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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

3.mars.3.søndag i faste
Kl.11.00 St.Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Kristent Interkulturell Arbeid 
(KIA). Krk.k. 

10. mars.  4. søndag i faste
Kl. 11,00 Solheim kirke. 
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Misjonsprosjektet i Thailand.  
Krk.k.

17. mars. Maria budskapsdag
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
kapellan Sandvik. Takkoffer: 
Barne- og ungdomsarbeidet. 
Krk.k.

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

24. mars. Palmesøndag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Israelsmisjonen. Krk.k.

28. mars. Skjærtorsdag
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Kirkens SOS.

29. mars. Langfredag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Pasjonsgudstjeneste ved 
kapellan Sandvik.

31. mars. PÅSKEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
HØYTIDSGUDSTJENESTE 
ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
HØYTIDSGUDSTJENESTE  
ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet.

7. april.  2. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
sokneprest Skiftun. Takkoffer: 
Barne- og ungdomsarbeidet. 
Krk.k.

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

14. april. 3. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

21. april. 4. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Bergen søndagsskolekrets. 
Krk.k.

28. april. 5. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. 
ÅRSMØTE/krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. 
Takkoffer: Sjelesorgsenteret 
Haraldsplass. Skyss til 
årsmøte i Solheim kirke.

5. mai. 6. søndag i påsketiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
KONFIRMASJON ved 
kapellan Sandvik. Takkoffer: 
Konfirmantarbeidet.

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

9. mai. Kristi Himmelfartsdag/
Helgetorsdag
Kl. 12 Utegudstjenste i 
Solheimviken. Se nærmere 
kunngjøringer.

12. mai. Søndag før pinse
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

19. mai. PINSEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
HØYTIDSGUDSTJENESTE  
ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Normisjon.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
HØYTIDSGUDSTJENESTE 
ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Norges kr. 
Student- og skoleungdomslag.

26. mai. Treenighetssøndag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

2. juni. 2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
begge prestene. Barnekoret 
deltar. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. VÅRFEST.

9. juni. 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Den Indre Sjømannsmisjon. 
Krk.k.

16. juni.  4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Forbønnsgudstjeneste ved 
kapellan Sandvik. Nattverd. 
Takkoffer: Menighetsfakultetet. 
Krk.k.

23. juni. 5. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

30. juni. 6. søndag i 
treenighetstiden/Aposteldagen
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

Ikonet viser Jesus og ein egyptisk abbed frå ca. 
år 600 som heitte Menas. Biletet heng i dag i 
Louvre- muséet i Paris.

Til venstre for abbeden står namnet hans 
skrive. Til høgre for Jesus står det «Frelsar» 
på gresk. Begge har glorie, eit æresteikn som 
viser at dei er heilage. Hos Jesus har glorien 
også ein kross.
Jesus og abbeden er omtrent like høge. Jesus 
legg handa si rundt abbeden sine skuldrer. 
Dette er eit vennskap der den eine ikkje 
gjer seg stor i forhold til den andre.

Ikonet minner oss om ordet i Joh 15,15: «Eg 
kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren 
veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk 
vener ...»
Jesus har større augo enn abbeden. Han ser 
meir. Til gjengjeld har abbeden store øyro. 

Han lyttar til det venen har å seie.
Jesus held ein bibel i handa. Abbeden peikar 
mot Jesus med to fingrar, og viser til han.
Dei to fingrane viser til at Jesus har to na-
turar: sann Gud og sant menneske.

Abbeden skjeglar litt med venstre auga. Med 
eitt auge ser han mot Jesus og med det an-
dre ser han på vegen som ligg framfor.
Abbeden har føter, men kva med Jesus? Er 
føtene hans skrapte vekk, eller var dei ikkje 
der frå starten? Kanskje er tanken den at 
Jesus i dag kjem til verda gjennom Menas og 
alle andre av oss som er venene hans?

Biskop Halvor Nordhaug

Jesus og venen hans



Konsert i St. Markus kirke
Palmelørdag 23. mars

Påskemeditasjon

Fra « Chaconne til Victimæ pashali»
Meditasjonstund med orgel & klaver musikk

Mai Goto, klaver. 
Mariko Takei, Orgel. 

Verker av Busoni, Schubert Vierne og C. 
Tournemire,

Gratis!

PÅSKE
Påsken er sammen med julen den mest sentrale av 
de kristne høytidene, og feires til minne om Jesu 
Kristi lidelse, død og oppstandelse. Forut for pås-
ken markeres fastetiden og den stille uke, og etter 
påskesøndag kommer påsketiden, som varer fram 
til pinse. Ordet påske er en forvanskning av navnet 
på den jødiske høytiden pesach. Jødene har feiret 
påske lengre enn kristne; de feiret utvandringen fra 
fangenskapet i Egypt.
Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at påskedag 
skulle være første søndag etter første fullmåne et-
ter vårjevndøgn, noe Den norske kirke også for-
holder seg til fortsatt, og datoen varierer dermed 
innenfor perioden 22. mars (1818 og 2285) til 25. 
april (1943 og 2038).

