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Presten har ordet – Prestetanker
«Se, jeg står for døren og banker!» 
(Åp  3,20)
Jeg er blitt litt kjent på Løvstakksiden nå, og sett 
at bydelen består for det meste av mange små 
koselige hus og blokkleiligheter hvor folk har sine 
hjem, som de har satt sitt personlige preg på. 

I skrivende stund skinner solen og sommer
varmen gjør det godt å være ute. Men det er 
alltid godt å ha et hus å gå inn i, enten det blir 
for varmt eller for kaldt ute. I Norge tilbringer vi 
mye tid i hjemmet, enten det er stort eller lite, 
og vi gjør det vi kan for å ha det trivelig rundt 
oss. «Mitt bu min heim min keisardom»… syn
ges det, og som det sies i Håvamål; «Eit lite hus 
er betre enn inkje».

I Johannesevangeliet sier Jesus; I min Fars hus 
er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg 
da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et 
sted for dere? (Joh 14, 2). Guds hus er uendelig 
stort, det rommer oss alle. I Guds hus er vi vel
kommen slik vi er! Som apostelen Paulus sier 
i brevet til Galaterne 3, 28; Her er ikke jøde eller 
greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann 
og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

Gud har rom for oss, har vi rom for 
andre?
Norske skip tar opp hundrevis av flyktninger 
i  Middelhavet som enten er fordrevet fra sitt 
hjem eller har fått ødelagt sitt hjem pga krig og 
forfølgelse. Hjemløse og husløse men nesker 
som banker på vår dør. Noen av oss har ledige 
rom… et lite rom er bedre enn  ingen ting.

Hvor mange flyktninger fra Syria kunne vi tatt 
imot hvis alle som hadde et ledig rom meld
te seg? Under 2. verdenskrig hjalp nordmenn 
 mennesker på flukt med fare for sitt eget liv. Nå 
har vi muligheten til å hjelpe mennesker på flukt 
ved å ofre litt av privatlivets fred og åpne våre 
hjem for mennesker i nød. Mange har lyst til å 
hjelpe, det gjør godt å få lov til å hjelpe – men det 
trengs et apparat for  organisering av  hjelpen. 

Hva hvis skipet med 900 flyktninger kom til 
 Bergen? Jeg er sikker på alle hadde fått et rom.

«Det dere gjorde mot én av disse mine  minste 
søsken, har dere gjort mot meg» sier Jesus 
(Matt 25,40). 

Tenk om vi kunne fått en folkeaksjon for åpne 
dører i våre hjem… Jeg har et ledig rom, har du?
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13.SEPTEMBER
16. søndag i treenighetstiden
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt
Solheim kirke kl 1100
Konfirmantpresentasjon ved Kristin 
Lødøen Hope. Dåp. Søndagsskole. 
Takkoffer: Konfirmantarbeidet. Kirkekaffe. 
-
St.Markus kirke kl 1100
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 

20.SEPTEMBER
17. søndag i treenighetstiden
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn
St.Markus kirke kl 1100
Fellesgudstjeneste med Bergen 
Internasjonale Menighet ved K.L.Hope. 
Søndagsskole. Takkoffer: BIM. Kirkekaffe. 

27.SEPTEMBER
18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum
Solheim kirke kl 1100
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Søndagsskole. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 

4.OKTOBER
19. søndag i treenighetstiden
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje
Solheim kirke kl 1100
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Thailand. 
Kirkekaffe. 

11.OKTOBER
20. søndag i treenighetstiden
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse
St.Markus kirke kl 1100
Gudstjeneste ved vikar. Takkoffer: Kirkens 
SOS. Kirkekaffe. 
-
Solheim kirke kl 1900
Lovsangsgudstjeneste i samarbeid med 
Pionerkirken. Takkoffer: Kirkekaffe.  

18.OKTOBER
21. søndag i treenighetstiden
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus
Solheim kirke kl 1100
Høsttakkefest. Familiegudstjeneste ved 
Sandvik/L.Hope. Takkoffer: TV-aksjon 
Regnsskogfondet. Kirkekaffe. 

25.OKTOBER
Bots– og bønnedag
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren
St.Markus kirke kl 1100
Fellesgudstjeneste med Bergen 
Internasjonale menighet ved 
K.L.Hope. Søndagsskole. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 

1. NOVEMBER
Allehelgensdag
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys
Solheim kirke kl 1100
Minnegudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Dåp. Søndagsskole. Takkoffer: Normisjon. 
Kirkekaffe. 
-
St.Markus kl 1900
Kveldsgudstjeneste ved Rose-Marie 
Skarstein. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 

8.NOVEMBER
24. søndag i treenighetstiden
Luk 12,35–40 Lykkelige de han finner våkne
Solheim kirke kl 1100
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Søndagsskole. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
-
St.Markus kl 1100
Diakoniens dag. Gudstjeneste ved Kristin 
Lødøen Hope og Kari K.Vestbøstad. 
Takkoffer: Diakonatet i St.Markus. 
Kirkekaffe. 

15.NOVEMBER
25. søndag i treenighetstiden
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet
St.Markus kl 1100
Fellesgudstjeneste med Bergen 
Internasjonale Menighet ved K.L.Hope/A.
Sandvik.. Søndagsskole. Takkoffer: BIM. 
Kirkekaffe.

22.NOVEMBER
Domssøndag / Kristi kongedag
Matt 25,1–13 Brudepikene
Solheim kirke kl 1100
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Søndagsskole. Takkoffer: 
Misjonsprosjektet i Thailand. Kirkekaffe. 

29.NOVEMBER
1. søndag i adventstiden
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem
Solheim kirke kl 1100
Familiegudstjeneste ved Kristin Lødøen 
Hope. Lys Våken deltar. Takkoffer: Barne- 
og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 

6.DESEMBER
2. søndag i adventstiden
Joh 16,21–24 Angst og glede
Solheim kirke kl 1100
Forbønnsgudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Søndagsskole. Takkoffer: 
Kirkens SOS. Kirkekaffe. 
-
St.Markus kirke kl 1100
Gudstjeneste ved Rose-Marie Skarstein. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 

13.DESEMBER
3. søndag i adventstiden
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg
Solheim kirke kl 1700
Lysmesse/Luciakonsert ved Kristin 
Lødøen Hope. Konfirmanter deltar 
sammen med barn og lokale musikere. 
Takkoffer: Barne- og ungdomsarbeidet. 
Kirkekaffe. 

20.DESEMBER
4. søndag i adventstiden
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef
St.Markus kirke kl 1100
En stille stund før jul. Musikkandakt ved 
Arnulf Sandvik og kantor Mariko Takei. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 

TORSDAG 24.DESEMBER
Julaften
Luk 2,1–20 Jesus blir født
St.Markus kirke kl 1400
Julaftengudstjeneste ved Kristin Lødøen 
Hope. Takkoffer: Betlehemskirken. 
-
Solheim kirke kl 1600
Julaftengudstjenste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp. 

FREDAG 25.DESEMBER
Juledag
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske
St.Markus kirke kl 1200
Juledagsgudstjeneste med Bergen 
Internasjonale Menighet ved 
Kristin Lødøen Hope. Takkoffer: 
Misjonsprosjektet i Thailand. Internasjonal 
julefeiring med middag og juleprogram 
etter gudstjenesten. 

27.DESEMBER  
Romjulssøndag 
Luk 2,25–35 Simeons lovsang
Solheim kirke kl 1100
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Thailand. 

FREDAG 1.JANUAR
Nyttårsdag/Jesu navnedag
Matt.18,19-20 Samlet i mitt navn
St.Markus kirke kl 1200
Nyttårsdagsgudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 

Gudstjenester i Løvstakksiden menighet
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Intervju med Kristin Lødøen Hope
Denne sommeren har Løvstakksiden Menighet endelig fått ny kapellan. Etter at Arnulf 
Sandvik ble sogneprest har vi hatt flere vikarer mens vi har ventet på en fast ansettelse, 
men den 1. juni begynte Kristin Lødøen Hope som kapellan i vår menighet og det er vi 
veldig glade for. Hun fikk sin formelle tjenesteinnsettelse og velkomst under den årlige 
vårfesten i St. Markus den 7. juni. Kristin har alle rede hatt flere gudstjenester og  andakter 
i kirken og på aldershjem i nærmiljøet, og har fått tid til å bli litt kjent med resten av staben 
i løpet av sommeren. Hun skal jobbe 70 % i Løvstakksiden menighet og 30 % i Bergen 
Internasjonale Menighet. Jeg ville gjerne intervjue Kristin for å gi leserne en anledning til 
å bli bedre kjent med henne. 

Dialekten din – hvor har du den ifra?
I 4–5 årsalderen budde eg i Fyllings
dalen og snakka heilt bergensk, 
men elles har eg vokse opp i Vinje 
i Telemark og i Hornindal Nordfjord, 
og dialekten min ber preg av det.

Hva drømte du om å bli da du var 
liten?
Faktisk har eg skrive i barne albumet 
mitt i 5–6 års  alderen at eg ville bli 
«sykepleiaske eller lærar»… Eg blei 
begge deler!

Du ble ganske nylig presteordinert 
– hvordan fant du ut at du ville bli 
prest?
Det har i grunnen vokse fram av ve
gen eg har gått. Ikkje minst har erfa
ringar frå vikaroppdrag i sjømanns
kyrkja dratt i den retninga. Å være 
prest er å være nær livet, møte 
menneske i alle situasjonar – det 
er meiningsfylt. Og så trur eg at 
kristen domen har eit godt bodskap 
også til menneske i dag; det vil eg 
gjerne formidle.

Du er den første kvinnelige presten 
Løvstakksiden noen sinne har hatt. 
Hva tenker du om det?
Eg er jo litt stolt av det, reint his
torisk… Men viktigare enn det, trur 
eg at det er bra for ein menighet å ha 
 prestar av begge kjønn. Slik når ein 
gjerne ulike menneske. Det er veldig 
mange kvinner som engasjerer seg 
i menighetsarbeid, men kvinnene er 
underrepresentert i  leiande stillingar 
i kyrkja. Jesus var radikal i sitt syn på 
kvinner i si samtid, så det er i grun
nen rart at vi ikkje er komne lenger 
enn vi er, etter 2000 år.

Hvilke arbeidsoppgaver setter du 
mest pris på som prest?
Alt som inneber møte med men
neske! Når det er sagt, er det klart 
at eg med bakgrunn som lærar 
likar å formidle og å undervise. 
Trus opplæring for born og unge 
er særlig spennande, og eg gledar 
meg til å møte nytt konfirmantkull 
no! Ein annan ting som eg synest 
er spennande er å jobbe med bibel
teksten og å finne nye innfallsvinklar 
til søndagspreika som kan gi noe til 
menneske i dag.

