
Løvstakksidene
          Menighetsblad for Løvstakksiden menighet,   DEN NORSKE KIRKE       nr. 2 / 2013



Presten har ordet:

HJELP – EG TILHØYRER KIRKEN…

Det er sagt om folk ein stad i Norge: Dei har same forhold til kirken som til brannstasjonen 
– «me må ha det, men helst ikkje ha bruk for det!» På ein måte står kirken likevel høgt i 
status, staden for dei store dagar med bunad og fest i konfirmasjon og bryllup, og i høgtid 
ved begravelse. På prospektkort er kirken ofte sentral, den løfter området på ein måte med 
sitt tårn og sin karakteristiske annerledeshet, og kan synes som ei hønemor med vinger ut 
mot alle, samlande bygda eller gir ein bydel forankring og karakter. Slik har me St. Markus 
kirke i stille ro mektig og stor ned mot Damsgårdsundet, og Solheim kirke meir beskjedent 
inne mellom gatene ovanfor Danmarksplass! 

Kirkeklokkene kaller på alle
Noen irriterer seg når kirken plutselig ikkje ligger stum og stille der, men toner utover med 
mektige klokkeslag! Hva skal nå dette bety? Nå forstyrrer det meg! Men dette er meint å 
vere inkluderande tonar, som kallar på alle – at du som høyrer, også du skal få høyra med! 
Du er elsket av Gud, kallet av Gud, du har et hjem å komme tilbake til hos din Skaper og 
her i Guds hus, kirken! 

Eit folk og ikke ei forening!
Ein misforståelse som mange har, er at dei som går i kirken er som ei forening av likesin-
nede. At dei er knytta saman av felles interesser i klar gruppetilhørighet som setter eit 
innanfor og eit utanfor. Og så tenkjer mange at slik er ikkje eg, og difor vil eg halde meg 
borte! Der er eg framand og høyrer ikkje til! 
Men i virkeligheten er kirken et folk, og ikkje ei forening for spesielt interesserte. Slik det 
å vera norsk ikkje er medlemskap i ei forening, men slik 17. mai viser det: Saman er vi eit 
folk! Ei anna samanlikning er storfamilie – dei vi er i familie med er både politisk og religiøst 
forskjellige i engasjement og meiningar, men like mykje familie for det!

Medlemskap ved dåpen – og meir enn medlemskap!
Slik vi blir født inn i ein familie, blir vi født inn i kirken ved den kristne dåp. I dåpen får vi 
allerede som små barn full tilhørighet og alle rettigheter – vi får kalles «Guds barn». Her er 
ingen diskriminering, og einaste kvalifikasjon er å vera menneske som treng Guds kjærlig-
het og frelse, og vi får det! Same grunnvilkår gjeld for heile livet: Alt for ingenting! Alt av 
nåde!
Den som melder seg ut av kirken, melder seg ut av kirken som organisert fellesskap, ut av 
medlemslistene. Men dåpen er som ein livbåt som flyter fortsatt og som ingen kan søkkje: 
Jesus sin død og oppstandelse for deg er fortsatt tileigna deg, Guds kjærlighet leitar etter 
deg, du kan snu om og ta imot det når som helst! Her er meir enn medlemskap som ein 
kan utslette.

Folkekirken og «å tilhøre kirken»
Her er eit stort potensiale! Når noen få melder seg ut, og vi har innflyttere fra andre religio-
ner som kirken også kaller på, så er dei overvegande fleste «kristne» i Den Norske Kirke 
og i andre kristne trossamfunn. Tenk over om når du ikkje er muslim eller buddhist, kva er 
du då? Du tilhører kirken! Kristen, men ikkje «personleg kristen»? Er du då om bord i kirken 
likevel – slik du er og på din måte? Ta då i bruk din plass!

Ådne Skiftun
sokneprest



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.

7. juli. 7. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer:  KFUK/KFUM.  
Krk.k.

14. juli. 8. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Løvstakksiden

21. juli. 9. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjekt i 
Thailand.

28. juli. 10. søndag i treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

4. august. 11. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.  

11. august. 12. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Blå Kors. Krk.k.

18. august. 13. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

25. august.  14. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjekt i 
Thailand. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: «Bro for livet». 
Krk.k.

1.september. 15. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Fengselsarbeidet i 
Kalfaret/Kalfarkollektivet. Krk.k.

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

8. september. 16. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

15. september. 17. søndag i 
treenighetstiden
Kl 11,30 FRILUFTGUDSTJENESTE 
PÅ SKILLINGSBOLLEN ved kapellan 
Sandvik m.fl..  Skillingsboller og 
Løvstakkendag-program med 
Strandafjellet opp.

Kl. 18,00  St. Markus kirke
Konsert i tilknytning til 
Løvstakkendagene

22. september. 18. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
GUDSTJENESTE MED 
KONFIRMANTPRESENTASJON ved 
kapellan Sandvik. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k.