PALMESØNDAG
Palmesøndag er i kristen tradisjon feiringen av Jesu 
inntog i Jerusalem. Dette skjer søndagen før kors-
festelsen i påskeuken. Navnet kommer av evangelie-
nes fortelling om at folk strødde palmegrener foran 
Jesus da han red inn i byen. I land hvor palmegreiner 
ikke er lett tilgjengelige, brukes oftest grener fra 
vintergrønne trær; i Norge er tujagrener ofte van-
lig. I den lutherske kirken i Norge, er den liturgiske 
fargen lilla, slik også for skjærtorsdag og langfredag.

SKJÆRTORSDAG
Skjærtorsdag er en helligdag som feires siste tors-
dag før påske. Ordet betyr «renselsestorsdag», og 
kommer av norrønt skíra, «rense» (skjær = ren).
Denne dagen markerer de kristne Jesu siste måltid 
med disiplene før korsfestelsen. Dermed ble dette 
innføringen av nattverden. Nattverdsfeiringen får en 
spesielt framtredende plass i tekster og bønner. I 
liturgien er det vanlig å ha med fotvask, til minne om 
at Jesus vasket disiplenes føtter før måltidet.
I mange kirker blir all pynt som blomster, lys, duk 
osv. tatt ut av kirkerommet etter gudstjenesten. Det 
blir gjort klart til langfredag.

LANGFREDAG
Langfredag markerer i kristen tradisjon dagen da 
Jesus Kristus døde på korset. Den markeres fre-
dag før påske. Navnet kommer av at det var Jesu 
lengste dag. På engelsk kalles dagen Good Friday, 
som egentlig betyr «hellig fredag». Mange kirker 
markerer denne dagen ved ikke å ha pynt på alteret 
og ikke bruke musikkinstrumenter under gudstje-
nesten. Menigheten kan også lage en «hule» som 
symboliserer at Jesus er død og ligger i graven.

PÅSKEAFTEN
Påskeaften er lørdagen før påskedag. Tradisjonelt 
er det en dag hvor man ikke feirer noen liturgiske 
handlinger. Man sier gjerne at påskeaften er den da-
gen hvor kirken står samlet i sorg ved Kristi grav.

PÅSKEDAG
På påskedagen, ofte kalt første påskedag, fortsetter 
feiringen av Kristi oppstandelse på morgenen. Da-
gen innleder tradisjonelt en oktav, det vil si en åtte-
dagersperiode der alle dager regnes som festdager 
på linje med søndager.

Påskedagen er den dagen som forklarer hele kris-
tentroen. Selv disiplene skjønte ikke hele Jesus’ 
budskap før på påskedag og dagene etter. De første 
som fikk se Jesus levende, var kvinnene. De forskjel-
lige evangeliene forteller historien litt ulikt, men de 
er samstemte i at det var kvinnene som gikk til gra-
ven først, og Maria Magdalena møtte Jesus i hagen.

hentet fra www.kirkeaktuelt.no

24. mars. Palmesøndag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Jesu inntog i Jerusalem

28. mars. Skjærtorsdag
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Jesus innstifter nattverden

29. mars. Langfredag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Pasjonsgudstjeneste
Jesu siste timer

31. mars. PÅSKEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
HØYTIDSGUDSTJENESTE 
Vi feirer Jesu oppstandelse

Kl. 11,00 St. Markus kirke
HØYTIDSGUDSTJENESTE 
Vi feirer Jesu oppstandelse

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Jeg lever,
og dere skal leve!



Stakken FC ble stiftet den 13. novem-
ber av Didrik W. Vatle & CHristoffer 
Nilsen. Det var planen å melde seg på 
cupen “Bergen Indoor” i Bønes rack-
etsenter, hvor de kunne vinne tur til 
Danmark. 

Didrik og Chris samlet sammen guttegjengen 
fra Løvstakksiden og dro ut til Bønes for å 
vinne, men det gikk ikke så bra som de hadde 
trodd, de røk ut i gruppespillet og dro hjem 
igjen til skyggesiden. Men guttene syntes det 
var så gøy å spille at de fant ut de skulle op-
prettholde klubben. I senere tid kom fikk de 
også overtalt Terje Kleveland som trener. En 
veldig dyktig og engasjert man, som tidligere 
hadde trent guttene da de spilte for Nykrohn-
borg for ett par år siden. 

Klubben har hatt flere treningskamper og spilt 
i diverse cuper hvor de har imponert mye! 
De har nå planer om å dra til Barcelona hvor 
de skal spille cup og se på  Barcelona kamp, 
på selveste Camp Nou. Stakken har tidligere 
i høst vært innvolvert i media, de var på for-
siden av BA og 3 store sider inni avisen sendt 
i november.  Sebastian Olsen som er Klubbens 

fotograf har en plan om å lage en film, “FRA 
STAKKEN TIL BARCELONA”.

For å finansiere turen til Barcelona har gut-
tene fått laget T-skjorter med deres logo på. 
Likeens har de fått laget kopper med logoet til 
Stakken Futsal. Disse sakene kan kjøpes for en 
rimelig penge. I det siste har de gått til innkjøp 
av dopapir i større kvanta som prismessig er 
svært gunstig for kjøperen. Guttene har ikke 
spart på fantasien for å finne måter på å samle 
inn midler til klubben. 