Er prestene og kirken synlige nok 
i dagens samfunn?
Veldig mange er glade i kyrkja si, 
og sjølv om ein ikkje er regelmes
sig kyrkjegjengar så er det trygt og 
godt å ha kyrkja der. Men eg skulle 
ønske at kyrkjene kunne stått opne 
slik at folk kunne komme innom og 
finne ro til å søke Gud midt i ein 
travel kvardag. Noen gonger trur eg 
folk opplever at kyrkja er synlig på 
ein litt negativ måte. Det er forståe
leg at dårleg erfaring med kyrkje og 
presteskap får folk til å ta avstand. 
Men Gud er større enn kyrkja og 
dei som jobbar der – derfor ten
ker eg det er viktig å sjå bakom 
men neskelege feil og manglar, og 
sjølv finne fram til kjernen i Bibelen 
sin  bodskap. 

Hva tenker du om at mange nå 
melder seg ut av Den Norske Kirke 
enten fordi de synes kirken er for 
konserva tiv eller for liberal?
Det synest eg er leit. Kyrkja er vår, 
ikkje presten eller biskopen si. 
«Kjemp for alt kva du har kjært», 

heiter det i ein av våre mest kjente 
salmar. Så derfor har eg ei opp
fordring til alle medlemmer: Så 
lenge du har ei tru, så lenge du ten
ker at kyrkja er viktig i lokalsamfun
net, så ver med å sett ditt preg på 
kyrkja! Det hjelper ikkje kyrkja og 
dei som meiner det same som deg, 
at du melder deg ut! La di stemme 
bli høyrd! Sjekk kandidatane til 
bispedømerådsvalet her https://
kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-
styres-kirken/kirkevalget/kandidat-
lister/Diocese/?id=974763575 og 
merk deg dei tre du vil gi et ekstra 
kryss!

Hva ser du på som utfordringer for 
kirken på Løvstakksiden, og hvor-
dan vil du bidra til at kirken kan 
være en relevant kraft i nærmiljøet?
Det er flott med det fleirkulturelle 
innslaget på Løvstakksiden, og eg 
tenker at vi har mykje å lære av kva
randre. Derfor er det viktig å få til ein 
god dialog på tvers av tru og livssyn, 
for å bygge eit bærekraftig felles
skap der ein kan stå sammen i vik
tige saker og samtidig ha re spekt 
for det som skiller. Ved å støtte opp 
om positive tiltak i nærmiljøet, legge 
til rette for samarbeid og lytte til folk 
sine behov og ønsker for kyrkja, trur 
eg kyrkja kan bidra til at Løvstakk
siden kan vere ei god plass å bu. 
Det vil eg gjerne vere med på. Eg 
håpar også å bidra til at alle føler 
seg velkomne i kyrkja, som den dei 
er!
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Vår nye prest vart innsett på Vårfesten
Vår nye prest, Kristin Lødøen Hope, vart offisielt innsett i tenesta søndag 7. juni i St Markus 
kyrkje i fellesgudsteneste mellom dei to menig hetene med etterfylgjande Vårfest.

I biletet til høgre frå utgangspros
esjonen ser vi  Kristin saman med 
domprost Jan Otto Myrseth, og 
bak dei sokneprest Arnulf Sandvik 
saman med leiar i  menighetsrådet 
i BIM, Mou Aspenes. Diakon Kari 
Vestbøstad, som også jobbar i beg
ge menighetene, er utanfor biletet.

Gudstenesta vart ei god stund med 
mange frammøtte, og med stor 
spreiing både i alder og kva angjekk 
hudfarge og nasjonalitet. Veldig for
skjellige musikalske innslag vitna 
også om mangfaldet i forsamlinga. 
Fleire born deltok både i song og 
med  lesing av bøner.

Domprost Jan Otto Myrseth 
var til stades og las det offisielle 
innsetjings brevet frå biskop Halvor 
Nordhaug.

Preika for dagen vart sjølvsagt hel
da av nyepresten sjølv. Ho fram
heldt mangfaldet som ein verdi, 
sam tidig som ho minte om kor vik
tig det er å stå saman. Til å illustrere 
det siste hadde ho med seg nokre 
pinnar som ho bunta saman ved å 
rulle dei inn i eit tøystykke. Når pin
nane slik var samanbundne, fekk 
domprosten lov å prøve å knekkje 
bunten, noko som det viste seg at 

han ikkje klarde, sjølv om han tok 
hardt i. Vart pinnane derimot løyste 
frå kvarandre var det lett å knekkje 
dei enkeltvis.

På Vårfesten etterpå vart vi også 
minte om mangfaldet gjennom dei 
mange ulike matinnslaga som vart 
serverte.

Ommund Lindtjørn sto fram på 
vegne av Løvstakksiden og sa 
at vi hadde store forventningar til 
 Kristin. Om dette kanskje høyrdest 
litt  skræmande ut, så var det likevel 
 ikkje til å kome frå at vi gjekk med ei 
forventning om at ho kunne styrkje 
menigheta og tilføre oss mykje.

Til dette treng ho sjølvsagt vår for
bøn. Ver med og be, både for henne 
og for heile staben i menigheta og 
alle som gjer ein innsats på forskjel
lige måtar. Det trengst veldig. Det 
er sant at bøn er halve arbeidet, og 
Bibelen minner oss om at bøn har 
stor kraft i sin verknad (Jakob 5,16). 

Kristin Lødøen Hope.

Kristin Lødøen Hope er no offisielt innsett som kapellan i Løvstakksiden og pastor i BIM.
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Anders Baste Revheim
Stilling: Kandidat alder: 41. 5056 Bergen

Utdannelsen min er mellomfag i folklori stikk, og fire 
års studie ved Griegakademiet. I etterkant har jeg 
også gjennomgått kurs tilknyttet noen av jobbene jeg 

har hatt, som har vært innen resep sjon og sekretær arbeid.
Tidligere, og fremdeles, har jeg kontakt med menig heten i Kor

skirken, i den forstand at jeg går inn og tenner et lys og snakker litt 
med de som er tilstede.

Min tilknytning til Løvstakksiden Menighet begynte for to år siden, 
og siden da har jeg vært en fast gjenganger på gudstjenestene. 
I senere tid har jeg i samarbeid med kantor Mariko Takei stilt opp 
som forsanger på noen av gudstjenestene. Jeg har også deltatt på 
Alphakurs som har blitt arrangert i menigheten. 

Årsaken til at jeg vil stille som kandidat i denne anledningen er at 
jeg har et ønske om å utvide kirkens kulturelle tilbud og betydning. 
Jeg ser for meg å kunne bruke Løvstakksiden som en mulighet for 
konserter og arrangementer for å samle mennesker. Det er allerede 
mye bra som foregår i menigheten, men «mye vil ha mer, og mange 
vil ha fler».

Sven Gudmund Hinderaker
Stilling: Kandidat alder: 53. 5073 Bergen

Jeg ønsker å være med i menighetsrådet for å ha 
anledning til å snakke om saker som gjelder kirken 
og for å bidra til kirkens liv.

Hans Teige
Stilling: Kandidat alder: 67. 5057 Bergen

Hans Teige, 67 år, nylig pensjonist etter 43 år som 
lærer/skolerådgiver ved Ny Krohnborg skole. 

Jeg har vært aktiv i menigheten helt tilbake fra 
søndagsskole, «triagutter», klubb, unge voksne og ulike oppgaver 
i menighetshus, diakonat, miljøstuen og menighetsråd. Jeg har et 
stort ønske og håp om at flere beboere i Løvstakksiden menighet vil 
finne sin plass i menighetens arbeid og komme til gudstjeneste og 
kirkekaffe i kirkene i menigheten.

Ann Kristin Sandvik Heggholmen
Stilling: Kandidat alder: 63, 5054 Bergen

Jeg heter AnnKristin Heggholmen. Jeg er 63 år og 
bor på Danmarksplass og trives godt med det.

Jeg har jobbet på hotell og som husøkonom på 
en større institusjon (alders og sykehjem), og senere 

som hjemmesykepleier. Dessverre ble jeg ufør etter en arbeidsulykke 
der. Ellers er jeg født og oppvokst på Averøya på Nordmøre, men har 
bodd i Bergen hele mitt voksne liv og heier på Brann selv om jeg ikke 
er særlig fotballinteressert.

Jeg er utadvendt og glad i å omgås mennesker og har jobbet 
for og med mennesker i hele mitt liv. Da er det naturlig for meg å 
fortsette med det nå også  spesielt for de svakeste i samfunnet. 
Jeg har vært Natteravn og er styremedlem i Landsforeningen Mot 
Stoffmisbruk avdeling Bergen, og styremedlem i Actis Hordaland. 
I kirkesammenheng er jeg med i Diakonatutvalget og vara i Menig
hetsrådet og trivdes godt med det. Godt valg. mvh. AnnKristin.

Valg av nytt menighetsråd for perioden 
2015–2019
Samtidig med kommune og fylkestingsvalget mandag 14. septem
ber 2015 blir det kirkevalg. Dette gjelder valg av menighetsråd og 
valg av leke medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet.

Kandidatliste og valglokaler
Vi viser til kirkevalgets offisielle nettside kirkevalg.no hvor du vil finne 
informasjon om nominerte kandidater og aktuelle valglokaler. Her 
finner du presentasjon av kandidater til Løvstakksiden menighetsråd 
og av kandidater til Bjørgvin bispedømmeråd.

Forhåndsstemming
Det vil være anledning til å forhåndsstemme både ved det lokale 
menighetskontoret og i administrasjonen til Bergen kirkelige felles
råd i perioden 10. august til 9. september.

Åpningstider forhåndsstemming:
Bergen kirkelige fellesråd  Vestre Strømkaien 7, 3 etg
Mandag–Fredag 9.00–14.00

Løvstakksiden menighet:
Mandager  f.o.m. 10 august t.o.m. 7. september: 

10.00–14.00 ved menighetskontoret i Hordagaten 28
Onsdag  2. september kl. 12.00–18.00 ved menig hets kontoret 

i Hordagaten 28
Onsdag  9. september kl. 12.00–18.00 ved menig hets kontoret 

i Hordagaten 28
Søndag  30. august i Solheim Kirke etter guds tjenesten kl. 11.00
Søndag  13. september i St. Markus Kirke etter gudstjenesten 

kl. 11.00

Stemming på valgdagen
Ny Krohnborg og Gimle Valgkrets: Ny Krohnborg skole, Kulturverk
sted 1 & 2 kl. 09.00–21.00
Damsgård valgkrets: Frøyahallen kl. 09.00–21.00

Kandidatene til Løvstakksiden Menighetsråd er:
1

2

3

4
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slags mennesker; store og små, gamle og unge, rike og fattige, ja 
til helt vanlige mennesker. Og meldinger er: Så høyt har Gud elsket 
verden at han gav sin Sønn!