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

29. september. 19. søndag i 
treenighetstiden/Mikkelsmesse
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved vikarprest. Nattverd. 
Takkoffer: Redd Barna. Krk.k.

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

Gudstjenester i Løvstakksiden menighet



Med HYGGESTUNDEN på tur    til  HERDLA



Med HYGGESTUNDEN på tur    til  HERDLA
Også i år ble det busstur med Hyggestunden 
i Solheim kirke. Denne gangen gikk turen til 
Herdla, nord på Askøy. Arne Nord, vår utmer-
kede turistguide, fortalte fra alle stedene vi var 
innom og kjørte forbi. 

Først stoppet vi i Strusshamn. Naturen vis-
te seg fra sin beste side og havnen lå badet 
i solskinn. Vi fikk en omvisning på det lokale 
bygdemuseet. Der fikk vi se hvordan livet var 
i gamle dager. Damene beundret bunaden fra 
Askøy. Det var til og med innredet et klasse-
rom fra gamle dager med pulter og tavle. Vi 
fikk høre at Hans Nilsen Hauge hadde vært 
med å starte virksomhet i Strusshamn for over 
200 år siden. 

Turen gikk videre på østsiden av Askøy, på 
smale veier til Herdla. Herdla kirke var impone-
rende, med sin lange historie. Spesielt skjedde 
det mye under krigen da tyskerne brukte den 
til lager og stall. Kapellanen delte noen ord om 
at ”Hele jorden er full av Guds herlighet”. Spe-
sielt naturen viser til Skaperen som har om-
tanke for menneskene. 

Sokneprest Ådne Skiftun begynte sin preste-
gjerning og var hele 8 år på Herdla. Han fortal-
te om gode minner fra sin prestetid her. Det var 
travle dager med mye reising på Askøy. Blant 
annet startet Ådne og Gurid en ungdomsklubb 
som de hadde i presteboligen. 

Vi fikk oss en god middag på Herdla, men vi 
var ikke alene der den dagen. Eldreforenin-
gen fra Sandviken og Eidsvåg hadde også tatt 
turen. Etterpå var vi innom bygdemuseet på 
Herdla der vi fikk innføring i lokal historie før 
turen gikk hjemover. 

Det var en flott tur og en flott dag. En stor takk 
til Arne Nord som igjen tok oss med på tur. 

Arnulf Sandvik



FREDAG 13. SEPTEMBER: 
I Glasshytten: 
Glassblåsing for barn/unge 
  
I Kultursalen: 
Kl. 18:00: Filmfremvisning
Kl. 19:30: Mimrekveld for 60+

LØRDAG 14. SEPTEMBER: 

Familiedag kl. 11.00-16.00

I kantinen:
11:30-15:00
Kafé
Marked
Utstilling av glasskuler laget av NyKrohnborg 
elever

På skoleplassen:
11:30: Flaggheising v/Løvstakken Jæger-
korps
12:00: Lavvo ved Øystein Skålevik og uteak-
tiviteter ved Frelsesarmeens speidergruppe 
og Turlaget.

I kulturverksted:
Åpne aktiviteter
Fotoutstilling

I idrettshall:
11:30: Åpne aktiviteter for barn og unge, 
ballspill, turn og triksekonkurranse.
12:00: Oppvisningskamp, håndballl, 
Årstad IL. 
12:30: Oppvisning og dragedans v/Løvstak-
ken wushu-klubb og Bergen Kungfuse 
senter.

I kultursal:
Program kl 13:00-16:00 

Mannskoret Fremad synger Løvstakksangen
Den tamilske fløytegruppen 
Dansegruppen Little Feet
Tamilsk dansegruppe
Årstadkoret
Solheim barneteater
Musikkvideo fra Ny-Krohnborg
A is for Aftermath spiller klassiske rocke-
ballader fra 1980 og -90 tallet.
Løvstakkguttene Tom Harry Halvorsen og 
Geir Uldal spiller 1960-talls musikk.

I kultursal og kantinen: 
Kl. 19.00: Stakkenfest. DJ, Simon Alejandro 
(freestyling), Absence Crew (danseshow).
Konkurranser og fete premier. Åpen kiosk. 
Alder 8.-10.trinn. Gratis, rusfritt! 
Arr: Ny-KrohnborgUNG

SØNDAG 15. SEPTEMBER:
Kl. 11:00: Avgang fra Sambrukshuset, 
Løvstakkvn 31.
Kl 11:30: Friluftsgudstjeneste på Skillingsbollen
Kl 12:30: Skillingsboller til alle i gapahuken 
ovenfor Skillingsbollen.
Kl 12:45: Løvspretten – tur til Løvstakksiden. 
Medalje til alle som spretter helt opp. Opp-
møte Skillingsbollen / Gapahuken.