Drømmen for Futsallaget fra Løvstakksideen 
er å dra til Barcelona, være med på Futsal 
cup og ikke minst se fotballaget Barcelona på 
Camp Nou med verdens beste fotballspiller 
Messi.  Turen skal være senere i vår. 

Dersom du ønsker å hjelpe guttegjengen å 
realisere deres drøm, kontakt Didrik W. Vatle 
på  didrik.heiabrann@hotmail.com.

Didrik W.Vatle og Arnulf Sandvik



Intervju med Ann-Emili Tvedt som besøkte 
Interkulturell kvinnegruppe på Løvstakksiden, 
fredag 1. februar 2013:

Ann-Emili er opptatt av arbeidsledighet, 
og det at mange i Bergen ønsker seg en 
jobb, men ikke får det. Derfor har hun 
engasjert seg i «New Choices»:
I Norge har de fleste det bra, men noen 
sliter, og årsaken er ofte at de ikke har 
jobb. «Lediggang er roten til alt ondt» 
sier et gammelt ordtak.

New Choices er en jobbskapingsarena med et 
utviklingsmiljø som jobber spesielt med å inkludere 
flere i arbeidslivet. New Choices fokuserer spesielt 
på de som både vil og kan jobbe, men som av ulike 
årsaker sliter med å komme inn på det ordinære 
arbeidsmarkedet.

Kan du si litt om deg selv? Hvor kommer du fra? 
Hvor lenge har du bodd i Norge? 
 Jeg kom til Norge fra Balkan for 13 år siden. 
Jeg brukte et år til å lære norsk, og etter det har jeg 
jobbet og studert i Norge. Norsk er det letteste språket 
jeg har lært. Jeg hadde ikke problemer med å komme 
i arbeid etter det første året i Norge. Jeg har jobbet i 
butikk, og som tolk og oversetter for byråer, kommuner 
og private. Jeg brukte tre år på gymnas og Bachelor i 
Inter kulturell forståelse i Norge. Der jeg fokuserte på 
Latin-Amerika, Israel og Palestina. Jeg har forsket på: ‘’ 
Hvordan kan vi hjelpe innvandrere og flyktninger til å  
bli integrert og en del av samfunnet?’’
Jeg har jobbet frivillig i mer enn 11 år, og hjulpet 
innvandrere og flyktninger til å komme i arbeid. 

For fem år siden startet jeg et prosjekt, og laget et 
opplegg hvor jeg hjelper de som vil lære norsk. Kurset 
er online, og jeg bruker de samme metodene jeg selv 
har brukt for å lære norsk. Deretter har jeg jobbet med 
rekruttering av helsepersonell fra utlandet. Jeg har nå 
klar en gruppe som har lært norsk uten å være i Norge.  
Alt dette har jeg inntil nå gjort uten fortjeneste, med 
tanke på å gjøre noe bra for samfunnet. Tanken var at 
kommunene skulle rekruttere kandidater som var klar 
til å bli satt direkte i arbeid, og at kommunene hadde 
mulighet til å kjøpe samme tjeneste, samme kvalitet, 
men betale mindre.

Når ble du kjent med New Choices, og hva var det 
som gjorde at du ville engasjere deg der?
 I fjor leste jeg en annonse på nav.no, deretter 
tok  jeg kontakt med New Choices og hadde et møte 
med initiativtakeren Jan Myhre. Det er han som er 
hjernen bak New Choices. Når vi snakket sammen kom 
vi frem til at vi var interessert å få arbeidsledigheten 
ned, og ikke minst begge er engasjert for å gjøre noe 
med saken. I vårt samfunn er det slik at alle vi som 
tenker annerledes, sjelden blir mottatt med åpne armer.  
Helt siden start har vi jobbet hardt. Vi vil hjelpe alle de 
som inntil i dag ikke har en jobb, med å skape sin egen 
arbeidsplass. Folk er blitt lei av å gå på jobbsøker kurs. 
Vi er i starten, og ønsker at vi blir flere som virkelig er 
engasjert for å gjøre noe med saken. 
New Choices skal nå dra i gang en stor 
jobbskapingsdugnad, vi håper alle støtter.
Vi ønsker aksjonærer til investeringsselskapet, og 
partnere til tiltakene og arrangementene våre.

Hvilke andre tilbud har dere til arbeidssøkere enn 
det NAV har?
 Mange opplever at de ikke får jobb etter at 
de har gått på flere jobbsøkingstiltak og praksis. NAV 
hjelper folk hovedsakelig med jobbsøking, vi i New 
Choices driver jobbskaping. Vi vil inkludere flere i 
arbeidslivet. Skal man lykkes med det, er en løsning 
å etablere flere nye bedrifter. Alle New Choices sine 
nyetableringer forplikter seg til at minst halvparten av 
arbeidsstokken skal rekrutteres fra de gruppene som 
sliter mest med å komme seg inn på det ordinære 
arbeidsmarkedet. 
Det vil si:
- Uføre og personer med nedsatt arbeidsevne
- Langtidsledige
- Innvandrere og flyktninger
- Unge arbeidssøkere, og de som ikke er glad i å     
  gå på skole
- Personer i en usikker sysselsetting situasjon
- Sosiale og/eller samfunns entreprenører            
  som ønsker å etablere bedrifter med      
ansettelsespolitikk lik vår inkluderings profil.

