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Presten har ordet: 

SØNDAG 7.OKTOBER 
20.søndag i treenighetstiden
Markus 10,2-9 Ekteskap og skilsmiss
1100 St.Markus kirke
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe. 

SØNDAG 14.OKTOBER
21.søndag i treenighetstiden
Lukas 16,19-31 Den rike mann og Lasarus
1100 Solheim kirke
Gudstjeneste ved Svante Havåg. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe.

SØNDAG 21.OKTOBER
22.søndag i treenighetstiden
Joh.12,35-36 Tro på lyset, bli lysets barn
1100 Solheim kirke
Høsttakkefest og familiegudstjeneste 
ved Arnulf Sandvik. Supersøndag 
med aktiviteter for barn ved Heidi 
Husevåg. Takkoffer: TV-aksjon til 
Kirkens bymisjon. Kirkekaffe. 
 
SØNDAG 28.OKTOBER
Bots-og bededag
Lukas 18,9-14 Fariseeren og tolleren
1100 St.Markus kirke
Skriftemålsgudstjeneste ved Svante 
Havåg. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe

SØNDAG 4.NOVEMBER
Allehelgensdag
Matteus 5,13-16 Jordens salt og verdens lys
1100 Solheim kirke
Allehelgensgudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik og Astrid Fylling. Takkoffer: 
Menighetens diakonale arbeid. 
Kirkesuppe.  

SØNDAG 11.NOVEMBER
25.søndag i treenighetstiden
Matteus 14,22-34 Jesus og Peter går på 
vannet
1200 St.Markus kirke
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe. 

SØNDAG 18.NOVEMBER
26.søndag i treenighetstiden
Joh.9,1-7.35b-38 Mannen som var født blind
1100 Solheim kirke
Gudstjeneste ved Svante Havåg.
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe.

SØNDAG 25.NOVEMBER
Domssøndag/Kristi kongedag
Matteus 25,1-13 Brudepikene
1100 St.Markus kirke
Forbønnsgudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Takkoffer: Misjonsprosjektet 
Thailand. Kirkekaffe. 

SØNDAG 2.DESEMBER
1.søndag i advent
Matteus 21,10-17 Jesus drar inn i Jerusalem
1100 Solheim kirke
Familiegudstjeneste ved Svante 
Havåg og supersøndag med 
aktiviteter for barn ved Heidi Husevåg. 
Takkoffer: Menighetens barne-og 
ungdomsarbeid. Kirkekaffe. 

SØNDAG 9.DESEMBER
2.søndag i advent
Johannes 16,21-24 Angst og glede
1100 St.Markus kirke
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe. 

SØNDAG 16.DESEMBER
3.søndag i advent
Johannes 5,31-36 Gjerningene vitner om 
meg
1100 St.Markus kirke
Internasjonal gudstjeneste. Takkoffer: 
Internasjonal gudstjenestearbeid. 
Kirkekaffe. 

SØNDAG 23.DESEMBER
4.søndag i advent
Matteus 1,18-25 Budskapet til Josef
1100 Solheim kirke
Enkel musikkandakt med nattverd. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 

MANDAG 24.DESEMBER
Julaften
Lukas 2,1-20 Jesus blir født
1400 St.Markus kirke
Familiegudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Takkoffer Kirkens Nødhjelp.  

1600 Solheim kirke
Familiegudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp. 

TIRSDAG 25.DESEMBER
Juledag
Johannes 1,1-14 Ordet ble menneske
1100 Solheim kirke
Juledagsgudstjenste ved 
Svante Havåg i samarbeid med 
Bergen Internasjonale menighet. 
Takkoffer: Misjonsprosjekt Thai/
Mali. Internasjonal julemiddag etter 
gudstjenesten. Ta gjerne med mat og 
del med andre.  

SØNDAG 30.DESEMBER
Romjulssøndag
Lukas 2,25-35 Simeons lovsang
1100 Solheim kirke
Gudstjneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 

Solheim kirke
Hordagaten 28

I Skrifta blir vi oppfordra til å prøve alt og hal-
de fast på det gode (1 Tess 5). Det heiter og at 
sanninga skal gjere oss frie – og vi blir generelt 
oppmoda til å vere opne og ærlege med det vi 
trur på. Og å etterprøve i sannheit det som blir 
påstått.  

Vi bør våge å stille spørsmål ved – og ta imot 
kritikk av – sider ved våre kristne og kyrkjelege 
tradisjonar. Men vi bør etter mitt syn også vere 
meir frimodige til å sette spørsmålsteikn ved 
mykje av den etablerte kritikken av kyrkje og 
kristendom. Det er ikkje fromt å bøye hovudet 
for alle påstandar.