William Udvid Shah
Stilling: Kandidat alder: 34, 5009 Bergen

Grunnen til at jeg stiller til valg til menighetsrådet er at 
jeg ønsker å nå ut til flere mennesker, både unge og 
gamle, slik at deltakelsen ved kirkelige arrangement

er kan økes. Jeg vil også fokusere på kirkemiljø for å få et bedre 
felleskap. Kirken gjør gode gjerninger for mange, og jeg vil gjerne 
bidra til dette arbeidet.

Berit Eggen Solstad
Stilling: Kandidat alder: 47, 5055 Bergen

Satsingsområder
Kirken som lokalmiljøaktør
Et bredt sosialt og kulturelt tilbud i kirken

Arbeide for et større folkelig eierskap til kirken

Kirken er kommet i konkurranse med et enormt utbud av organi
serte fritidsaktiviteter og et multireligiøst samfunn. Kirken kan likevel 
være et alternativt møtested og kan skape unike møter mellom men
nesker og mellom Gud og mennesker.Vi trenger møtesteder hvor 
hele mennesket blir tatt på alvor. Et slikt sted kan Kirken være, når 
den tør. Kirken skal være et sted som formidler det kristne budskap, 
men i tillegg til å være et rom for eksplisitt forkynnelse, kan kirken 
også være et sted som formidler Guds ord gjennom å skape gode 
sosiale fellesskap og kulturelle opplevelser.

Ragnvald Jakobsen
Stilling: Kandidat Alder: 51, 5034 Bergen

Satsingsområder
Nytt orgel i Solheim Kirke
Kirkemusikk; konserter, lovsang, forsang, korsang

Gudstjenester; hvordan øke oppslutningen om høymessen?

Jeg ønsker en åpen og inkluderende folkekirke med rom for alle 
uansett livssituasjon  mennesker som søker Jesus og det kristne 
fellesskap vår menighet er. Jeg ønsker meg en folkekirke med fokus 
på å vise toleranse, fremme tilhørighet, og at forkynnelsen må bære 
preg av nådens og kjærlighetens evangelium. 

Jeg ønsker meg en folkekirke hvor det er plass til alle alders
grupper; Barn, ungdom, unge voksne, voksne og eldre. 

Jeg ønsker meg en folkekirke hvor alle med sin bakgrunn er vel
komne uavhengig av sivilstatus; der alle blir tatt godt imot med sin 
bakgrunn, livserfaring og livshistorie. 

Jeg ønsker meg ikke en folkekirke som via sine vedtak og hold
ninger eksluderer enkeltmennesker fra å delta og være godtatt som 
de er. 

Jeg ønsker ikke at folkekirken skal være en kirkepolitisk kampare
na, men at alt settes inn mot det mest sentrale; å skape åpning for 
at flere søker Jesus, og at vår menighet kan vokse i takt med at vi 
ikke setter opp noe som hindrer de som søker Jesus og det kristne 
fellesskapet i å komme inn og delta på sine egne premisser. 

Folkekirken må fremsnakke evige verdier: Tro, håp og kjærlighet. 
Fred, glede, velsignelse og godhet er sentrale verdier å fremheve 
i liv og lære.

Carolina Valenzuela Vargas
Stilling: Kandidat Alder: 53 5055 Bergen

Andreas Vistnes
Stilling: Kandidat alder: 57, 5055 Bergen

Jeg har studert ved Rogaland Distriktshøyskole 
økonomi og administrasjon. Har blant annet jobbet 
som skrivende journalist i avisa Dagen i 23 år.

 
Jeg er opptatt av at kirken skal være en inkluderende folkekirke der 
alle føler seg velkomne både på gudstjenester og andre aktiviteter. 
Barne og ungdomsarbeid ser jeg på som svært viktig. Kirkens dia
koniarbeid er også noe jeg brenner for. Kirken er Jesu legeme på 
jord. Derfor er det viktig at alt arbeid i kirken springer ut fra Jesu om
sorg for og kjærlighet til alle mennesker. Jeg synes også det er viktig 
at kirken svært så tydelig formidler at alle mennesker er like verdifulle 
for Gud som har skapt oss ulike og gitt oss livet i gave.

Almaz Mulugheta Beyene
Stilling: Kandidat alder: 53, 5073 Bergen

Satsingsområder
Hjelpe funksjonshemmede
Engasjere unge mennesker i kirken
Tilrettelegge sosialisering i kirken

Internasjonal arbeid

Jeg jobbet som misjonær i litt over 10 år og jeg vokste selv opp på 
en misjonsskole som barn i Eritrea. Da jeg flyttet til Finland ble jeg 
opplært til å være misjonær og deltok aktivt i kirken og fikk ulike 
oppdrag rundt om i landet. Gjennom arbeidet mitt jobbet jeg med 
barn fra diverse bakgrunner og omstendigheter, og underviste og 
veiledet dem. Målet var ikke bare å lære tegnspråk, men bidra til 
å forbedre sjansene for døve barn å vokse opp med hell i en utfor
drende samfunn. 

I dag ønsker jeg å fortsette å arbeide for å spre gode ord og forbe
dre vår kirkesamfunnet. Jeg tror i kirken her vi mangler en følelse av 
fellesskap og samhold, og vi trenger å få flere folk aktivt involvert. 
Ved å ha en mer interessant og fargerikt program kan vi tiltrekke seg 
nye medlemmer og nå flere mennesker.

Jeg liker å gjøre ungdomsarbeid  utveksle kultur og dele erfaring
er som vil inspirere.

Fortelle om Guds ord og spre budskapet om å elske hverandre 
og fred. Skape et åpent miljø hvor Gods gjerninger og ord kan dis
kuteres og tenkes åpenlyst. Åpne normal dialog og som kirke lede 
ved eksempel hvordan vi kan leve mer gudfryktige liv.

Anne Ansnes Hageberg
Stilling: Kandidat alder: 41, 5164 Laksevåg

Satsingsområder
Menighetsbygging
Invitere de nye innbyggerne på Løvstakksiden til 
menigheten

Rehabilitering av lokaler og uteområder

Jeg heter Anne Ansnes Hageberg, og jeg jobber til daglig som 
forsker ved Christian Michelsens institutt. På fritiden har jeg vært 
involvert i Klubben i St. Markus, og er styremedlem i misjonsforsam
lingen og ungdomsforeningen i Salem (NLM Bergen). I tillegg har jeg 
tidligere jobbet 2 år ungdomsarbeider og vært undervisningsleder 
innen forbønn og sjelesorg.

Anne Karin Rudjord Unneland
Stilling: Kandidat alder: 61, 5058 Bergen

Satsingsområder
Gudstjenesten som menighetens viktigste samling
spunkt
Variert barne og ungdomsarbeid

En menighet hvor mennesker opplever seg sett og velkommen
Fellesskap med samtaler om hvordan troen leves ut hverdagen

Det er mange som vender kirken ryggen. Det kan og bør bekymre 
oss, men det må ikke gjøre oss passive og engstelige. Som kirke må 
vi være frimodige, fordi vi har med oss et godt budskap som er til alle 
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8 Menighetsblad for Løvstakken menighet – 2/2015

Alfa-kurs i Løvstakksiden  
til høsten
Alfakurset drives idag i 169 land og på 112 språk. Det 
 arrangeres i kirker, barer, kafeer og i hjem over hele kloden.

Alfa består av ti økter som inkluderer:
• Å dele et måltid
• En kort tale om et tema

• En diskusjon hvor du 
kan dele dine tanker

Alfa er for alle som er nysgjerrige. Samtalene er utformet for 
å oppmuntre til debatt og utforske det grunnleggende i den 
kristne tro i et vennlig, ærlig og uformelt miljø. Alfa er en inn
føring i den kristne tro for nye kristne, og for de som ikke ville 
beskrive seg selv som kristne. Det er et spennende og ut
forskende kurs hvor du vil møte mennesker med ulik bakgrunn, 
med ulike meninger, religioner og filosofier, i et vennlig miljø. 
På alfakurset vil du få grunnleggende kunnskap om  Bibelen 
og den kristne tro, samtidig som det er rom for spørsmål og 
 diskusjoner. Velkommen til gratis og uforpliktende.

• introduksjonsmiddag i Solheim kirke: 
 tirsdag 8.  september 2015, kl 19.00

Selve kurset:
Tidspunkt: tirsdager kl 18.30
Første kurskveld:  tirsdag 15. september 2015 (Det 

er mulig å stikke innom for å se om 
kurset er noe for deg, eller gå på 
kurset etter at det er startet.)

Sted:  Solheim kirke, Hordagaten 28
Pris:   Kurset og kursheftet er  gratis, 

 middagen koster 30 kr pr. gang

For nærmere info og evt påmelding, kontakt oss på
epost: post.alpha@outlook.com eller tlf: 41 67 56 53

Arrangør:
Pionerkirken i Bergen: www.pionerkirken.no/bergen
Løvstakksiden menighet: www.lovstakksidenmenighet.no

Konfirmant 2015–2016 
Velkommen som konfirmant i Løvstakksiden menighet!

Det er ennå mulighet til å melde seg på konfirmantåret 
2015–2016. For mer info: Ta kontakt med Kristin Lødøen 
Hope på epost: kristin@bergen.kirken.no, 
telefon 906 14 166.

Vegetarmiddag i Solheim 
Vel møtt til vegetarmiddager i underetasjen i Solheim kirke, 
mandager kl 16–18.  Første mandag høsten 2015 er 17. 
august, deretter hver mandag utover.

Det blir, som vanlig, fleksitid slik at folk kan komme og gå 
slik det passer i forhold til jobb og andre aktiviteter.

Pris: Kr. 30 for voksne og kr. 20 for barn.

Fint om du er med å spre dette til dine venner og 
bekjente på Løvstakksiden

Vegetarmiddagene er et samarbeid mellom 
Bærekraftig Liv – Løvstakken og Løvstakksiden 
menighet. Middagene blir sponset av Bergen 
kommune.

Kirken ligger i Hordagaten 28. Gå inn hovedinngangen og til 
høyre ned trappen.

Husk påmelding til konfirmantåret!

Hver mandag fra 
og med 17. august 

denne høsten.

Interkulturell kvinnegruppe 
i  Sambrukshuset 
Løvstakkv. 32 kl. 18–20: 

18. september, 30. oktober, 27. november, 11. desember

Norwegian Course
• INTRODUCTION COURSE (Basic)
• Start: Tuesday 1st of September 9am–12.
• Venue: St. Markus kirke, Lothev. 1. 
• You need to enroll to attend the course, 

within 1st of September.
• The course will be from 1st og September 

to 1st of December. Every Tuesday, except 
the autumn holyday (week 41)

• You have to bring / buy the last version of the textbook 
and workingbook of:  NY I NORGE. (Edited 2013)

Feel free to contact us for further information
Bergen International Church: 
Kari Kaland Vestbøstad, 

kari.vestbostad@bergen.kirken.no Tlf. 90 80 14 63

Salem Nærmiljøsenter
www.salem.no 

Bergen International Church      
www.bergenchurch.no

Kristent interkulturelt arbeid
www.kianorge.no



Hvem vil du
skal styre 
i kirken?