New Choices er antagelig den første som bryr seg om alle 
de som sliter med å komme seg i arbeid. New Choices 
har planer om å ta imot folk, finne ut hva en er flink til, 
og hva en har lyst til å jobbe med. Vi vil kvalifisere dem, 
gi dem praksisplass i de små selskapene/bedriftene vi 
skal starte, og deretter tilby fast jobb til alle de som gjør 
en god innsats. Hos oss er det selve kandidaten som 
skal skape sin egen arbeidsplass. 

Hvis noen vil ha jobb og ønsker kontakt med dere, 
hvor kan de da henvende seg, og hvilken type hjelp 
kan dere tilby?
 Info finner dere på: www.newchoices.no Det er 
bra om de som virkelig er interessert kan skrive og 
sende CV, diplom, karakterer, skriftlig referanser og en 
liten søknad hvor de forteller hvem de er, hva de er 
flink til, og hva de har lyst til å jobbe med.

Diakon Kari K.aland Vestbøstad

Noen av kvinnene som var til stede da Anne Emilie besøkte kvinnegruppen.

New Choices 
hjelp til arbeidsledige



Er det Jesu likklede? 

Jostein Andreassen er forfatter av boka ”Likkledet i To-
rino – Et tegn for vår tid”, utkommet på Luther forlag i 
2011. I denne tankevekkende artikkelen deler han av sin 
30-årige interesse for likkledet. 

Våren 2010 ble Likkledet i Torino stilt ut i domkirken 
der i byen, lengst nordvest i Italia. I løpet av en drøy 
måned kom det to millioner mennesker fra hele 
verden for å se, deriblant undertegnede. Det ble en 
sterk opplevelse. Under framvisningen i 1978 kom 
det 100.000 hver dag i 35 dager! 

Dette likkledet er i særklasse det objekt i verdenshis-
torien som vitenskapelig sett er grundigst undersøkt. 
Kledet er et vevd tøystykke av lin på drøye 4 x 1 
meter, og det bærer avtrykket av en korsfestet og 
tornekronet mann. Mange er overbevist om at dette 
er Jesu likklede. Har de rett?

Blomsterstøvets hemmelighet
Den sveitsiske professoren Max Frei-Sulzer er en av 
mange som har deltatt i forsøket på å løse gåtene 
omkring Likkledet i Torino. Han hadde doktorgrad på 
blomsterstøv og visste utmerket godt at hver enkelt 
blomsterart har et svært egenartet utseende på sitt 
pollen. I blomstringstiden fyker dette rundt overalt i 
vinden.  

I 1973 tok Frei-Sulzer pollenprøver fra kledet, og 
han brukte de neste to årene på å analysere dem. 
I mikroskop fant han ca 50 forskjellige slags pollen, 
og disse blomsterartene kunne han etter hvert fast-
slå stammet fra Torino-området, fra Sør-Frankrike, 
fra Istanbul-området, fra Urfa-området i Sør-Tyrkia 
og fra Jerusalem. Dette er helt i tråd med Likkledets 
tradisjonelle og skrevne historie. De siste 40 årene 
har en mengde vitenskapsmenn og -kvinner fra femti 
ulike forskningsgrener forsket på kledet.

I 1988 ble det tatt en C-14-datering av kledet, og 
konklusjonen ble at Likkledet var laget en gang mel-
lom år 1260 og 1390. Senere viste det seg imidlertid 
at denne prøven ble tatt på et hjørne av kledet som 
var blitt reparert etter en brannskade i 1532. Det 
var med andre ord den innvevde lappen som ble tid-
festet.

Svindel eller sannhet?
Men la oss tenke oss at en svindler laget kledet rundt 
år 1300. Da må denne svindleren ha vært utrolig dyk-
tig:

·         Han må ha oppfunnet fotograferingskunsten 
530 år før oppdagelsen egentlig ble gjort. Personen 