For mange har det klassiske beviset på gamle 
dagars religiøs dumskap og autoritetstru vore 
læra om den flate jorda. Og dei som i middelal-
deren nekta for at jorda var flat, vart brende på 
bål eller trua til tausheit av kyrkja. Det veit vi jo. 
Eller?

Faktum er at dette er heilt feil. Det er ikkje ein 
gong snakk om ein overdrivelse; det er reint tøv. 
Den kristne kyrkja har i si 2000 år gamle historie 
aldri påstått at jorda er flat, men tvert om støtta 
den rådande forestillinga om ei rund jord. Histo-
rikarane har spora påstanden om kyrkja og den 
flate jorda tilbake til tidleg 1800-tal, då den blei 
sådd og etablert i ei bok om Colombus. Dette 
har passa så bra med det så mange så gjerne 

vil tru om «den kunnskapsfiendtlege og autori-
tære kyrkja», at over tid har dette blitt ei «san-
ning» som alle kjenner.

Det litt gøye med denne myten, er at ei av dei 
beste norske tekstene frå middelalderen om den 
runde jorda, er ei tekst frå Bjørgvin, sannsynleg-
vis skrive av ein teolog ved hoffet til Håkon Hå-
konsson (Jepp, han med Håkonshallen). Her blir 
adelen undervist i samtidig allmennkunnskap, 
altså mellom anna om den runde jorda:

Ta eit brennande lys og sett det i eit stort rom. 
Tek du så eit eit eple og henger det ved sjølve 
logen..[...] No skal du skjønne av dette at jord-
kretsen er som ein ball, og han kjem ikkje alle 
stader like nær sola.... (Frå «Kongespegelen» – 
ca 1260 – Bjørgvin).

Det vi gjerne vil tru er sant – gjer vi ofte ikkje så 
mykje for å få avkrefta. Men prøv frimodig alt – 
og hald fast på det gode.

Personleg syns eg vi bør bruke denne teksta til 
å bevise ein gang for alle ei anna viktig sanning: 
At alt som er viktig og bra – eigentleg – kjem frå 
Bergen!

vikarprest 
Svante Havåg

DEN FLATE JORDA

Gudstjenester 
Løvstakksiden menighet

St.Markus kirke
Lotheveien 1



NYE KONTORLOKALER I SOLHEIM KIRKE

Kjøkken
Kontor

8. JULI VAR DET UTANDØRSGUDSTENES-
TE I KLOSTERRUINANE PÅ SELJA.

I mange år no har det vore tradisjon med 
økumenisk gudsteneste i klosterruinane på 
øya Selja, ytst i Nordfjord. Denne gongen var 
det også markering av 950-årsjubileum for 
Bjørgvin bispedøme.

Veret her ute kan ein aldri vere sikker på, og 
visst har vi opplevd å ha denne gudstenesta 
i pøsande regnver. Men i år var vi heldige. 
Nokre få regndropar kom som ein trussel, 
men trusselen vart aldri noko av. Vi hadde 
både opplett og behagelege forhold denne 
gongen.

Dronning Sonja var etter eige ynskje til sta-
des. Ho las ein av lesetekstane i gudstene-
sta. Etterpå var ho oppe i Sunniva-hellaren. 
Og så opna ho offisielt den såkalla Kystpile-
grimsleia, sjå kystpilegrimsleia.no

Til stades var også biskop Bernt Eidsvig frå 
Den katolske kyrkja, og arkimandritt Johan-
nes Johansen frå Den ortodokse kyrkja.

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, heldt 
preika for dagen. Han snakka om korleis det 
hadde vorte drive menneskefiske i Bjørgvin i 
950 år. Mange hadde bidrege. Det var ikkje 
berre offisielle representantar for kyrkja, men 
lekmannsrørsler av forskjellig slag: på bede-
huset, i misjonsforeiningar, i tensing-rørsla, 
og meir.

I dag er forholdet mellom Den norske kyrkja 
og organisasjonane noko anspent, noko vi 
må leve med, sa biskopen. Men vi skal ikkje 
gløyme at vi åndeleg sett alle tilhøyrer den 
same verdensvide Jesu kyrkje. Kyrkja sin 
gullalder er no. No er det vår vakt, og vi vil 
halde fram med menneskefisket.