I St. Markus kirke:
Kl. 18:00: Konsert med kor, solister, ulike in-
strumenter. 

Fri entré på alle arrangementene under Løv-
stakkdagene 2013 - velkommen til små og 
store! 

Arrangør: Løvstakkdagene arrangeres av lo-
kalt kulturliv i samarbeid med Bergen kom-
mune.

VELKOMMEN TIL ÅRETS LØVSTAKKDAGER PÅ NYE NY-KROHNBORG

Løvstakkdagene arrangeres 13.- 15. september på Ny-Krohnborg senter for oppvekst, 
idrett og kultur, Rogagt. 9. Under Løvstakkdagene 2013 inviteres hele Løvstakken og 
halve by´n til å bli kjent med alt det positive som skjer her i bydelen vår. 

Her er litt av programmet:







SUNTORY HALL
Kantor Mariko Takei

For meg ble dette en stor og litt skremmende opplevelse!

Etter ca. 18 år i Norge, sitter jeg igjen med mange gode opplevelser i dette 
flotte landet. Det å få oppleve en dag som f.eks. 17. mai i norges fineste by, 
og føle meg inkludert i dette landet, gir meg sterke positive følelser. Noe av 
dette kunne jeg savne i mitt hjemland Japan, selv om vi også selvfølgelig har 
mye å være stolte av.

Det å reise hjemmefra i ung alder for å studere og arbeide på andre siden av 
kloden, bød på mange utfordringer jeg selvfølgelig ikke hadde forutsetninger for å 
forstå. Fravær fra venner og miljø gjør at noen sterke bånd blir svakere, og andre 
ganske mye sterkere.

Japan har en sterk kultur som for noen kan virke lukket. Derfor er det ikke uten 
videre enkelt å få innpass i den indre kultur som råder. For meg som har vært 
borte fra landet i så mange år, følte jeg meg beæret da jeg fikk invitasjon til å holde 
konsert i Suntory Hall, som er det mest berømte konserthuset i Japan (Tokyo). 

Suntory Hall er et fantastisk konserthus midt i Tokyo som har alt det som kan 
forventes. Midt på og litt bak over scenen, står et stort Rieger orgel (samme 
type som i Bergen domkirke, men enda større). Jeg følte meg ganske liten da 
jeg kom inn i denne salen første gangen og tenkte på alle de store verdensnavn 
som frekventerer der årlig. Den store plassen utenfor bærer dirigenten Herbert von 
Karajan sitt navn, og ikke uten grunn. Han var med å utforme konserthuset der ett 
av kravene var at det skulle være et stort orgel på scenen, og slik ble det. Også en 
stor vegg med autografer forteller om betydelige personer som har vært der, noe 
som for meg ble en litt skremmende opplevelse. 

Likevel var jeg stolt over å få mulighet til å få oppleve dette i mitt hjemland. Og 
særlig der jeg har mange kjente fra mine ungdomsår. Ja, mange venner fra den 
tiden møtte opp som jeg ikke hadde sett på 20 år!

Hva skjer så? Da jeg fikk invitasjonen tenkte jeg at jeg ville presentere noe fra 
Norge, men hva? Vi har mye fin folkemusikk og kirkemusikk som kan falle i smak. 
En stor Norsk komponist som jeg respekterer veldig høyt ønsket jeg å presentere. 
Det jeg ikke kunne vite, var at komponisten og organisten Egil Hovland døde bare 
noen uker før jeg avsluttet konserten med  hans toccata over ”Nu la oss takke 
Gud”. For meg ble dette en veldig sterk opplevelse der jeg reiste tilbake til Norge i 
stor takknemlighet til Gud for at jeg fikk denne muligheten til å spille i mitt hjemland. 
Konserten gikk fint, og mer enn tusen tilhørere likte tydeligvis toner fra ”en annen 
verden”. 

Mariko Takei



- Alltid følt meg velkommen på Løvstakksiden

Det er synd å slutte nå i en periode med oppsving i menigheten. Det er 
spesielt å se hvordan det har utviklet seg de siste årene, og at det har kommet 
flere folk i kirken. Det er kjekt å se at Løvstakksiden menighet har fått et løft. 
 
Det sier Erling Storesund (26) som har arbeidet som helgekirketjener helt siden 2004, 
og av den grunn er blant dem som kan ha kvalifiserte meninger om menighetslivet 
på Løvstakksiden. Mange føler nok at de har blitt kjent med Erling, etter hvert. 
Han har gjerne vært den første som kirkegjengerne møter om søndagene, der han 
smilende har hilst dem med et god morgen og gitt dem en salmebok.
- Jeg føler jeg har blitt kjent med folk når jeg deler ut salmebøkene, og kirkekaffen 
har  vært en fin anledning til å slå av en prat. Folk  uttrykker at det er trist at jeg 
skal flytte, men samtidig at det er kjekt at jeg har fått meg en jobb.