på kledet er nemlig gjengitt som et fotografisk nega-
tiv, uten spor av maling eller andre stoffer.
·         Svindleren må ha oppdaget blodomløpet 330 
år før William Harvey. Rester av vene- og arterieblod 
befinner seg på helt riktige steder på kledet.
·         Svindleren må ha utstyrt kledet med ulike typ-
er pollen fra flere steder rundt Middelhavet. Dette 
var 300 år før mikroskopet ble oppfunnet. Hvordan 
kunne en person på 1300-tallet vite at hver enkelt 
plantearts pollen har sitt spesielle utseende? Man må 
nemlig mikroskopere dette 100-1000 ganger for å 
kunne se det.
·         Han framskaffet romerske mynter, ”leptoner”, 
fra år 29 og 30 og la dem over øynene på den døde 
personen. Myntavtrykkene på kledet har innskriften 
TIBERIOU KAISAROS (”tilhørende keiser Tiberius”, 
som var keiser på Jesu tid).
·         Svindleren må på en genial måte ha greid å 
plassere ca 120 slagmerker av en romersk pisk på 
kledet. Det er så nøyaktig utført at en kan se av møn-
steret at den ene som slo, har vært litt høyere av 
vekst enn den andre.
·         Han skapte et bilde ved en metode som også 
i vår tid er helt ukjent: Bildet er retningsløst og op-
pfattes best på fem meters avstand. Det har tredi-
mensjonale proporsjoner når det betraktes gjennom 
moderne apparater. Hvem kunne skape et slikt bilde 
for 700 år siden?
·         Det vrimler av store og små blodflekker på kle-
det, både fra piskeslagene og fra tornekronen. Disse 
har størknet og klistret seg til hud og hår på mannen. 
Men alle flekkene viser seg ved omhyggelig mikrosko-
pering å være ”urørte”. Det finnes ingen tegn til at 
kledet er blitt ”revet av” for å befri ham fra det. Den 
korsfestede mannen har simpelthen ”forsvunnet” ut 
av kledet og etterlatt et fotografisk avtrykk på stof-
fet.
·         Vi kjenner bare én eneste person gjennom 
historien som både er korsfestet på romersk vis og 
som ble tornekronet: Jesus fra Nasaret. 

Vi kunne ha forlenget listen med en lang rekke de-
taljer som viser at kledet etter all sannsynlighet er 
Jesu eget likklede. Stadig flere personer interesserer 
seg for kledet, og det finnes masse stoff om det på 
internett. Et godt sted å starte er www.shroud.com. 

Fordi vitenskapelige undersøkelser blir sannhetsvit-
ner om Jesu oppstandelse, er Likkledet i Torino blitt 
et tegn for vår tid. Vitenskap og tro ser faktisk ut til 
å gi samme svar. Det pirrer i hvert fall min nysgjer-
righet! 

Jostein Andreassen
jostandr@broadpark.no

Mysteriet rundt LIKKLEDET I TORINO



Lørdag 16. februar ble det holdt 
innvielseskonsert på det nye 
flygelet i St. Markus kirke. Det ble 
en fin ettermiddag med musikk i 
forskjellige stilarter, og med dyktige 
musikere fra vår egen menighet. 

Siden høsten 2011 har en egen komite med 
tilknytning til Løvstakksiden menighet  jobbet 
med å samle inn penger til  innkjøp av nytt 
flygel i St. Markus kirke.  En stor takk til alle 
støttespillere og mange  givere!  Prosjektet 
lot seg realisere fortere enn forventet! På 
tampen av 2012 kunne vi  allerede kjøpe 
instrumentet vi hadde ønsket oss fra Bergen 
Pianoforretning. Konsertflygelet av merket 
YAMAHA C7 (225 cm)  klinger fantastisk 
flott i kirkerommet! Det fikk vi høre i mange 
klanglige valører på denne konserten.
Det er vårt ønske at St. Markus i større 
grad kan etablere seg som konsertkirke på 
Løvstakksiden, og bidra til gjøre  kulturlivet 
her rikere og slik trekke til seg et større 
publikum. Neste år skal vi feire 75-årsjubileum 
for St. Markus kirke, og vår drøm er at vi 
da kan skilte med et bredt kulturtilbud og 
fasiliteter som gir grunnlag for et mangfold av 
musikkaktiviteter. 

Flygelet  i St. Markus kirke vil kunne  tiltrekke 
seg  dyktige solister og ensembler som er 
avhengige av gode instrumenter og gode 
akustiske forhold.  Kirkens utmerkede 
beliggenhet (også med tanke på Bystyrets 
planer om  gangbro fra Møhlenpris høsten 
2013) gjør at man lettere kan få publikum fra 
både lokalmiljøet og byen forøvrig. 

Gratulerer alle! Og en stor takk til dem 
som spilte: Signe Bakke og Kristian Wedberg 
(klaver) Ole Amund Gjersvik (kontabass) og 
Berit Eggen Solstad (sang)

Vennlig hilsen 
kantor i Løvstakksiden menighet

Mariko Takei

St.Markus kirke er også interessant arkitektonisk 
og kulturhistorisk. Arkitektene Sverre Losnedahl 
og Nicolay Brøndmo tegnet den og kirken sto 
ferdig i 1939. Den har et funksjonalistisk preg 
med detaljer i Art Deco. Veggmaleriet bak alteret  
med Jesu’ skikkelse  midt blant folket, vitner 
om kirkens tilhørighet til arbeiderkulturen som 
dominerte bydelen. St.Markus kirke ble innviet 
12/2/ 1939 og har 600 sitteplasser. 

GRATULERER MED NYTT FLYGEL 
ST. MARKUS KIRKE!
Innvielseskonsert med stort publikum!

Foto: Annicken Gildernes

Foto: Annicken Gildernes



Fra venstre Ruth Brudvik, Ådne Skiftun, Hans Teige, Frank Damm, Einar Kongsbakk, Åsta Årøen. Kantor Mariko 
Takei Myksvoll var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Jubileumsforberedelser godt i gang
St.Markus kirke blir 75 år i 2014, og dette 
må feires :-). 

