1100
24.nov: Julemarked med loddsalg og kaffe. 
5.des: Førjulstreff med Frank Damm og Rolf 
Olsen. Påmelding 100 kr. 

Eldretreff i St.Markus
Første torsdag i måneden kl 1130: 
5.okt, 1.nov, 7.des. 

Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Tirsdag kl 1200, i den uken det ikke er Hygges-
tund.
Ny kontaktperson Haldis Sætre 55295782. 

Klubben
Torsdager i St.Markus menighetssal:
27.sept., 25.okt, 8.nov, 22.nov, 6.des, 

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
28. september, 26. oktober og 23. november.

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. 
Alle er hjertelig velkommen!
 

Vi har plass til deg også !

Julemessen i Solheim
Dato for messen er lørdag 24. november. 
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. Tlf 55 29 36 97, mobil 99 59 
18 34 eller Ann-Kristin Heggholmen Tlf 55 
20 39 38 eller 411 90 550. 

ÅPENT HUS I MILJØSTUEN
Lotheveien 2

Fra 13. September og hver torsdag fremover blir 
det  åpent hus på miljøstuen fra 12 -15. Tilbudet er 
gratis og det er ingen påmelding. 

Målsettingen er å skape en møteplass for folk på 
Løvstakksiden til å treffes for prat, aktiviteter og 
samvær. 

Er du en som har behov for noen å snakke med, 
eller kanskje bare ønsker å være blant folk? Er du 
innvandrer og trenger å få bruke dine norskkunn-
skaper? Kanskje du ønsker å lære å sy eller strikke, 
reparere tøy? Kan du spille for oss? 
Mulighetene er mange. Det viktige er at vi er der 
for hverandre og sammen lager et godt sosial fel-
leskap.
For å få dette til trenger jeg flere frivillige. Om du 
ikke kan være med hver gang, så er det greit. Syns 
du dette høres spennende ut, så ta kontakt med 
meg på tlf.:98606078

Hjørdis Sture-Karlsen

KONSERT

Søndag 21. okt. Kl. 18:00 St. Markus kirke
Aftensang med Årstadkantori
Dir.: Tore Hegdal, Orgel: Mariko Takei

Gratis adgang 
Kollekten går til Flygelprosjekt i St. Markus 
kirke!!!

Hjertelig velkommen! 
    

Ledig tjeneste som tekstlesere 
og kirkeverter
 
Løvstakksiden menighet har mange aktiv-
iteter og trenger medarbeidere til forskjellige 
oppgaver i menigheten.
 
Akkurat nå er det stort behov for flere 
kirkeverter og tekstlesere som har oppgaver 
tilknyttet gudstjenestene.
 
Vil du vite mer om disse oppgavene eller vil 
du bli med? 

Kontakt frivillighetskoordinator Eystein Wiig 
på tlf eller sms: 976 30 893 eller 
epost: eystein.wiig@bergen.kirken.no



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@bergen.kirken.no, 
eller ring 55308135 på onsdager mellom 10-14.

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

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

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

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

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

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

 

Eystein Wiig

Frivillighetskoordinator

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22

BØNN FOR DEN NORSK KIRKE

besøker Løvstakksiden menighet torsdag 
22. og fredag 23.november. 

Bønn for Den norske kirke er en organi-
sasjon, som prøver å samle alle som sær-
lig er opptatt av bønn i vår kirke. Vi er 
opptatt av at alle våre ledere og deres 
møte blir omsluttet av bønn

Det blir åpen samling for alle med bønn, 
lovsang og samtaler i St.Markus kirke 
torsdag 22.nov. fra 10-19 og fredag 23.nov 
fra kl 10-16. 

Om kvelden fredag den 23.nov. blir de 
med oss på iMarkus samling kl 1900. 

Vi vil sterkt anbefale disse samlingene i 
bønn for kirken vår og landet vårt. Det 
blir også mulighet for samtale for dem 
som ønsker det. 

Løvstakksiden menighet støtter det vik-
tige arbeidet Bønn for Den Norske Kirke 
står og vil oppmuntre alle som har anled-
ning om å komme. 

Arnulf Sandvik



Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen

MILJØMERKET

241                  
734

trykksak