Du er med på å bestemme hvem som skal
sitte i bispedømmerådet og på Kirkemøtet, 
kirkens «storting» i perioden 2016 – 2019.

Bli kjent med kandidatene:
• Hvem er de? • Hvilken erfaring har de?

• Hvorfor stiller de til valg? • Hva mener de?

Kort presentasjon på de neste 
sidene. Fyldig presentasjon på 

kirken.no/bjorgvin eller kirkevalget.no

Valgpresentasjon 
fra valgrådet i 
Bjørgvin bispedømme

www.kirkevalget.no
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Erfaring: Leder Bjørgvin bispedømmeråd,
søndagsskolelærer, gudstjenesteutvalg, 
kirkeblad, helse- og sosialutvalg i kommunen,
styre folkehøgskole. Stiller til valg fordi jeg 
ønsker å være med å påvirke i de valgene 
kirken skal gjøre etter skille fra staten.

Erfaring: Leder av Ungdomsrådet i Bjørgvin,
medl. klokkerlaget i Voss, delegat Ungdom-
mens kirkemøte (UKM) 13 og UKM-delegat 
til Kirkemøtet 2014. Stiller til valg fordi det er
viktig for meg at kirken, i denne tiden med 
endring, er til stede i samfunnet og bidrar med
positive verdier. Samtidig er det viktig at vi fort-
satt opprettholder de tradisjoner og retnings-
linjer som vi selv kjenner oss igjen i. Jeg vil
gjerne være med å komme fram til noe som
sikrer en god framtid for kirken vår.

Erfaring: Medlem og leder i menighetsråd,
Stiftelsen Bønes interimskirke, menighets-
blad, medlem fellesråd og medlem/leder 
prostiråd. President i lokal Lions club. Stiller til
valg fordi jeg har et brennende engasjement

for kirken og for det den kan bety for den 
enkelte og for lokalsamfunnet. Jeg er urolig for
utviklingen bak og jeg er redd for at kirken er i
ferd med å bli mer og mer konform og at det
dermed blir lavere takhøyde og høyere terskel.
Det er viktig å ta tak i bl.a. finansiering nå når
kirken blir mer selvstyrt. Med min bakgrunn fra
økonomi og strategi og mitt engasjement som
kirkemedlem, tror jeg at jeg kan bidra.

Erfaring: Menighetsråd. Ettåring i kirken. 
Student-KRIK, kor og ungdomsforening og
menighetsarbeid. Stiller til valg fordi jeg 
ønsker å bidra med tanker og ideer om hvor-
dan kirken kan løse de store utfordringene
den står overfor i tiden framover. Jeg ønsker 
å være en ung stemme i bispedømmerådet
og på Kirkemøtet, og jeg håper at min erfaring
fra flere kristne ungdoms- og studentmiljø kan
være med på å gi et nytt perspektiv på sakene
som blir tatt opp i disse organene.

Erfaring: Medlem i Bjørgvin bispedømmeråd,
medlem og nestleder i menighetsråd. Med-
lem landsstyre og kontrollkomité i Normisjon.
Ansattes repr. styret for NLA Høgskolen og
vara til styret i Dronning Mauds minne Høg-
skole. Stiller til valg fordi jeg har blitt spurt 
om det, kanskje fordi jeg har erfaring fra 
bispedømmeråd og Kirkemøtet denne siste
perioden. Som lek kirkegjenger i egen menig-
het ser jeg det som positivt at folk på grunn-
planet er med og bestemmer hvor kirken skal
gå videre i den nye situasjonen som kirke-
samfunn heller enn statskirke.

Erfaring: Konfirmantlærer. Styre- og lederverv
i Indremisjonssamskipnaden og Normisjon.
Søndagsskolelærer. Stiller til valg fordi jeg er

motivert til å jobbe for at kirken skal være rele-
vant i barn og unge sitt liv. Dette må vi holde
varmt på alle nivå i kirken. I troen på Jesus er
vi kalt til et livslangt disippelskap – og kirken
må møte barnefamiliene, ungdommene og
de unge voksne sine behov for kristent felles-
skap på en måte som er relevant for dem.

Erfaring: Avdelingsleder for personal- og 
serviceavd. ved Bjørgvin bispedømmekontor.
Kirkeverge, leder kirkelydsutvalg, medlem
menighetsråd, medlem landsrådet i KA.
Stiller til valg fordi jeg er glad i kirken, og 
håper jeg kan gjøre nytte for meg med min
kompetanse innen personal og organisasjon
og min brede erfaring innenfor ulike arbeids-
lag i kirken.

Erfaring: Leder menighetsråd og medlem 
fellesråd og trosopplæringsutvalg. Medlem
og leder Emmaus (nå Kirkelig dialogsenter
Bergen). Medlem kvinneutvalget i Bjørgvin.
Stiller til valg fordi jeg håper å kunne bidra 
positivt med min erfaring og kompetanse fra
kirkelig arbeid i mer enn 25 år. Bakgrunnen
min som religionsviter er også relevant. Jeg
har et stort ønske om at så mange som mulig
skal få oppleve Den norske kirke som et godt
sted å komme til og få bo i. Lav terskel, inklu-
dering i fokus. Være en god arbeidsgiver.
Kirken må både klare å tilpasse seg slik hver-
dag og helg er for folk flest i dag, samtidig
som den skal ta vare på tradisjoner både fra
kirkelivet i Norge og hente inspirasjon fra den
verdensvide kirken gjennom historien.

Erfaring: Medlem menighetsråd. Leder felles-
råd og prostiråd. Varamedlem Etisk råd i Den
norske tannlegeforening. Stiller til valg fordi

1. Inger Helene 
Thingvold Nordeide

54 år. Selvstendig nærings-
drivende. Førde, Sunnfjord
prosti.

2. Nora Sætre 
Baartvedt

21 år. Student, Fyllingsdalen
videregående skole. Voss,
Hardanger og Voss prosti.

3. Karl Johan 
Kirkebø

65 år. Markedsdirektør. 
Bønes, Fana prosti.

4. Andreas 
Skeidsvoll

23 år. Student, Universitetet 
i  Bergen. Osterøy, Åsane 
prosti.

5. Berit Nøst 
Dale

63 år. Høgskolelektor NLA/
Lærerhøgskolen. Meland,
Nordhordland prosti.

6. Marius 
Økland

29 år. Adm. leder, Normisjon 
reg. Sogn og Fjordane. Brem-
nes, Sunnhordland prosti.

7. Liv R. 
Ågotnes

48 år. TSP Group Manager
and System Administrator.
Fjell, Vesthordland prosti.

8. Ida 
Lindøe

48 år. Lektor, Kvam 
ungdomsskule. Ålvik, 
Hardanger og Voss prosti.

9. Vemund 
Øiestad

67 år. Tannlege i Sogn og 
Fjordane fylkeskommune.
Norsida sokn, Nordfjord prosti.

De nominerte til Bjørgvin bispedø
Det er en nominasjonskomité som har satt
opp listen. Nominasjonskomitéen er valgt
av representanter fra menighetsrådene,
med ett medlem fra hvert prosti. Listen er
satt opp på bakgrunn av forslag fra menig-
hetsråd, ungdomsrådet i bispedømmet og
forslag fra medlemmene i nominasjonsko-
mitéen. Komitéen har lagt vekt på at begge
kjønn skal være representert med minst 40
prosent og at listen skal inneholde minst 20
prosent kandidater under 30 år. Det er vi-
dere lagt vekt på å tilstrebe bredde i kandi-
datenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål.
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rgvin bispedømmeråd 2016 -19
jeg er opptatt av utviklingen i kirken. Med bak-
grunn både fra menighetsråd og fellesråd i 18
år, har jeg en god del kunnskap og erfaring
som vil være viktig å ta med seg i de utfor-
dringer kirken står overfor de nærmeste årene.

Erfaring: Lederverv i regionale utvalg knyttet 
til landbruksforvaltning. Styreleder Lyngmo
Ungdomssenter. Menighetsråd og prostiråd.
Stiller til valg fordi jeg ønsker å være med å 
bidra til å styrke Den norske kirke sin posisjon.

Erfaring: Varamedlem ungdomsrådet i Bjørg-
vin. Konfirmantleder. Stiller til valg fordi det 
er en veldig spennende tid kirken er inne i nå,
og valg gjort i neste periode kan få store kon-
sekvenser for kirkens framtid. Jeg tror det kan
være positivt med noen ungdommer i bispe-
dømmerådet.

Erfaring: Leder menighetsråd. Helsesøster.
Meddommer Heradsretten. Stiller til valg fordi
jeg ser på kirken som en stor misjonsmark.
Viktig at det er klar forkynning til omvending og
frelse. Ønsker å være med å fremme at kirken
står på Guds ord.

Erfaring: Fylkesstyremedlem i Senterungdo-
men Sogn og Fjordane, Leder i Senterung-
domen Midtre Sogn, Leder i Leikanger bonde-
lag, Leder i Leikanger mållag. Stiller til valg

fordi jeg er reflektert og engasjert. Jeg kjenner
meg hjemme i kirken, og vil gjerne bruke en-
gasjementet mitt på å forvalte den videre. Vi
lever i en spennende tid og står foran store
endringer. Jeg er løsningsorientert og tror jeg
kan bidra positivt og konstruktivt i de proses-
sene som kommer.

Erfaring: Medlem i menighetsråd og kirke-
akademi. Stiller til valg fordi jeg har fått et kon-
kret spørsmål fra den lokale menigheten. Jeg
ser det meningsfylt og spennende å delta i kir-
kelig utviklingsarbeid i en tid med store en-
dringer, og der både nasjonale og internasjo-
nale perspektiver hører med.

Erfaring: Ordfører, Varaordfører, Leder i Nord-
fjordrådet, Leder i hovedutvalg for skole og
barnehage i Selje. Stiller til valg fordi jeg er
spurt om å stille som kandidat, og jeg har et
ønske om å delta.

Erfaring: Os Y’s men klubb president, Y’s men
Region Norge kasserer. Stiller til valg fordi jeg
vil være en representant for mangfoldet.

Erfaring: Mentor/tjeneste i trosopplæring, fore-
dragsholder. Fylkessekretær KrF. Søndags-
skolekonsulent. Styremedlem European Lut-
heran Sundayschool Association. Stiller til
valg fordi jeg vil være en medspiller i arbeidet

med å styrke og videreutvikle trosopplæring
for barn, familie og menighet. Jeg vil arbeide
for Den norske kirke som en proaktiv og dyna-
misk kirkelig organisasjon som lokalt og nasjo-
nalt motiverer som konkret trossamfunn og
folkekirke. Jeg vil være en medspiller i arbeidet
med dialog mellom tros- og livssynsamfunn
for kjennskap, trygghet og respekt.