Menighetsrådet i Løvstakksiden har nedsatt en komi-
te bestående av:Hans Teige, Einar Kongsbakk,  Frank 
Damm,  Åsta Årøen,  Ruth Brudvik,  Ådne Skiftun og 
Mariko Takei. 

Mottoen for arbeidet er ”Evig ung” uttaler komiteen 
litt spøkefullt, og påpeker at kirken ligger i et område 
i byen som har en rik historie, men også en fantastisk 
aktualitet. De siste årene har det blitt ferdigstilt ca 
500-1000 nye boliger i området, og flere skal det bli. 
Dette gjør at området er i en omdanningsprosess, 

og vi håper at Løvstakksiden menighet og st.Markus 
kirke og aktiviteten der skal få være en betydningsfull 
faktor i lokalmiljøet.

Komiteen ser det som viktig at jubileumet blir brukt 
til å trekke linjer bakover og påpeke hvordan kirkens 
rolle skal være i fremtiden.

Dersom noen som leser dette, har forslag på folk og 
hendelser som bør inngå i en jubileumspublikasjon 
eller selve markeringsarrangementene, er det bare å 
ta kontakt med Åsta Årøen på mobil 99522847.

Åsta Årøen

Har du lyst på god middag?

Per Knudsen, er en av kokkene på 
Miljøstuen som lager god mat til en bil-
lig penge. Da vi var innom idag, serverte 
han servelatpølse med potet, ertestuing 
og sopp. Det er en fast gjeng som samles 
hver onsdag kl 1500 på Miljøstuen i Lot-
heveien 2. Praten går løst og lett mens vi 
spiser. Middag på Miljøstuen er et flott 
sosialt tilbud til nærmiljøet der vi kan bli 
kjent med hverandre og skape et trivelig 
fellesskap.  

Det er alltids plass til flere på middagene, 
så du er hjertelig velkommen tilbords. 
Foruten middag er det kaffe og dessert 
medregnet i prisen.  God apetitt! 

Arnulf Sandvik

STØTT
Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2013

Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring.
Sammen med andre. For andre. 

For hverandre.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

17.-19. mars 2013

SAMMEN 
FORANDRE

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

2013-2014

SAMMEN 
FORANDRE



Diakonatet i 
St.Markus gleder 
seg til å arrangere ba-
sar fredag den 15.mars 
kl 1800 i menighetssa-
len i St.Markus.  Kom 
gjerne litt tidlig siden 
det pleier å være fullt 
hus.

Kirkepryd er godt i 
gang med basarforbe-
redelser onsdag den 
10.april kl 1200 i me-
nighetssalen i Solheim 
kirke. Det blir mange 
fine gevinster og mye 
å glede seg til. 

Vårfesten 2.juni 
blir vårens store 
høydepunkt med 
familiegudstjeneste, 
grilling og leker for 
de minste. Vi håper på 
like fint vær i år som 
ifjor. 

Glimt fra menighetslivet . . . 
Prikk 
til 
prikk

Fargelegg

Finn 
fem 
feil

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 189,- pr barn

nr.7

Oppdrag: Umulig?

Den gode

Den godegjeterenDen gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

14 blader + DVD + CD 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 
eller på telefon 22 08 71 00

SPRELLnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE
Tegning: Kari Sortland
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Tegn en strek 
fra 1 til 2 og 
så videre. Hva 
skjuler seg her?

Fargelegg kvinnene ved 
den tomme graven!

De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet til høyre?
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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      Preacher       HolyC Notes
March 3  Kalisha   Family service
March 10  Arve  x
March 17  Arve   Annual General Meeting
March 24  Arve   Prayer ministry
March 28  Easter meal x Potluck dinner
March 31  Arve
April 7      Family service
April 14  Arve  x
April 21  Prayer night 
April 28
May 5   Arve  x Family service
May 12
May 19   Arve  x
May 26   Arve   Prayer ministry
June 2   Arve  x Family service
June 9
June 16   Arve   Prayer ministry
June 23   Arve  x 
June 30   Arve

Devotion
Have you ever seen the arm 
of the Lord?  Or have you ever 
said anything to the Lord and 
not been 100% sure that the 
Lord has heard what you said? 

I think that for most of us it is just a fact 
that we have never seen neither the 
arm of the Lord nor any other part of 
the Lord’s “body”.  The Lord is invisible 
to us.  And even though I am sure that 
we all have spoken to the Lord about 
many different things at many different 
occasions, I am also sure that it is an 
experience that many of us share that 

we had the feeling that our words just 
reached the ceiling, and that the Lord 
did not hear.
         At the same time we are re-
assured by the words of the prophet 
Isaiah that this arm of the Lord, that we 
so often do not see the extent of, is 
not too short to save, and nor that the 
Lord’s ear is too dull to hear.  In spite 
of what we feel and what we experi-
ence through our senses, we can trust 
in the Lord to be able and willing to 
save us with his arm, as well as being 
able and willing to hear us with his ear.  
This is surely no news to us, we have 
heard this before, but we do need to 

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)

hear over and over again to be reas-
sured about God’s unconditional love 
for us.
 