IT konsulent
Erling har denne våren fullført sin bachelorgrad og blitt dataingeniør. Han er en 
ettertraktet mann, og hadde to stående jobbtilbud før han hadde avsluttet studiet. 
Det ble til at han takket ja til jobben som IT konsulent i Etne kommune, en jobb 
han ser frem til å begynne i.
- Jeg ønsker å få erfaring og få en god referanse. Det er erfaringen som teller, og 
jeg ser frem til å slippe eksamener. Jeg føler det er nok skole nå, og at jeg er klar 
for arbeidslivet. 
 
Nå har han skaffet seg en pen leilighet, og flytteprosessen er i gang. 
- Etne er et fantastisk fint sted, og jeg ønsker å benytte den fine naturen og 
komme i gang med noen aktiviteter der nede. Jeg vet at det er mange lag og 
foreninger der, men har ikke helt planene klare enda. Akkurat nå er det nok med 
å flytte og få akklimatisert meg. 
 
- Jeg kommer til å savne menigheten, jeg har trivdes godt her og alltid følt meg 
velkommen på Løvstakksiden. Om jeg hadde kunnet fortsette å jobbe litt som 
kirketjener her, så hadde jeg gjort det, sier Erling Storesund, som nok blir å treffe 
videre når han en gang i blant har seg en helgetur til hjemtraktene. 

Vi vil takke Erling for den flotte innsatsen han har gjort gjennom flere år i 
Løvstakksiden menighet!       

Eystein Wiig



helgekirketjener   Erling Storesund





Konserter i Løvstakksiden menighet
♪ Vokalensemblet Skrik ♪

Dir. Jon Flydal Blichfeldt
«Lyden av sommer»

Fredag 14. juni kl.19.00
St. Markus kirke

Gratis adgang / kollekt

*****************************************************

♪ Opera Bergen ♪
Sommer konsert (matiné)

Dir. Anne Randine Øverby
Barne- og ungdomskoret, Ragazzi

Søndag 23. juni, St. Hans aften kl. 15:00 
St. Markus kirke

Bill. Kr.150 
Honnør, student kr.100
Barn under 12 år gratis

************************************************

♪ Aftensang i St. Markus kirke ♪
Årstad Kantori

Dir. Tore Hegdal
Orgel: Mariko Takei m.fl.
Søndag 15. sep. kl.18:00

St. Markus kirke
Gratis / Kollekt

Konsertene er i samarbeid med Løvstakksiden menighet



RETT VEKT
Etter nyttår går folk på vekten og 
lurer på om de må til synsunder-
søkelse. Men det er nok heller en 
feil på baderomsvekten. I disse 
dager er det en del som tenker på 
bikinisesongen. Spesielt vi som er 
kommet i vedlikeholdsalderen lu-
rer tidvis på om vekten måler feil, 
og om klær har krympet i skapet. 
Trivselsvekten er likevel ikke tema 
her. 

Rett vekt handler om mer enn som 
så, og om alvorligere ting enn fett-
prosent og fettlag. Bibelen skriver 
en del om rett vekt, og jeg tror vi 
gjør klokt i å lytte til veiledningen 
som gis der. 

I Ordspråkene står det flere 
steder om vekt: Rett vekt og 
vektskål krever Herren, og 
alle vektlodd vedkommer ham 
(Ordsp.16,10).
Falsk vekt er en styggedom for 
Herren, han gleder seg over full-
vektige lodd (Ordsp.11,1).
To slags lodd er en styggedom 
for Herren, falske vekter er av 
det onde (Ordsp.20,23).

På bensinpumpene står det at de 
er kontrollert av Justervesenet og 
tidspunktet for kontrollen. En liter 
bensin skal være en liter bensin. 
På nettsidene til Justervesenet 
står det at de bistår næringsliv og 
myndigheter med kalibrering av 
måleredskaper. Det er krav om rett 
vekt eller volum. Kjøper vi et kilo-
gram pølser så får vi vanligvis det.

I Mosebøkene står det: Dere skal 
ikke gjøre urett mot noen når dere 
dømmer, når dere bruker lengde-
mål, vekt eller hulmål. Rett vekt og 
rette lodd, rett efa og rett hin skal 
dere bruke. Jeg er Herren deres 
Gud, som førte dere ut av Egypt 
(3. Mos 19, 35-36).
Og senere: Du skal ikke ha to slags 
vektlodd i pungen din, noen store 
og noen små. Du skal heller ikke 
ha to efa-mål i huset ditt, et stort 
og et lite. Hele og rette vektlodd 
skal du ha og et helt og rett efa-
mål. Da skal du få leve lenge i det 

landet Herren din Gud gir deg. 
Herren din Gud avskyr enhver som 
gjør urett på denne måten (5. Mos 
25, 13-16).
Esekiel skriver: Bruk riktige vekt-
skåler og rett efa og bat! (Esekiel 
45, 10).
Og Mika er klar i sin tale: Er det 
ennå i de ondes hus skatter, samlet 
på urett vis, og en snau, forbannet 
efa? Kan jeg være ren med urett 
vekt og falske vektlodd i pungen? 
(Mika 6, 10-11).