Erfaring: Bjørgvin bispedømmeråd og 
Arbeidsutvalget for Kirkerådet, Faglig-etisk 
utvalg i Menneskeverd. Varaordfører. Stiller til
valg fordi de siste årene og de kommende er
svært viktige for kirkens framtid, både når det
gjelder ordninger og profil. Det vil ikke være 
riktig å «hoppe av» nå, med den erfaringen jeg
har fra disse prosessene. Jeg har nå hatt 1 ½
periode i bispedømmerådet, og er for tiden
også valgt medlem av Kirkerådet.

Erfaring: Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan og 
Pakistan. Menighetsråd og fellesråd. Speider-
leder. Medlem av diakoniutvalget i Bjørgvin.
Kirkens nødhjelp-kontakt og medlem av 
representantskapet. Medlem av Veigreps-
styret. Stiller til valg fordi kirken ligg meg på
hjertet. Vi er nå inne i en viktig organisasjons-
oppbyggingsfase. Jeg er opptatt av at struk-
turer på alle plan må tjene det lokale arbeidet.
Spesielt mener jeg at jeg kan representere
små kommuner og prostier med mange sokn
og kommuner.

De to supplerende kandidatene kom inn etter
nominasjonen med minst 75 forslagsstillere
hver bak seg. Rekkefølgen de står i, er bestemt
ved loddtrekning.  

Alder på kandidatene er alder ved utgangen 
av 2015.

Mer informasjon om
kandidatene finner du
på kirkevalget.no

11. Inge Wilhelm 
Økland

27 år. Barne- og ungdoms-
arb. i Indremisjonsforb. Sand-
viken, Bergen domprosti.

12. Hildegunn
Kalvenes 

68 år. Pensjonert helse-
søster. Austevoll, Fana 
prosti.

13. Bjørn Sandvik 
Sølsnæs

20 år. Student. 
Leikanger, Sogn prosti. 

14. Kjellfrid Torunn 
Mæland

64 år. Førsteamanuensis i 
pedagogikk ved HSH. Stord,
Sunnhordland prosti.

15. Gunn Ragnhild 
Vårdal Helgesen

59 år. Selvstendig nærings-
drivende. Selje, Nordfjord 
prosti.

16. Kjell Jarle 
Aadland

66 år. Rådgiver.
Os, Fana prosti.

17. Jostein 
Bildøy

49 år. Dagleg leder.
Førde, Sunnfjord prosti.

Supplerende kandidat: 
Egil Morland 
65 år. Førsteamanuensis.
Fjell, Vesthordland prosti.

Supplerende kandidat: 
Marte Seip
69 år. Pensjonert lege. 
Eidfjord sokn, Hardanger og
Voss prosti.

10. Per 
Hilleren 

56 år. Bonde, 
Stedje, Sogn prosti.

www.kirkevalget.no
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Les mer om kandidatene på 
nettet: kirkevalget.no, eller i 
brosjyre du får på ditt lokale 
kirkekontor.

Der kan du lese kandidatens svar 
på disse spørsmålene:

1 Jeg stiller til valg til bispedømme-
rådet og Kirkemøtet fordi:

2
Den norske kirken sitt visjons-
dokument (2015-2019) presenterer
Den evangelisk-lutherske folke-
kirken som 
• Bekjennende
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende
Hvordan vil du arbeide for å 
virkeliggjøre dette?

3 Hva mener du om vigsel av like
kjønnede par i Den norske kirke?  

4
Forholdet mellom staten og kirken 
er i endring. Hvilke framtidsutsikter 
ser du for rekruttering, organisering 
og arbeidsgiveransvar i kirken?

5
Hvordan vil du legge til rette for at 
kirken kan holde sammen på tross
av saker med stor uenighet?

Bli bedre kjent med kandidatene

● 13. – 14. september er det kirkevalg i tillegg til kommune- og fylkestingsvalg. 
De fleste steder er valget bare den 14. september

● Alle medlemmer av Den norske kirken har stemmerett fra det året de fyller 15. 
● Forhåndsstemming fra 10. august.
● Kandidatene blir valgt for fire år.
● I august vil alle med stemmerett få et valgkort i posten med informasjon om

hvor og når de kan stemme.
● Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, Den

norske kirken sitt «Storting». Kirkemøtet har en veldig viktig rolle i å styre kirken
nå som den er i ferd med å bli selvstendig i forhold til staten. 

● Din stemme i det direkte valget er med på å bestemme de fire første kandidatene 
som skal inn i bispedømmerådet. Resten av de syv leke representantene blir valgt av 
menighetsrådene senere. 

● I tillegg velger prestene en kandidat og andre kirkelig ansatte en kandidat. Begge disse gruppene har egne kandidatlister. 
Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet, som har 10 medlemmer.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer
- Alle kandidatene på stemmeseddelen får da en stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen, kan du gi inntil tre
kandidater en tilleggsstemme ved å sette et kryss 
i ruten til venstre for navnet til kandidaten. 
- Kandidaten får da to stemmer.
- Andre kandidater får en stemme hver.
- Andre endringer vil ikke telle med. 
- Det er ikke mulig å stryke kandidater.

Slik går du fram når du skal velge kandidater  

Kirkevalget 2015 - kort sagt Du
kan påvirke

Nominasjonskomiteen sine kandidater er
satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge.
Eventuelle kandidater fra supplerende no-
minasjon står nederst på valglisten uten
nummer. Rekkefølgen har bare noe å si

dersom to kandidater får likt antall
stemmer. Hvert kryss du setter
framfor en kandidat kan der-

for ha stor betydning.

A

B 

www.kirkevalget.no

KIRKEVALGET – SKAPER FREMTIDENS KIRKE dragefjellet.no

kandidatbrosjyre bokmål_brosjyre valg  08.08.15  15:47  Side 4
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Klokkespill
Organisten i Løvstakksiden menighet, Mariko Takei 
Myksvoll, inviterte konfirmantene til Johanneskirken for 
å spille klokkespill en torsdag i april. Mariko og mannen 
hennes, Asbjørn, som er organist i Johanneskirken, 
spilte noen vakre stykker for oss på kirkeklokkene, før 
vi også fikk prøve. Kirken har enorme klokker, og lyden 
kan høres både på Gyldenpris og i Vågsbunnen. I byen 
kunne en denne torsdagskvelden høre «Lisa gikk til 
skolen», Cdurskalaen, og andre forsiktige forsøk på 
musisering. 

Asbjørn tok oss med opp i det høyeste tårnet på 
 Johanneskirken, der klokkene henger. Tårn er ikke noe 
for folk med høydeskrekk! Den største klokken er over 
2 tonn, den minste 8 kilo, og alle har forskjellige kloke 
ord støpt inn. Blant annet finnes et sitat av bergenseren 
Georg Johannesen; «men vi er begynt å like dette reg
net». 

Mariko spilte også noen musikkstykker på det flotte 
orgelet i Johanneskirken; håret vårt flagret nesten 
 bakover av energien hun demonstrerte og lyden som 
kom ut av de små og store pipene. Hun testet de  aller 
 lyseste og aller mørkeste tonene – før hun avsluttet 
med en brudemarsj og en invitasjon til konfirmantene 
om å komme tilbake til Johanneskirken hvis de ønsket 
at hun skulle spille den samme marsjen om noen år.

Konsert i St. Markus kirke og 
i Mariakirken
Lørdag den 20. juni arrangerte menighetens kantor, 
Mariko Takei, en flott konsert i St. Markus kirke. Det var 
en av de få virkelig flotte sommerdagene i Bergen, men 
likevel fant en god del mennesker frem til St. Markus 
kirke kl. 16. 

Mariko Takei fremførte mektige stykker på orgel, og 
særlig satte publikum pris på de intrikate stykkene av 
Bach og den drømmende suiten av Denis Bedard. 
I   tillegg fikk vi høre flere folketoner fra Takeis hjem
land, Japan. Takei hadde også med seg den talentfulle 
 pianisten Kyoko Ishii, som blant annet spilte flere flotte 
stykker av den bergenske komponisten Edvard Grieg. 
Publikum lot seg imponere av de  pianistens tekniske 
ferdigheter, og lot seg imponere av de  elegante og til
synelatende enkle fremførelsene av Griegs «Butterfly» 
og et stykke som var ment å sette musikk til vannets 
bevegelser. Den rike  akustikken i St. Markus kirke gjorde 
tonene fra både orgel og flygel ekstra  smektende, og 
det må bemerkes at menighetens nyinn kjøpte flygel 
klinger særdeles godt.

Alt i alt var det en nydelig konsert, og både Mariko 
Takei og Kyoko Ishii fikk rikelig med applaus. Etter kon
serten bød vår kantor på kaffe og kaker, og det ble en 
hyggelig samtale blant de fremmøtte. 

Tirsdag 7. juli var kantor Mariko Takei invitert til å hol
de konsert i den nyrestaurerte Mariakirken. Der er det 
kommet helt nytt orgel, og alle de flotte dekorasjonene 
er blitt restaurert og fornyet på i tråd med middelalder
sk restaureringstradisjon. Under denne konserten var 
det kun Mariko Takei som spilte, og i tillegg til noen 
stykker av Schumann og Buxtehude brukte hun noe 
av det programmet som ble spilt i St. Markus tidligere. 

Mariakirken var fullsatt og det var en intim og flott 
opplevelse å få lytte til Mariko Takeis utmerkede spill 
i vakre omgivelser. Orgelets rike klangbilde ble godt 
utnyttet av organisten, og midtveis i konserten fikk vi 
også høre noen klokketoner. Det var et musikalsk glede 
å være til stede den kvelden.

Watotos barnekor kommer til St. Markus kirke 3. oktober kl 16!
Watoto barnekor har reist rundt i hele verden siden 
1994. Barna representerer omlag 50 millioner barn 
i  Afrika som er foreldreløse på grunn av HIV/AIDS 
epidemien, krig og fattigdom. Gjennom leken afrikansk 
musikk og dans og ved å dele personlige historier, pre
senterer koret Watotos visjon. Hensikten er å skape 
oppmerksomhet rundt situasjonen til foreldreløse 
barn og sårbare kvinner i Afrika. Koret setter fokus på 
 proble matikken tilknyttet HIV/AIDS, tidligere barne

soldater i NordUganda og fattigdom. Samtidig er kon
serten sterkt preget av glede, håp og framtidstro.

Alle barna i koret har mistet enten en eller begge 
foreldrene sine i krig eller på grunn av sykdom. Nå bor 
de i  en av Watotos barnelandsbyer. Barna som får 
mulighet til å turnere med koret får på en unik måte 
erfaringer fra andre kulturer og får utvidet sitt verdens
bilde. Ofte erfarer de økt selvtillit og opplevelsene er til 
berikelse for barna på mange områder. Gratis entré/ 
kollekt som går til Watoto barnekor.
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Den nye Løvstien har vorte ein populær turveg i Løvstakksiden. I sommar har der vore 
mykje folk ute og gått, og det virkar som om vegen inspirerer folk til å komme seg ut 
i naturen. Nokre lurer også på om det er muleg å gå lenger oppover i fjellet, og det er det. 
Mange stiar fører oppover, og også i terrenget høgare oppe har det vore svært folksamt.