 But why then is it that our feelings and 
experiences so often seem to contra-
dict what the word of the Lord tells 
us?  There must be a reason for this 
lack of confidence on our part!?  And, 
yes, there is; The word of the prop-
het tells us in this way: 2 But your ini-
quities have separated you from your 
God; your sins have hidden his face 
from you, so that he will not hear.  It 
is not the Lord that has withdrawn 
his arm from us, and it is not the 
Lord that has closed his ear to what 
we have to say.  On the contrary; It 
is our unwillingness to live according 
to the will of the Lord that has made 
the communication between us brake 
down.  And it is because we are not 
only unwilling, but also unable to lis-
ten to and obey the Lord, that it se-
ems to us that the Lord has the same 
attitude towards us.
         To sin is to miss the target that 
has been set up for us, not to reach 
out for the good goal that the Lord has 
placed there for us.  We are separated 
from the Lord, not by his choice, but 
by our disobedience in thought, word 
and deed.  The dirt that we bring with 
us makes the channels of communica-
tion between God and man cluttered.  
Sin, our lack of success, in living ac-
cording to the commandments of the 
Lord, is a serious problem since it will 
lead to our feeling and experience of 
God abandoning us.

 Arve Hansen Haugland

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

De beste hodene

Bergens Tidene skrev i november om en 
jobbmesse som skal prøve å lokke de 800 mest 
attraktive arbeidstakerne til Bergen i april. 
En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og 
Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de 
var fiskere. Jesus sa til dem: «Kom og følg meg».

De vil at mennesker med ambisjoner og høy kompetanse 
skal velge Bergen som arbeidssted.
Da Jesus så mye folk omkring seg, ga han befaling om å 
sette over til den andre siden av sjøen. En skriftlærd kom til 
ham og sa: «Mester, jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus 
svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men 
Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på».

I BT sies det videre at kampen om de kloke hodene er sterk. 
De ønsker å velge de 800 beste av 8000 kandidater.
Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og 
høye vekst, for jeg har forkastet ham. Her gjelder ikke det som 
mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men 
Herren ser på hjertet.»

Business Region Bergen (BRB) skal bruke mellom 10 og 
15 millioner for å nå målet sitt. 
Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler 
aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som et skuespill 
for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for 
Kristi skyld, dere er kloke i Kristus. Vi er svake, dere er sterke. 
Dere får ære, vi får skam. Helt fram til nå har vi både sultet 
og tørstet; vi mangler klær, blir mishandlet, er hjemløse og må 
streve for å livberge oss med våre egne hender.

Målet til BRB er å skape en møteplass mellom de beste 
kandidatene og de mest vekstkraftige bedriftene.
Slik lot Isai de sju sønnene tre fram for Samuel. Men Samuel 
sa til Isai: « Herren har ikke utvalgt noen av disse.»  Da spurte 
Samuel: «Var dette alle guttene dine?» «Nei», svarte Isai, «det 
er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfeet.» 
«Send bud etter ham! Salv ham! For han er det.» Da tok 
Samuel hornet med olje og salvet ham midt blant brødrene 
hans. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med 
ham siden.

Tidligere har BT skrevet om jobbmesser der bedrifter 
ønsker å skaffe gode hoder – glupe studenter som kan 
fylle fremtidens jobber.
For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men 
for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet: 
Jeg vil ødelegge de vises visdom,og de klokes klokskap vil jeg 
gjøre til intet.
Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne 
verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er 

dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne 
Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved 
den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og 
grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. 
Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, 
men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus 
Guds kraft og Guds visdom.  For Guds dårskap er visere enn 
menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter 
menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem 
slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte 
Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne 
er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, 
det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som 
ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er 
noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor 
Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår 
visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 
for at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står 
skrevet.

Sverre Johan Nærheim

SY KAFÉ
Hver fredag kl.11-14
på Ny-Krohnborg senter for 
oppvekst, idrett og kultur.
Rogagaten 9, inngang på nedsiden 
av skolebygningen.

Kom og sy. Du kan ta med eget sytøy 
eller lage noe nytt på kaféen. 

For kontakt: 
Marie Skeie
94276651
marie_skeie@yahoo.no

Bergenhus og Årstad kulturkontor 
og Byrådsavdeling 
for sosial, bolig om områdesatsing



    Oppslagstavlen

Kontaktperson for foreninger og lag

Solheim kirke
Kirkepryd:   Haldis Sætre 55295782
Hyggestunden:  Målfrid Thunes 55292144
Familietreff:    Ommund Lindtjørn 93406822
Solheim kirkes barnekor: Grete Lindtjørn 9249727
Søndagsskole:          Ommund Lindtjørn 93406822

St.Markus kirke
Eldres Vel:   Ester Halvorsen 55295418
Konfirmanter:   A. Sandvik 41675653
Klubben:    Ann-Elin Dyrøy 98828195
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/lovstakksiden

Løvstakksiden menighet på FACEBOOK: søk under grupper: Løvstakksiden menighet, Klubben i St.Markus

Arrangementer i foreninger og lag

Hyggestunden
Onsdager kl 1200 i Solheim kirke.
13.mars: Bibelstund, Joh.3,16 Ådne Skiftun
27.mars: ikke samling
10.april: Kirkepryd basar
24.april: Vårsamling Alderspensjonatet kl 11
 sang ved Else Karin Mjelde. 
8.mai: ikke samling
22.mai: Ivar Åsen jubileum. 
5.juni: Tur til Askøy rundt og Herdla. 