Justervesenet har absolutt sin 
støtte i disse tekstene, og de sier 
i sin egenpresentasjon: Vårt mål er 
å skape tillit til norske måleresulta-
ter. For eksempel at du ikke føler 
deg lurt ved kjøp og salg, og at du 
får den varen du betaler for. Noen 
eksempler er strøm, bensin, mat-
varer, gullsmykker eller en taxitur. 
Du, jeg, næringsliv, styre og stell er 
avhengig av den tilliten et moder-
ne samfunn trenger for å fungere 
normalt.

Ikke føle seg lurt – tillit – stole på, 
dette er viktige ord også ved kjøp 
og salg. Problemet er at jeg ofte 
føler meg lurt. Jeg kan faktisk ikke 
alltid ha tillit til de som vil selge 
meg noe, heller ikke til rådgivere 
eller bankansatte.  

En liter bensin koster en dag 
kr.12.99 og neste dag kr.15.37. Jeg 
kjøpte et par løpssko og oppdaget 
noen dager senere på samme bu-
tikks nettside at prisen var kr 500 
lavere. Jeg var i en bank, fikk god 
service og økt lån. Jeg forhand-
let for å få best mulig betingelser, 
men i løpet av noen få uker var alle 
fordelene fjernet, og alt i alt var lå-
net blitt vesentlig dårligere enn det 
jeg hadde før jeg gikk inn i banken. 
Mange taper på å følge lite med 
på eget lån skriver bt.no i slutten 
av mai. Hvorfor det? Er ikke boli-
glånet ment som en hjelp for den 
som trenger å kjøpe seg et sted å 
bo? Er ikke banken til for å bistå 
fellesskapet med gode tjenester til 
fornuftige priser? Hva er rett pris? 
Hva er rett avanse?

Men rett vekt handler om mer enn 

rett pris: Hvordan blir ting vektet? 
Hva er viktig? Hva betyr noe? Hva 
verdsettes?

Jeg tror (som Justervesenet) at en 
av de viktigste verdiene i samfun-
net er tillit til systemene. At vi fak-
tisk får det vi skal ha, og ikke bare 
innpakket vann og fyllmasse når 
vi kjøper pølser. At maten som vi 
kjøper i butikkene faktisk er sunn 
og god, og priset korrekt. At fuk-
tighetskremen, sjampoen og tann-
kremen ikke er skadelig for oss 
eller miljøet. Det er forskjell på å 
være lurt og å være lur. Jeg tror 
samfunnet har behov for at enkelt-
mennesker klarer å gjøre lure valg, 
i betydningen rette og gode valg, 
for seg selv og for ting som berører 
andre og verden rundt oss.  

Jeg er redd for at vi er i ferd med 
å utvikle Keiserens nye samfunn. 
Menneskene samkjøres i tenk-
ning ved hjelp av svært massiv og 
dyktig markedsføring. Men ting er 
innbilt. Det skapes drømmebilder. 
Keiseren var uten klær, og det blir 
også vi som ser på. Maksimal pro-
fitt handler om å få flest mulig til å 
betale mest mulig for minst mulig.  
Da må luftslottene bygges store og 
flotte.

Rett vekt raserer slike byggverk! 
Rett vekt handler også om damen 
som stod i bank med alt hun eide 
i en handlevogn. Hun snakket ut i 
lokalet om kjøttvekten og om pri-
sen. Jeg klarte beklageligvis ikke 
å følge resonnementet hennes, 
ei heller budskapet – men kan-
skje hadde hun et viktig budskap 
til oss? Kanskje hadde hun noe å 
si om samfunnet? Kanskje hadde 
hun noe å si om menneskeverdet? 
Hva tenkte jeg om henne? Hvordan 
vurderte jeg henne? Hva tenkte 
Gud om henne? Hvordan vurderer 
vi mennesker hverandre? Hvordan 
dømmer vi hverandre?  Bruker jeg 
rett vekt?

Rett vekt og vektskål krever Her-
ren, og alle vektlodd vedkommer 
ham (Ordsp.16,10).