Sjå fyldigare reportasje ved Ragnhild He-
lene Aadland Høen på stasunniva.blogspot.
com/2018/07/selja-majestetisk-feiring-av-
950-ar-med.html

Knut A.Kvalsvik

SELJUMANNAMESSE

bilder: Knut A. Kvalsvik

ENDELIG TILBAKE I SOLHEIM

Ja, det ble litt lengre tid før vi kunne bruke 
Solheim kirke igjen enn vi ble forespeilt. Vi har 
vel ikke helt kommet i mål ennå, men det er 
små ting i den store sammenheng. Da det ble 
klart at vi kunne få omgjøre den gamle pre-
steboligen til kontorer, så vi med glede frem til 
dette. Vi satt virkelig opp på hverandre. Men 
så var det dette med oppstart. Det kom flere 
meldinger, men ingen ting skjedd. Så en dag 
i fjor høst da det laket mot jul fikk vi melding 
om oppstart 1.jan.2018 og det skulle ta fire 
måneder. Vi så for oss fire måneder med støy, 
men så kom meldingen at hele kirkebygnin-
gen måtte stenges. Hvor skulle vi da gjøre av 
oss. Løsningen ble St.Markus. Vi flyttet det 
meste av aktivitetene ditt utenom Vegetar-

middagen som tok en pause og Barnekoret 
som fikk lokaler i Sambrukshuset. Afrikansk 
forening flyttet også til Sambrukshuset. Men 
det andre ble med til Markus og vi satt ikke 
mindre oppå hverandre der.
Det tok langt mere tid enn de fire månedene 
som ble sagt og vi tyvstartet litt med noen 
gudstjenester på for sommeren. Men nå står 
Solheim kirke frem som en perle. Det som var 
kommet i tillegg til kontorfløyen var arbeidet 
med å fjerne den gamle forurensende oljefy-
ren (som vi ikke var noe glad i) og sette inn 
et jordvarmeanlegg. Det ble borett fire store 
hull i bakken ca 150 menter ned for å hente 
opp varme fra jordens indre. Så nå er vi gått 
fra å være en versting til å være en forgangs 
kirke. Til å sette i gang jordvarmeanlegget 
kom byråd for klima, kultur og næring Julie 

Andersland på besøk. Det blir spennende å 
se til vinteren.
For de som sliter med å gå trapper er det 
kommet en liten heis fra våpenhuset ned til 
menighetsalen. Her er toalettene pusset opp 
og endelig har vi fått et handicaptoalett. Nye 
vinduer i menighetsalen, så nå skal det gå an 
å åpne og lukke uten å være redd for at hele 
vinduet går.
Men for oss som har vårt daglige virke i Sol-
heim er det nok de nye kontorlokalene, med 
hvert sitt kontor, møterom og kjøkken i lyse 
omgivelser som tar prisen.
Vi retter en stor takk til Bergen Kirkelige Fel-
lesråd som prioriterte oss denne gangen og 
til alle arbeiderne som har gjort en så fin jobb.

Solveig Sjursæther



TANKER FRA DEN NYE DIAKONEN

Nå har jeg vært på plass i Løvstakksiden 
siden 8.april.  Det er veldig spennende 
å bli kjent med nye mennesker, ny rutiner 
og nye aktiviteter. Jeg har brukt tiden på 
å snakke med en del mennesker som på 
ulike måter er knyttet til menigheten, og vil 
gjerne komme i kontakt med flere som vil 
lære meg noe om menigheten.  Så hvis har 
noen erfaringer, tanker eller meninger som 
du synes det er viktig at diakonen vet om, 
så ta kontakt!

BESØKSTJENESTE
Det jeg ser så langt, er at Løvstakksiden er 
en menighet der fellesskap og inkludering 
står veldig høyt og er veldig viktig. Jeg ser 
også at mange mennesker har vært og er 
engasjert i arbeidet i menigheten.  Jeg har 
truffet både eldre og yngre som bruker tid 
og engasjement i menighetens arbeid. Jeg 
gleder meg til å møte flere etter hvert.  Men 
flere av de som har vært aktive et langt 
liv, er nå blitt eldre.  Og når jeg ser det, så 
skulle jeg ønske at vi hadde fått i gang en 
besøkstjeneste der de som ikke kommer 
seg så mye ut lenger, kan få besøk av noen 
på vegne av menigheten.  Noen er også 
blitt alene igjen etter at nær familie er gått 
bort, og livet skal gå seg til i en ny fase.  
Et besøk, noen å være sammen med, noen 
å snakke med er kjærkomment i en slik 
situasjon.  Men vi trenger noen som melder 
seg til å være besøkere, og noen som sier 
at de kunne trenge besøk.  Vi tar imot alle 
henvendelser med takk, og så håper jeg 
at vi ved dette kan gjøre litt for å redusere 
ensomheten blant mennesker. Relasjoner 
til andre mennesker er det sterkeste vernet 
vi har mot ensomhet. Så hvis du kjenner 
at du skulle hatt noen å snakke med, så 
kanskje du skal melde seg som besøker.