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

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

Klubben
Annenhver torsdag i St.Markus menighetssal:

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 samling
fredag kl 1900 menighetssal St.Markus kirke
19.april og 14.juni

Løvstakksiden menighet 

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

Miljøstuen i Lothev. 2 er åpen for middagsserve-
ring hver onsdag fra kl. 15-17 dette semesteret. 
Alle er hjertelig velkommen!
  

Vi har plass til deg også !

FRIVILLIGHETENS HJØRNE:

Rett ryggen. Løft blikket. Våren er her.  Vårtegnene 
står i kø her på Løvstakksiden etter en lang 
vinter.

Elias Blix sier det slik:

Det er vel fagre stunder  
når våren kjem her nord 
og atter som eit under  
nytt liv av daude gror.

Nå blir det liv i naturen og folket, og oppgavene 
og mulighetene står i kø.

Derfor lurer jeg på om du har lyst til å avse en 
time eller tre til arbeid i eller for kirken denne 
våren? Oppgavene vi har i kirken kan tilpasses 
alle behov/ønsker. Og ofte ser jeg at et par 
ekstra hjelpende hender kan føre oss langt. Hva 
med å teste ut en oppgave/tjeneste et semester/
et år? Bli med og se om ikke du kan finne din 
plass her i kirken!? 

Kontakt frivillighetskoordinator Eystein Wiig, 
enten pr. SMS: 976 30 893 eller e-post: eystein.
wiig@bergen.kirken.no. 
Vil du ta turen innom kirken, kan jeg lettest 
treffes på kontoret etter lunsj mandager og 
onsdager. 

Eystein Wiig

Vårfest St.Markus kirke 

Søndag 2. juni blir det vårfest med grilling etter 
gudstjenesten.

Familiegudstjeneste kl 11. 
Hagefest med grilling ca kl 12 
Sosialt samvær 
Leker for barn 

Trenger du skyss? Ring Eystein på telefon 
976 30 893.  Vi håper på godt vær, men 
menighetssalen er åpen for dem som måtte 
ønske å trekke innendørs.
Kirken ligger i Lien 45 på Gyldenpris.

Åpent for alle, bli med på vårfest i St Markus!

Diakonatets Basar

Basar i St. Markus menighetsavdeling fredag 15. 
mars kl 18.00.

 Åresalg og hovedtrekning
 Mange pene gevinster
 Enkel bevertning

 Alle er hjertelig velkommen!

St.Markus Diakonat

Kirkepryd Basar

Onsdag 10.april kl 1200 i menighetssalen i Sol-
heim kirke. 

Hovedutlodning
Åresalg
Andakt 

Bevertning

Alle er hjertelig velkommen!

Dagstur med buss

Hyggestunden har tur til Askøy rundt og 
Herdla onsdag 5.juni Påmelding Arne Nord. 

Diakonatet i St.Markus har dagstur tors-
dag 6.juni. Påmelding Hans Teige. 



Løvstakksiden menighet
Bestilling dåp, vielser, gravferd: 55 59 32 10
Besøksadresse: Hordagaten 28
Løvstakksiden menighet: 55 30 81 30
Trefftid: ons og fred kl 10-14
Fax: 55 30 81 39
e-post: 
lovstakksiden.menighet@bergen.kirken.no

Prestene treffes etter avtale: 
Kontor: Hordagaten 28
Kirkens SOS 815 33 300

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

Administrasjonsleder: 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, 55 30 8137

Menighets-kirketjener: Annicken Gildernes
annicken.gildernes@bergen.kirken.no: 
tlf:55308135
Helge-kirketjener: Erling Storesund

Leder for menighetsrådet
Ommund Lindtjørn
Telefon: 93406822
Menighetens bankgiro:
5083 05 65067
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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, 

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

• Gratis samtale i hjemmet • Egen blomsteravdeling
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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

ARBEIDSLEDIG

Jeg er med

som smør på flesk – unødvendig

til overs – overflødig

ikke bruk for – ubrukelig

for dårlig vare – ikke god nok

veid og funnet for lett

feilvare – dårlig kvalitet

en matrest ingen vil ha

må derfor kastes – kasseres – hives 

blir frasortert som skrap og søppel

avfall som må brennes

er unyttig – uten verdi

utgiftspost som andre må betale

brysom snylter og parasitt – lever på andre

jeg er én for mange – en som det ikke er plass til

må derfor skrelles vekk

legges innerst i nederste skuff

som et plagg som ikke kan brukes

Jeg kan like godt fryses ned til lagring

hvem vet, kanskje en dag, om hundre? tusen? år 

blir jeg tatt frem som en museumsgjenstand?

da vil jeg gjøre litt nytte for meg.

Brit Rønningen



Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen

MILJØMERKET
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734
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