Starten av Løvstien, etappe 1, finn 
vi då, kan vi seie, på Kråkenes ved 
starten av Langeskogen. Her har 
det naturlegvis vore ein veg lenge, 
så dette er ikkje nytt. Løvstien vert 
då ei (ganske lang) «forlenging» av 
vegen gjennom Langeskogen. 

Ein passerer ei slette som er vel
kjend for alle som ferdast i Lange
skogen, og som har vore tumle
plass for små og store, folk og dyr 
i  mange år. Men så etter ei stund 
går Løvstien ikkje vidare  forbi 
Langegården, men tek av opp over, 

buktar seg gjennom  skogen og 
opp ein lang bakke. Her kjem ein 
opp i område som berre dei spreke 
tidlegare kunne ferdast i, men der 
ein no finn gamlingar med gåstol og 
babyar i barnevogner.

Og skulle ein verte trøytt etter å ha 
gått så mykje oppover, så finst det 
stadar der ein kan setje seg ned og 
puste ut, kanskje ete nista si viss 
ein har med noka, og for den del 
kanskje ta seg ein lur viss ein trur at 
ingen ser ein.

Men går ein vidare, så kjem ein 
etter kvart til ein stad der ein til 
høgre ser ned ein lang open bak
ke, Mindebakken, og har fin utsikt 
over til Storetveit. Og til venstre, 
ovanfor vegen, ligg det ei bu som 
det står «Olavsbu» på. Dette er eit 
såkalla «grindbygg» (tradisjonell 
byggeteknikk), oppført av Bergens 
Skog og Træplantningsselskap 
i 2011, og er eit populært mål for 
skuleklasser og speidargrupper.

Og her sluttar denne delen av Løv
stien. For å finne resten, må ein gå 
nedover i gatene, forbi Minde  skule, 
passere Grønnestølen og ta seg 
bortover til Kristian Bings vei ovan
for øvre del av Solheim gravplass. 
Her skal ein finne eit skilt det står 
«Løvstien» på, og fyl ein dette er ein 
snart oppe i skogen igjen.

I denne delen er det laga til fleire 
såkalla «Bornas naturrom», mest 
konsentrert om den nordlege del
en. Det fyrste slike vi treffer på er eit 
mini amfiteater. Kva dette kan verte 
brukt til, gjenstår det enno å sjå, 
men mulegheitene synest mange. 
Her kan det vel verte diverse dra
matiske framføringar? «Alas, poor 

Løvstien amfiteater.

Løvstien
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Yorick! I knew him, Horatio.» (frå 
Hamlet av Shakespeare)

Vegen går vidare forbi ein av dei 
mest brukte stiane oppover på Løv
stakken. Denne tek ein forbi kjende 
stadar som «Jesus lever», Skillings
bollen, Gapahuken og Strandafjel
let, før han går vidare til toppen av 
Løvstakken.

Men går vi ikkje opp der, så kan vi 
halde fram forbi den også nybygde 
Solheimslien barnehage. Her er det 
liv og røre både i og utanfor barne
hagetid. Løvstien, diverse klatre og 
balanseapparat Og etter ei stund 
kjem vi til nok eit naturrom, den 
såkalla «Klatresvingen». Her kan 
ein prøve seg både på å balansere, 
klatre og henge oppned. Også dei 
vaksne synest visst at dette er kjekt.

Der vegen svingar og for alvor byr
jar å gå oppover mot Øvre Riple
gården, finn vi ein utkiksplass med 
kikert. Denne er visstnok planlagt å 
heite «Utkikken», men ein del men
neske har byrja å seie «Kikerten». 
Her har ivrige unge sjeler påstede 
at dei kunne sjå kva folk hadde 
til middag på Askøy. Men ein må 
 antakeleg legge til ein god del ung
dommeleg fantasi for å sjå dette.

Like etter kjem vi til eit digert, grovt 
steinbord med benkar i gråstein. 
Dette må då vere laga for troll? Hit 
kjem nok trollefamilia (med dei 11 
små trolla) og har piknik når ingen 
menneske er i nærleiken.

«Siloen» er ikkje ein del av opple
gget rundt Løvstien, men er likevel 
noko ein ikkje kan unngå å legge 
merke til når ein går forbi. Dette er 
eigentleg ein luftekanal for biltunnel
en gjennom fjellet djupt under. Her 
har kreative menneske som an
takeleg ikkje representerte Bergen 
kommune vore på ferde og syrgt for 
dekorasjonen. Og det er då ganske 
fargerikt?

Det neste vi kjem til er eit sirkelrundt 
dekk høgt over bakken. Dette er 
planlagt å heite «Tretoppen». Men 
nokon har byrja å seie «UFOen», og 
i alle fall når ein ser dette om natta, 

så kan det synest å stemme. For her 
må det då verkeleg vere dei utanom
jordiske som er i ferd med å lande?

På andre sida av vegen finn vi Tufte
sletta. Her står det nokre veldig store 
og staselege tre med inn bydande 
skugge under, eller kanskje ein plass 
å gå under når det regnar? Her er 
det også laga til bålplass, ein kan 
både brenne bål og bruke grill. Der 
står oppslag om akkurat kva ein kan 
og ikkje kan gjere. Dette er ein plass 
å ta med seg pølsene og piknik 
korga til.

Litt lenger oppe finn vi noko som vel 
er å betrakte som ein kunstinstal
lasjon. Kommunen føreslær at det 
skal heite «Bukkane Bruse brua», 

men er der ikkje alt ei slik ved Søre 
Skogvei barnehage? Det gjenstår 
å sjå kva folk vil kalle denne brua, 
men ei eventyrbru er det i alle fall, 
med blå steinar under. Og kjem ein 
der om natta, så må ein tru at trollet 
er heime. For det lyser då der inne?

Endeleg komne opp bakken ligg 
her ei ballbane der ein kan spele 
fotball, og også ei sandkasse med 
meir blå steinar i. Her finn ein også 
ei informasjonstavle om byfjella.

Og her endar Løvstien. Ein kan velje 
å gå oppover i skogen om ein vil. 
Men ein annan ting ein også kan 
gjere, er å gå vidare til Storavatnet 
og Litlavatnet, der ein kan bade. 
Mykje å velje i!

Olavsbu.

Løvstien utkik med kikert.
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Klokkene kaller
Malmfulle toner smyger seg oppover fjellsiden. Først fra et sted, siden fra et annet sted 
og etterhvert er jeg helt omgitt av drønnende malm. Lyden er fin, den stemmer til høytid, 
den kaller. Jeg blir dratt ut av hverdagen og inn i tanken om noe større. Tonene er ulike og 
starter og slutter til litt ulik tid - men i noen minutter er det noe samstemt over musikken. 
Kom, kom, kom! Klokkene kaller! Det er tid for oppbrudd. Det er tid for å gå hjem. Det er 
tid for å følge den vibrerende lyden av bronse. Det er tid for fellesskap. 

Det er søndag formiddag, klokken er så vidt passert ti, 
byen er ikke helt våken enda. Det regner lett, men det 
er så varmt at det ikke gjør noe. Shorts og tskjorte er 
greit. Det er godt å bevege seg, fjellet er stille, og byen 
har ikke det vanlige infernalske trafikksuget  suset av 
dekk mot asfalt – drønnet som truer med å dra hele 
byens befolkning ned i undergrunnen og en avgrunn av 
forurensning og skitt. Det er godt å snu ryggen til byen 
en halvtimes tid, løfte blikket til fjellene, skifte fokus, 
rense lungene og blåse hodet rent for stress og beky
mringer for en stakket stund.

En time senere er jeg nede fra fjellet og sitter i  ben
keradene, under et av klokketårnene. Jeg er ved 
Løvstakkens fot, i katedralen på Puddefjordens sørlige 
bredd; St. Markus kirke.

I tidligere tider kom folk når klokkene kallet. Det gjør 
de ikke lengre. Det fungerer ikke slik nå. Klokkene 
skaper kanskje heller irritasjon. Innbydelsen og kallet 
er bleknet. Det er så mange stemmer, så mange røster 
vil rope meg inn i ørene og øynene. Det ropes i bilder, 
i film, i tale – for å nå inn til mitt hjerte og min tanke 
 jeg er verdifull. Kroner og mynter kan jeg stemme i 
med som tilsvar på Mammons rop – på Mammons kall. 
Mye trenger jeg, mye trenger jeg ikke. Mye av det jeg 
trenger kjøper jeg ikke, og mye av det jeg ikke trenger 
kjøper jeg. Og jeg blir ikke et bedre menneske eller lyk
keligere av å følge kapitalismens kall, snarere dras jeg 
lengre ned i en spiral av ulykke. Siden lykken ikke var 
i det flotte produktet jeg kjøpte. Jeg ble ikke et bedre 
menneske av å kjøpe en ny datamaskin, ikke lykkelig
ere heller. 

Søndagen er annerledes. Det kan endres dersom 
«De avhengige» vinner. Det er så lett å bli hektet av livet 
og på konsumentjaget. Malmen som prises i dag er 
klingende mynt. Malmen i dag er enden på VISA – når 
kortet er tomt – er jeg ingenting. Jeg har ingenting igjen 
til å kjøpe meg lykken for. Siden lykken er en handels
vare  og handelen krever en ukedag til. 

«Katedralene» i Norge har søndagsstengt. Børsen 
også. Kirkene er åpne, men «der folk er» – kjøpesen
trene – er stengt. Siden færre og færre frister lykken 
ved å gå til gudstjeneste, vil liberalistenes gud tilby fri
heten til å være mer bundet til shoppingsentrene. I en 
«Prozacnasjon» vandrer folk vaggende som pingviner i 
kø til sin utfrielse på andre siden av pol isen: Det varme 
neonfargede kjøpesenteret!

I kjærlighetens kapittel i bibelen står det: Om jeg ta
ler med menneskers og englers tunger, men ikke har 
kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klin
gende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle 
hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro 
så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg 
intet. 

Kirkeklokkene kaller til et fellesskap. Hvilket felless
kap er det som tilbys i kirkene? Jeg tror det finnes tre 
typer fellesskap. Kirkene burde tilstrebe alle tre felless
kapene, men mest av alt det tredje. Det første er vanlig 
fellesskap; medmenneskelighet, varme, respekt – det 
kan tilbys i mange lag og foreninger. Det andre er det 
kristne fellesskapet; fellesskapet av de som tror, det er 
et fellesskap av en annen verden, det har et overnat
urlig løft, og har i seg Åndens gaver. Det tredje er fell
esskapet med Gud; det ord løse, nærværet, kjennskap
en til Gud. Å være venn med Gud. For at det kristne 
fellesskapet skal fungere godt forutsettes verdiene fra 
vanlig fellesskap og at mange i fellesskapet er preget 
av det tredje fellesskapet; fellesskapet med Gud.