Sverre Johan Nærheim



Søndag 2. juni var det vårfest i 
St.Markus kirke. 
Vårfesten blir arrangert hvert år 
og er en avslutning på vårsemes-
teret. Mange deltok på familie-
gudstjenesten; Solheim barnekor 
sang flotte sanger og imponerte 
oss alle, og vokalensemblet Skrik 
sang salmer og skapte høytids-
stemning under gudstjenesten. 
Takk også til Rakel Vestbøstad fra 
orgelklubben Ferdinand og Stef-
fen Rame som spilte på trompet. 

Familiegudstjeneste og fest
Sokneprest Skiftun holdt tale for 
både barn og voksne. Etter fami-
liegudstjenesten var det vårfest 
med grillmat og leker for barn, 
og menighetsrådsleder Ommund 
Lindtjørn var dagens vert. Gaver 
ble gitt til små og store i menig-
heten som hadde rund dag dette 
året. En takk for innsatsen og 
gave ble også gitt til dem som 
avslutter tjenesten i Løvstakksi-
den, og som nå skal videre i en 
annen sammenheng. 

Flotte medarbeidere
Diakonatet i St.Markus ordnet 
kaffen og grillingen. En stor takk 
til dem og alle de frivillige som 
ellers bidro. Det så ut som folk 
koste seg under kaffen, selv om 
arrangementet måtte være inne 
i menighetssalen på grunn av 
været. Staben i Løvstakksiden 
menighet er takknemlig for at vi 
har så mange flotte medarbeide-
re som stiller opp og tar i et tak. 
På alle måter ble det en skikkelig 
festlig vårfeiring! 

Eystein Wiig

VÅRFEST



Eystein deler ut en 
liten påskjønnelse 
og takk til lederne 
for søndagsskolen 
og barnekoret under 
vårfesten. 

Den tamilske fløyte-
gruppen underholdt 
oss med vakre toner. 

Vårfesten er et av 
årets høydepunkt for 
vår menighet. Menig-
hetssalen i St.Markus 
var fullt av folk som 
koste seg under kir-
kekaffen. 

Glimt fra menighetslivet . . . 



Årets konfirmanter

Fra venstre: Fredrik Christoffer Mesic Hetland, Christer Lisæth Skogly, Rickard Emil Grimstad, 
Lila Kjeldsen, Elin Wikstrøm Nordtveit

Elin og Lila, to av konfirmantene fra Løv-
stakksiden menighet, har gjennom konfir-
mantåret 12-13 trofast møtt opp til øving 
på Dressing Tensing i Årstad kirke. Det 
begynte med et ønske om å synge, og si-
den Løvstakksiden ikke har et eget kor, var 
Årstad et alternativ. Dressing Tensing har 
tatt veldig godt imot de to jentene fra Løv-
stakksiden! Lederne i koret er fantastiske 
mennesker med et beundringsverdig en-
gasjement for – og glede over – ungdom-
mene som er med i koret. 

Hver onsdag har omtrent 20 sangglade jen-
ter og noen gutter møttes i kirken. Søndag 
9. juni hadde Tensing konsert i Årstad kir-
kes menighetshus, og de fremførte et flott 
og variert program. Vi ble gjennom sang, 
musikk, dans og drama tatt med gjennom 
sentrale deler av Bibelens budskap om 

frihet for de som på en eller annen måte er 
bundet, Jesu om sorg for og kjærlighet til de 
som kjenner seg fordømt – og generelt glede 
over livet! Tusen takk, Elin og Lila, og tusen 
takk til ledere, musikere og alle medlemmene 
i Dressing Tensing!

Ann-Elin Dyrøy

Dressing Tensing



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

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

Date       Preacher       HolyC Notes
June 2   Mou    Family service
June 9       Bible study
June 16   Arve   x Prayer ministry
June 23   Arve   
June 30   Arve   x
July 7       Family service
July 14        
July 21       Prayer ministry
July 28        
August 4  Arve   x Family service
August 11  Arve
August 18  Arve   x Prayer ministry
August 25
Sept 1   Arve    Family service
Sept 8   Arve   x
Sept 15      Prayer night
Sept 22  Arve   x
Sept 29      Weekend retreat

A devotion
 
Verses 3, 4, 8 and 9 of Isaiah chap-
ter 59 describe how sin of men may 
appear, and also some of the pos-
sible consequences of sin.  We may 
feel and think that the way these 
verses describe the nature of sin is 
not a true description of sin in our 
lives.  And hopefully that is true, sin-
ce this passage is describing sin at 
its worst, as an enemy of all that is 
good.  And that is hopefully not true 
about us.  So, it would be tempting 
to think that this is a description 
of somebody else, somebody far 

worse that we are.  And this seems 
to be confirmed by the fact that in 
these verses there is a shift from 
describing what “you” are doing to 
what “they” are doing.  And this is 
true; It is not for any of us to claim 
(as Paul did) that we are the worst 
of sinners.  That is somebody else.
 At the same time; What these 
verses do tell us is that whether we 
are “big” sinners or more ordinary 
“small” sinners does not make any 
difference to the fact that our sins, 
many or few, big or small, serious or 
not so serious, they all separate us 
from God, and make the Lord the 