Klokkene kaller, men som teksten fra Korinterbrevet 
sier forutsettes kjærlighet. Som fellesskapene kan de
les inn kan en også nyansere kjærligheten: Kjærlighet 
fra Gud, kjærlighet fra det kristne fellesskapet og 
kjærlighet fra de vanlige fellesskapene.

Men vi glemmer ofte å tenke på forutsetningen 
i   introduksjonen til «kjærlighetskapittelet». Det trengs 
tale med menneskers og englers tunger, profe tisk gave 
slik at vi kan kjenne hemmeligheter og kunnskap, og 
at vi har tro. Fellesskap uten disse kjennetegnene blir 
vanlige fellesskap, og klokkene kimer forgjeves dersom 
kirkene kun tilbyr dette.

Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp 
komme fra? Min hjelp kommer fra Herren. Og: Så blir 
de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst 
blant dem er kjærligheten. Jag etter kjærligheten, søk 
åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. 

Gavene fås i nærværet. Ord fra Gud åpenbarer. Men
nesker trenger «malmfulle» røster som taler trøst og 
oppmuntring. Vil du være en slik røst? Klokkene kaller 
på deg.
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Gudstjenester i Bergen internasjonale menighet/ 
Services at Bergen International Church
13.09.2015
16.00
St. Markus kirke
Worship Service
Kristin Lødøen Hope
Normal service + dinner

20.09.2015
11.00
St. Markus kirke
Fellesgudstjeneste/ joint service
Kristin Lødøen Hope
BIC and Løvstakksiden menighet

04.10.2015
16.00
St. Markus kirke
Worship Service
Arve Hansen Haugland
Family Sunday

11.10.2015
16.00
St. Markus kirke
Worship Service
Kristin Lødøen Hope
Normal

18.10.2015
16.00
St. Markus kirke
Worship Service
Kristin Lødøen Hope
Prayers night

25.10.2015
11.00
St. Markus kirke
Fellesgudstjeneste/ joint service
Kristin Lødøen Hope
Løvstakksiden menighet and BIC

01.11.2015
16.00
St. Markus kirke
Worship Service
Arve Hansen Haugland
Family Sunday

08.11.2015
16.00
St. Markus kirke
Worship Service
Kristin Lødøen Hope
Normal

15.11.2015
11.00
St. Markus kirke
Fellesgudstjeneste/ joint service
Kristin Lødøen Hope
BIC and Løvstakksiden menighet

22.11.2015
16.00
St. Markus kirke
Worship Service
Kristin Lødøen Hope
Bible discussion

29.11.2015
16.00
St. Markus kirke
Worship Service
Kristin Lødøen Hope
Praise night

06.12.2015
16.00
Bethlehem
Worship Service
KIA
KIA potluck

13.12.2015
17.00
Solheim kirke
Fellesgudstjeneste/ joint service
Kristin Lødøen Hope
Lysmesse/Luciakonsert

25.12.2015
12.00
St. Markus kirke
Fellesgudstjeneste/ joint service
Kristin Lødøen Hope
Potluck
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Eldretreff og Hyggestund 
For de godt modne blant oss har vi hyggelige samlinger med 
 bevertning og litt program: Eldretreffet i St Markus kirke og 
Hygge stunden i Solheim kirke, begge på dagtid. Du får selv 
bestemme om du vil definere deg inn blant de «godt modne».

• Eldretreffet er vanligvis første torsdag i måneden kl 1130 
i menighetsavdelingen i St Markus kirke, Lien 45.

• Merk likevel at siste samling (i desember) blir en onsdag 
kl 12 i Solheim sammen med Hyggestunden.

• Hyggestunden er vanligvis en onsdag kl 12 i 
menighetsavdelingen i Solheim kirke, Rogagaten 28.

• Merk likevel at i oktober blir det på 
Solheim alderspensjonat kl 11.

I Solheim vil det også bli samlinger kalt «Åpen kirke» noen 
ganger i høst, se egen informasjon om dette.

Programmet for høsten er følgende:
• Torsdag 1. oktober kl 1130: Eldretreff i St Markus. 

Audun Hellemann kommer. Han jobber blant rusmisbrukere 
og har med seg noen av dem som har blitt rusfrie.

• Onsdag 7. oktober kl 1100:   
Hyggestund på Solheim alderspensjonat. 
Sang ved Rose Mary Lund, andakt ved Arnulf Sandvik.

• Onsdag 4. november kl 1200: Hyggestund i Solheim. 
Andakt ved Kristin Lødøen Hope. Fellessang.

• Torsdag 5. november kl 1130: Eldretreff i St Markus. 
«Osdamene» kommer, 3 damer fra Os som synger og forteller.

• Onsdag 2. desember kl 1200:  
 Eldretreff og Hyggestund sammen i Solheim. 
Program ved Rolf Olsen og Frank Damm. 
Smørbrød og bløtkake kr 100.  
Forhåndspåmelding til Esther Halvorsen 
eller Målfrid Thunes (se under).

For mer informasjon om Eldretreffet:  
kontakt Esther Halvorsen, tlf 92 62 94 69 / 55 29 54 18.

For mer informasjon om Hyggestunden:  
kontakt Målfrid Thunes, tlf 95 02 01 99 / 55 29 21 44.

Dersom noen trenger SKYSS til:
Hyggestunden, kontakt Kari Vestbøstad: Mobil 90 80 14 63
Eldretreff i St. Markus, kontakt Hans Teige: Mobil 90 29 22 78

Alle er hjertelig velkommen til disse samlingene! 
Åpen kirke

Åpen Kirke
Høsten 2015 vil vi fortsette med samlingene som vi har kalt 
«Åpen kirke»:

• En onsdag i måneden kl 1200 i Solheim kirke
• Enkel liturgisk samling, lystenning og bønn
• Varm lunsj

Disse samlingene veksler med Hyggestunden,  
se mer informasjon om «Eldretreff og Hyggestund.

Datoene blir de følgende:
• Onsdag 23. september
• Onsdag 21. oktober
• Onsdag 18. november
• Onsdag 16. desember

Alle er hjertelig 
velkomne!

Hyggelige samlinger med bevertning og program

Liturgisk samling, 
lystenning og bønn

Babysang (0–1 år)
Hver onsdag i Solheim kirke kl 10.30–12.00
Oppstart 23. sept.
Ta gjerne med matpakke, vi serverer kaffe/te.
Løvstakksiden menighet i samarbeid med Pionerkirken.
Kontaktperson: Kristin Lødøen Hope (90614166)

Bønnestund i Solheim Kirke: 
Hver fredag kl.1212.30. Alle er hjertelig velkommen!

Første søndag i advent  
er kirkens nyttårsaften 
Dette skal vi feire sammen med 11åringer i menigheter over 
hele landet! Vi samles lørdag 28. november kl 12.00 og sover 
over i kirken.
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Menighetstur til Gulen

4. juni var det klart for den årlige og vårlige bussturen for 
eldre i menigheten! Å få være med som andaktshold
er, var et flott første oppdrag for en nyansatt prest, ikke 
minst det å få bli kjent med så mange hyggelige og flotte 
mennesker! På turen fra Løbergs alleen til Lien fyltes bus
sen opp med 41 glade og forventningsfulle passasjerer, 
og vi satte kursen mot Nordhordland og Gulen. Vi var 
så heldige å ha med oss en svært kunnskapsrik guide, 
historiker og forfatter Erling Virkesdal. Han foret oss med 
historiske fakta og humørfylte anekdoter etter hvert som 
vi passerte naturskjønne omgivelser og vakre bygder på 
vår veg ut mot havet. Vi tok ferge fra Leirvåg til Sløvåg.

Første stopp hadde vi i Gulen, på Sellevåg tresko
fabrikk som nå var blitt et museum. Fabrikken ble star
tet i 1899 og produserte tresko helt fram til 1975. Der 
ble hele følget traktert, først med litt  åndelig føde fra 
presten, så med kaffe og deilige lapper (sveler?) i rike
lige mengder, mens vi ble  orientert om fabrikkens his
torie og fikk se en kort film om tresko produksjonen. 
Etterpå fikk vi gå rundt å se i   pro duksjonslokalet og 
mange minner om «… ta på deg triskorna og spring» 
og lignede treskohistorier ble delt. 

Turen gikk videre til Sandøya og Skjerjehamn, der vi 
tok en kort stopp for å ta statuen av Kong Olav m.m. 
i nærmere øyensyn. Så bar det over Mjømna til Byrknes 
der vi fikk servert god middag med dessert. På returen 
til Bergen fikk vi også oppleve kabelferjen mellom Due
sund til Masfjordenes. 

Mette av inntrykk og gode opplevelser, og for mange 
av oss med betydelig utvidet horisont, ankom vi Ber
gen i kveldingen. Takk til bussjåføren fra Turbuss Vest, 
Morten Berland, som fraktet oss rundt og vel hjem! 
Takk til Erling Virkesnes for god informasjon og under
holdning! Takk til turlederne i Løvstakksiden menighet, 
og ikke minst – takk til alle som var med og bidrog til at 
det ble en flott tur! 



Bli med i Løvstakksiden Menighets GIVERTJENESTE

I Løvstakksiden Menighet driver vi masse forskjellig frivillig arbeid. Blant mye driver vi barne og ungdomsarbeid,  diakonalt 
arbeid, arbeid blant eldre og vi engasjerer oss i nærmiljøet. I 2015 vil vi særlig satse på trosopplæring, og vi skal ansette 
en menighetspedagog som vil lede dette arbeidet. I tillegg til arbeidet som gjøres av de faste ansatte, er det mange 
frivillige som gjør en fantastisk innsats. Vi får ikke støtte til frivillig arbeid gjennom stat og kommune, men må besørge 
det selv gjennom f. eks. offer på gudstjenestene og økonomiske bidrag fra gavmilde givere. Det frivillige arbeidet som 
gjøres i menigheten er enormt viktig og betyr mye for mange. Derfor vil Løvstakksiden Menighetsråd gi deg muligheten 
til å være med å støtte driften og utviklingen av dette arbeidet gjennom AvtaleGiro.  

AvtaleGiro er tilpasset de giverne som ønsker automatisk betaling av gavene sine. Med denne løsningen besørger 
 banken at din gave betales direkte fra konto på forfallsdato. Du får god oversikt ved at du får varsel minst 7 dager før 
forfall, og kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften. Bli med i givertjenesten du også!

Med vennlig hilsen
Løvstakksiden Menighet

Inngå avtale i nettbanken din eller fyll ut svarkupongen nedenfor.

✁

SVARKUPONG
PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 1 000, per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle 
fremtidige endringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det avtalte beløpet.

   automatisk betaling av faste regninger

✓ JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. 
beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til 
kr. 1 x000, per trekkmåned

Mottaker  Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned

Løvstakksiden Menighet 5083.05.65067 Kr. …...……………

(kryss av)

Jeg ønsker å gi min støtte til: ❏ Menighetsarbeidet ❏ Trosopplæring ❏ Diakonalt arbeid   

Jeg ønsker å gi: ❏ Kr 100, ❏ Kr 200, ❏ Kr 500, ❏ Annet beløp: kr …………………….