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)

hidden God. In that respect we 
are all the same, whether we think 
these verses are an accurate de-
scription of our lives or not.
         Our sins are serious because 
they brake up our relationship with 
the Lord, and also because they 
take away from us of the good 
gifts that the Lord had meant for 
us to be blessings in our lives.  In 
these verses from 3 through 9 it is 
especially pointed out how sin will 
remove from us “justice”, “peace” 
and “light”. The will and plan of 
God for us is good, designed to 
bring the goodness of the Lord 
into our lives. God’s call for us to 
obey his commandments is not a 
way for him to show off his might 
and power, or a need for him to 
exercise his influence in our lives 
in order to force us. No, on the op-
posite; God’s law is there in order 
to ensure and secure that what is 
good and a blessing will unfold in 
our lives.
         Justice, peace and light 
are among the many good things 
that the Lord has meant for us to 
enjoy.  But it is a fact that exactly 
our sin is what is working contrary 
to this.  To fight sin is not only so-
mething we should do in order to 
please the Lord. It is something 
we should do in order to please 
our fellow men, in order to make 
life better for all of us.  To make all 
God’s good gifts something that 
we can feel and experience in our 
lives.
 
       

 Arve Hansen Haugland

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet
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Prikk til prikk

Fargelegg

Finn 
fem 
feil

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 189,- pr barn 15. april • 2012

Dagens ord:
Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

nr.7

Oppdrag: Umulig?

Jesus og Tomas, 
bibelserien side 4-5

Paradisbukta 
side 2

SØNDAGSSKOLEN NORGES0112 © 2012

Jakten på den 

stille stemmen

LUKAS

MARTIN

LINNEA
SUKAI

Den godeJakten på den 
stille stemmen

02 Himmel over livet
Ålesund Soul Children
Solister : Astrid Myren og Kristian 

WalderhaugT/M: Runar BangMusikkproduksjon/arr./miks: Dag 

Henning Kalvøy, 1/0 Studios, Oslo

Vokalproduksjon: Runar Bang
Trommer: Børre Flyen
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2011

04 Herren er min hyrde
Vetle Kleveland og Hanna Muren

T: Asle Bjorvatn (Salme 23)
M: PhatBackFra CD-en Propell   Sanden Media 201106 Kom til megJentegruppa Seven

Solist: Mathea Celine Løver
T: Britt-Venke Oldebråten
M: Melinda E. LøverFra CD-en Det er gull

   Seven Song Productions 201108 SkatteskrinTore ThomassenT/M: Tore Thomassen
Fra CD-en Skatteskrin
   Lynor as 2005

10 God tidAnita N. Gjerlaug, Rebecca 

Stangeland Kaufman, Mathias 

Fjalsett, Karin K. Manvik
T: Karin K. Manvik og Merete F. Arnevåg

M: Karin K. ManvikO: Hildegunn Garnes Reigstad
Gitarer, produksjon og arr. av komp: 

Kristian Kvalvaag, Basement Studio

Bratsj: Tarjei NystedMiks: Espen Gjelstad Gundersen, 

Audiopol StudioTekniker (vokal): Vegard Schow, 

Make Music AS   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012
12 Aria (utdrag)Liv-Benedicte Bjørneboe

Fiolin: Hallvard Bjørneboe Sæbø

M: Liv-Benedicte Bjørneboe
fra CD-en Aria   Liv-Benedicte Bjørneboe 200914 Tomas sangElias Songe og barn fra Tromøya

T/M: Hans Inge Fagervik
Programmering/tekniker : 
Rasmus SolemBass/keyboard: Rasmus Solem

Gitar : Hans Inge Fagervik
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012

Tekniker voice: Håvard Gressum 

Antonsen, Studio Staffeldts
Postproduksjon/ferdigstilling: 

Vegard Schow, Make Music AS

Illustratør: Kanako & Yuzuru

Grafisk design: Camilla Hoholm

CD trykk: Dicentia
Produsent: Odd Ketil Sæbø© og    SØNDAGSSKOLEN 

NORGE 2012www.sondagsskolen.no

Bli en ekte tårnagent på 
www.tarnagentene.no
Få agentbevis og hemmelige oppdrag!

Manus: Odd Ketil Sæbø   Forteller: Harald Stoltenberg

En                         -CD 
Bestill barnebladet BARNAS 

med tårnagentenes klubbavis 

på www.sondagsskolen.no

Jakten på den 
stille stemmen

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

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?
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Fargelegg Maria og disiplene 
som lytter til Jesus!



Hilsen fra Hyggestunden

Det er en utrolig vårsituasjon vi har opplevet hittil 
i 2013. Januar begynte med blå himmel og sol 
i flere uker, men selv om det var kaldt, ble det 
vinter nesten uten snø og is. Etter fulgte noen 
uker med ”bergensvær” og kald nordavind. Nå 
begynte vi å se etter vårtegn for ukene gikk, og 
vi savnet de første vårblomster, men vi måtte 
vente, men så skjedde det! 

I midten av mai kom våren til de grader! I løpet 
av et døgn ble det grønt og blomsterflor. Og vi 
fikk oppleve ”søttendes” og pinsehelgen var helt 
utrolig. 

Og nå venter vi på mer sol og en lang, fin og 
varm sommer til glede for både gammel og ung. 
Så herved kan vi bare ønske dere en fin sommer 
med mye glede. 

Men vi vil og takke for de mange hyggelige stun-
der vi fikk ha sammen, til glede og oppmuntring 
i det daglige liv. 

Til dere som trofast har kommet til Hyggestund 
i Solheim kirke hver annen onsdag, sier vi takk 
samtidig som vi vil ønske hver og en velkommen 
til nye Hyggestunder senere i året.

Vi starter opp igjen onsdag 11.september kl 
1200 til et fint program, god servering og noe 
attåt. 

Vi i Hyggestunden ønsker dere en fin sommer og 
vel møtt igjen! 

Arne Nord

Distribusjon av menighetsblad

Kyrkjelydsblad på papir er ikkje daudt, men lever 
godt i mange sokn. Men kan du putte bladet i post-
kasser som er merkt «Nei takk til uadressert C-post» 
eller « Vi vil ikkje ha reklame»? Svaret frå Forbru-
karombodet er eit klart ja.

Ingen kjenner talet på kor mange kyrkjelydsblad som 
blir utgjevne, men truleg dreier det seg om om lag 
400 stykke. Langt dei fleste kyrkjelydane syter for 
utdelinga sjølv, med trufaste støttespelarar som har 
faste roder for utdeling av bladet. Eit mindretal beta-
lar for ombering med Posten.

Merkte postkasser
Men korleis skal det tolkast når det står klistra på 
postkassa at huseigaren ikkje vil ha reklame? For-
brukarombodet har svaret – dette er ikkje reklame, 
ettersom kyrkja ikkje driv med næringsverksemd. 
Altså er ikkje utdelinga av kyrkjelydsblad omfatta 
av marknadsføringslova, lova som regulerer dette. I 
paragraf 17 heiter det at I næringsvirksomhet er det 
forbudt å levere ut eller å gi en formidler i oppdrag 
å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til 
forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter 
seg dette.

I merknadane til lova er kyrkjelydsblad nemnd sær-
skild. Det står at sjølv om ein ut frå namnet vil tenke 
at eit kyrkjelydsblad er ei gratisavis, er det likevel 
ikkje det når det ikkje er utgjeve som del av nærings-
verksemd.

Dersom nokon har sett opp eit merke der dei seier 
tydeleg frå at dei ikkje ønskjer å få informasjon frå 
kyrkjelyden sin, skal ein sjølvsagt respektere det. 
Men eit «Nei takk til reklame» er altså ingen grunn til 
ikkje å fortelje om tilbodet i den lokale kyrkja.

Stengde dører
Utanfor byane er det sjeldan eit problem med fleire 
husvære bak låste dører, slik det er i blokker i meir 
urbane strøk. Der postkassene er utilgjengelege, har 
ikkje bladutdelarane nokon rett til å kome inn. Då er 
løysinga å ringe på ei eller fleire tilfeldige ringeklok-
ker på utsida, og spørje om det er greitt å kome inn 
for å legge bladet i postkassene på innsida. 



    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:   Eystein Wiig  97630893
   Sverre Johan Nærheim
                 934 89 526

Følg med på menighetens hjemmeside for oppdateringer av aktiviteter: 
http://www.bergen.kirken.no

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.
Oppstart etter sommeren 11.september

Eldretreff i St.Markus
Første torsdag i måneden kl 1130.
oppstart igjen til høsten 5.sept. 

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

Klubben
Annenhver torsdag i St.Markus menighetssal:
oppstart til høsten

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.
oppstart til høsten

iMarkus samling
fredag kl 1900 menighetssal St.Markus kirke
oppstart til høsten

Løvstakksiden menighet 

MILJØSTUEN i Lotheveien 2 (vis á vis kirken) 
servérer middag alle onsdager 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. Nå i sommer tar vi 
en pause men starter opp igjen i høst. 
Alle er hjertelig velkommen!
  

Vi har plass til deg også !



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
• Alle prisklasser - forhåndspris • Gravmonumenter
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e-post: post@koba.no   www.koba.no
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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 Eystein Wiig,  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

 

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22



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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