Jeg ønsker å betale: ❏ Månedlig ❏ Kvartalsvis ❏ Halvårlig  ❏ Årlig

Jeg ønsker å betale: ❏ den 10. i hver måned ❏ den 20. i hver måned  ❏ Den _____ i hver måned

Belast mitt konto nr.           

KIDnr.                         
            (KID-fylles ut av betalingsmottaker)

Personnummer            (må fylles ut om du ønsker skattefradrag)

Navn: ……………………………………………………….…..

Adresse: …………………………………………………….…. 

Post nr./sted: ……………………………………………………

Send svarkupongen til: Løvstakksiden Menighet, Hordagaten 28, 5055 Bergen

❏ Jeg ønsker ikke å motta var
sel i forkant av betalingen

DEN NORSKE KIRKE
Løvstakken Menighet

DEN NORSKE KIRKE
Løvstakken Menighet
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Løvstakksiden menighet 

Kontaktperson for foreninger og lag
Solheim kirke
Kirkepryd: Haldis Sætre 
55 29 57 82
Hyggestunden:   Målfrid Thunes 

55 29 21 44
Familietreff:    Ommund Lindtjørn 

934 06 822
Solheim kirkes barnekor:   Ommund Lindtjørn 

934 06 822
Søndagsskole:  Ann-Elin Dyrøy 

988 28 195

St.Markus kirke
Eldres Vel:   Ester Halvorsen 

55 29 54 18
Konfirmanter:    Kristin Lødøen Hope 

906 14 166
Klubben:    Ann-Elin Dyrøy 

988 28 195
Støttelag for de unge:   Ester Halvorsen 

55 29 54 18
St. Markus Diakonat:  Hans Teige 55 29 54 50
Besøkstjeneste:    Signe Halvorsen 

55 29 03 41
Husfellesskap:    Arnulf Sandvik 

416 75 653

Følg med på menighetens hjemmeside for oppdateringer av aktiviteter: 
http://www.lovstakksidenmenighet.no
Arnulf Sandviks hjemmeside med prekener, menighetsblad og bilder: www.arnulfsandvik.com

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

Klubben
Torsdager i St.Markus menighetssal. Følg med på 
facebook. 

Søndagskolen 
Barna blir med i første del av gudstjenesten 
kl 1100  i Solheim kirke og går deretter ned 
i menighetssalen for søndagsskole. Det er også 
søndagsskole på alle fellesgudstjenester mellom 
DNK og BIM i St.Markus kirke. MILJØSTUEN i Lotheveien 2 (vis á vis kirken) 

serverer middag alle onsdager kl. 15.00–17.00. 
Pris kr. 50. for et herlig måltid med middag, 
dessert, kaffe og en god prat! Denne høsten ber vi spesielt for:

• Besøkstjenesten: få kontakt med flere 
som ønsker å besøke andre.

• Trosopplæring: at flere barn på Løvstakken 
blir kjent med fortellinger fra Bibelen.

• Barnekor: få flere barn og god dirigent.
• At de ansatte i kirken kan være friske.

TAKK:
En stor takk til alle i Kirkepryd for gaven på 7800 
kr. til Solheim kirke. Vi har laget barnekrok og 
bønnekrok bak i kirken for gaven.

Teaterforestilling om Annemis 
HellandHansen i St. Markus 
I forbindelse med 75årsjubileet til St. Markus kirke 
i 2014 ble det funnet flere historiske beretninger fra flere 
epoker i kirkens levetid. Noe av det som ble funnet var 
informasjon om den spennende og engasjerte kvinne 
Annemis HellandHansen. Hun har ofte kommet i skyg
gen av sin internasjonalt kjente mann, oseanografen 
professor Bjørn HellandHansen, men for hennes inn
sats for de svakere stilte på Løvstakksiden ble hun 
i 1947 tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull. 

Onsdag 20. og torsdag 21. mai arrangerte Løvstakk
siden menighet teaterforestilling basert på Annemis 
HellandHansens liv og innsats på Løvstakksiden. 
 Arrangementet fikk betydelig støtte av Årstad og 
Berge nhus kulturkontor.

Annemis HellandHansen var samfunnsengasjert 
og hadde et stort nettverk. Hun var et foreningsmen
neske og var nok en smule eksentrisk med positivt for
tegn. Skuespiller Berit Eggen Solstad spilte rollen som 
Annemis med stor innlevelse og hadde også ansvar 
regi og scenografi. Hun evnet på en utmerket måte å 
få frem Annemis HellandHansen spennende person
lighet og varme utstråling. Ellen Margrethe Solstad og 
Kristian Wedberg bidro henholdsvis med stemningsfull 
sang og pianospill. 

Teaterforestillingen var en fortelling om en spesiell 
kvinne som våget å tenke nytt, og viste også hvor
dan den lokale menigheten ble en pådriver for dagens 
velferdssamfunn. Det var en fortelling om skiftende 
kvinneroller, krig og et nytt fokus på barns rettigheter. 
Diakoni og omsorg for våre medmennesker var viktige 
nøkkelord for Annemis HellandHansens virke i sam
funnet på Løvstakksiden.
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Tips oss om stoff,
eller kom med noe selv: dikt, tanker, 
fortellinger og annet. 

Utleie av menighetslokaler 
i Solheim kirke og St.Markus 
kirke

Enten det gjelder konfi rmasjon, bryllup, 
åremålsdag, møte i boretts-laget eller noe annet; 
legg møtet til våre menighets lokaler i Solheim og 
St.Markus kirker.

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

Dreggsallm, 5003 Bergen, Telefon: 55 300 800
e-post: post@koba.no   www.koba.no

• Gratis samtale i hjemmet • Egen blomsteravdeling• Gratis samtale i hjemmet • Egen blomsteravdeling
• Alle prisklasser - forhåndspris • Gravmonumenter

Dreggsallm, 5003 Bergen, Telefon: 55 300 800
e-post: post@koba.no   www.koba.no
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• Gratis samtale i hjemmet • Egen blomsteravdeling
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115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

• Gratis samtale i hjemmet • Egen blomsteravdeling

Hvor kan du få menig hets-
bladet?
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 fl ere ombærere, så ta kontakt med 
frivillighets koordinator 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

 

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.
Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22

Kirkeskyss:
Om du har bil og kan kjøre eldre til og fra gudstjeneste, 
en eller fl ere ganger dette semesteret er vi takknemlige 
for det. Noen eldre i vår menighet kommer seg nå ikke 
til kirken pga transport. Gi en lyd på mobil 90 80 14 63 
til Kari Vestbøstad om du kan hjelpe oss med dette.



Menighetsblad for Løvstakken menighet – 2/2015 23

Takk til Åsta
Like før sommeren hadde vår kjære 
frivillighetskoordinator Åsta Årøen 
sin siste arbeidsdag i Løvstakksiden 
menighet. Hun har vært ansatt hos 
oss siden 2009. Åsta har benyttet 
stillingen til å styrke kirken som en 
kulturarena. Hun har gjort en stor innsats for at menig
heten kan bidra positivt for innvandrerkvinnene i lokal
miljøet. Åsta har også vært utrettelig i arbeidet med å 
opprettholde det frivillige arbeidet i menigheten, f.eks 
kirkekaffe. Og ikke sjelden har hun måttet trå til selv, 
i mangel på frivillige. Åsta har hele tiden gitt uttrykk for 
visjoner for menigheten. Hun har hatt en sterk tro på at 
menigheten er best når den klarer å bidra positivt for 
lokalsamfunnet rundt de to kirkene våre. Og vi håper at 
dette er noe som menigheten fortsatt kan jobbe med, 
for dermed å beholde sin troverdighet som en betydelig 
aktør her på Løvstakksiden.

Åsta er nå ansatt som administrasjonsleder og frivillig
hetskoordinator i Årstad menighet, og vi vet at de har 
fått en brennende engasjert idealist som kommer til å 
gjøre mye bra for dem også. Vi er takknemlige for den 
tiden Åsta har vært en del av staben her hos oss og 
vi ønsker henne lykke til og Guds velsignelse i hennes 
nye jobb.

Velkommen til Ommund og Steffen
Ommund Lindtjørn, medlem og tidligere leder i menig
hetsrådet i Løvstakksiden, vikarierer i stillingen som 
frivillighetskoordinator som ble ledig da Åsta Årøen 
sluttet. Ommund har lenge vært aktiv i barnekoret og 
på søndagskolen i menigheten vår, og er ofte å se 
på vegetarmiddagene mandager i Solheim kirke. Når 
 Ommund snakker er det lett å bli engasjert, så om du 
vurderer å melde deg som frivillig i menigheten – det er 
egentlig bare fantasien som setter grenser for hva som 
kan gjøres – vil du møte en vennlig og imøtekommende 
koordinator i Ommund. Ommund har permisjon fra job
ben som biologilærer ved Danielsen intensivgymnas.

Steffen Rame Wulfsberg vikarierer for Solveig 
Sjursæter som er ute i permisjon. Steffen har sittet 
i  menighets rådet de siste fi re årene, men har måttet 
avslutte sin  tjeneste der, i og med stillingen som 
 administrasjonsleder. Jobben som administrasjons
leder er mangfoldig, og Steffen har fått – og løst – 
mange utfordringer allerede. Sender du epost eller 
ringer til kontoret, er det sannsynligvis Steffen som 
svarer.  Steffen er utdannet jurist, og har tidligere vært 
både kirketjener og sjåfør på bybanen! Det som har 
vært mest «synlig» for menig heten, er likevel lyden av 
Steffen; han spiller trompet og akkompagnerer gjerne 
organisten under guds tjenestene.

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

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

Ansatte i Løvstakksiden menighet:
Sokneprest: Arnulf Sandvik
arnulf.sandvik@bergen.kirken.no 
tlf: 416 75 653

Kapellan: Kristin Lodoen Hope
kristinlodoen.hope@bergen.kirken.no, 
Tlf: 55 30 81 31

Diakon: Kari K. Vestbøstad
kari.vestbostad@bergen.kirken.no,
tlf: 908 01 463,  55 30 81 38

Administrasjonsleder: Solveig Sjursæther
solveig.sjursaether@bergen.kirken.no,
tlf: 55 30 81 33

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

Menighets-kirketjener: Annicken Gildernes
annicken.gildernes@bergen.kirken.no,
tlf: 55 30 81 35

Vikar for administrasjonsleder: 
Steffen Rame Wulfsberg, 
steffenrame.wulfsberg@bergen.kirken.no,
Tlf: 55 30 81 33

Frivillighetskoordinator: 
Ommund Lindtjorn
ommund.lindtjorn@bergen.kirken.no, 
Tlf: 934 06 822
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