VEGETARMIDDAG
Nå, når oppussingen i Solheim er over, 
starter også vegetarmiddagen opp igjen.  
10.september er vi i gang.  Alle er hjertelig 
velkommen til det.  Vi håper at vi blir mange 
som kan møtes i Solheim på mandag 
ettermiddag.  Hyggelig å ha noen å spise 
sammen med.

Jeg som ny diakon håper jeg blir kjent med 
mange av dere.  Jeg ser veldig fram til å 
jobbe i denne menigheten.  Det jeg har sett 
så langt, har gitt mersmak.  

HYGGESTUND+ELDRETREFF= ONSDAGSTREFF
Fra høsten har lederne for hyggestunden 
i Solheim og eldretreffet i St. Markus blitt 
enige om å samordne samlingene og 
kalle dem onsdagstreff.  Onsdagstreffene 
blir annen hver onsdag i en av kirkene.  
Vi starter opp 3.september i St.Markus. 
I begge kirkene varer treffet fra 12.00 – 
14.00.  Det blir alltid servert kaffe/te og noe 
å spise.

Høstens treff er planlagt og vi får besøk fra 
ulike steder med ulike temaer. 

5.september i St. Markus: 
Mimring etter sommerturen i juni.  Både 
de som var på turen og andre er hjertelig 
velkommen

19.september i Solheim: 
Besøk av foreningen «Gode Nabolag».  
Foreningen har fått kontorer i de gamle 
menighetskontorene i Solheim.  De er 
en forening som vil hjelpe mennesker i 
menigheten og bydelen med praktiske 
ting.  

3.oktober i St. Markus: 
Besøk av Trygghetssykepleier Nina Lothe 
som skal komme med gode råd om hva 
man kan gjøre for å fremme god helse.

17.oktober i Solheim: 
Besøk av Siri Øijord Haugan fra AKASIA 
som skal fortelle om ombyggingen i 
Solheim Kirke.
31.oktober blir det Hyggestund på Solheim 
Alderspensjonat.

7. november i St. Markus: 
Besøk av Einar Kongsbakk i BOB, 
som forteller om utbyggingen i 
Damsgårdssundet

21.november i Solheim: 
Besøk fra Bergen brannvesen som hjelper 
oss til å tenke forebyggende i forhold til 
brann o.lign.

12.desember i St. Markus: 
Felles juleavslutning.  Mer informasjon 
kommer senere.

 
 diakon Astrid Fylling

Tur til VIKINGENES RIKE
Onsdag 6.juni arrangerte Hyggestunden og Eldretreffet i St.Markus 
busstur til Gudvangen. Nede ved fjorden er det laget istand et viking-
senter med både hus samt guider med kostyme fra vikingetiden. Ek-
stra stas var det å treffe Ådne og Guri Skiftun som bor i Gudvangen.  
De ca. 50 personene, både gamle og unge fikk seg en uforglemme-
lig tur i flott solskinssvær. 

Foto: Li Xin
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Spennende ting skjer på Løvstakksi-
den med mange nye muligheter! Ut-
viklingen av nabolaget går inn i en ny 
flott fase, og de nye lokalene i Sol-
heim kirke vil spille en sentral rolle. 

Ingen kan alt, men alle kan litt og det 
er utrolig hva vi kan få til om vi legger 
sammen det vi har og kan! De ulike 
lokale organisasjonene fortsetter sitt 
samarbeid med lage og drive lokale 
møteplasser og tilbud. Ukentlige ak-
tiviteter blir som før norskkurs, fel-
lesmiddager, språkkafe, bruktkrok og 
Gjør-det-selv verksted (se nettsidene 
til de enkelte organisasjonene). Men i 
til legg kommer det flere nye aktivite-
ter. Håpet er å bidra til et godt, inklu-
derende naboskap. Der folk har tid og 
lyst til å ta vare på hverandre. Hvor 
de uoppfordret møtes for en prat og 
hjelper hverandre med smått og stort. 

PRAKTISK HJELP I HJEMMET
Nytt i høst er at foreningen Gode Na-
bolag vil tilby praktisk hjelp i hjemmet. 
Tanken er å hjelpe folk med å bytte 
batterier, sikringer eller lyspærer, men 
også smøre låser samt foreta ulike 
små reparasjoner i hjemmet. Målgrup-
pen vil først og fremst være eldre og 
uføre i området, men også andre som 
trenger litt praktisk hjelp. Meningen er 
å være et nødvendig tillegg som utfyl-
ler andre tilbud som finnes. 

Etter at staben til løvstakksiden me-
nighet flyttet inn i nye kontorer, har 
foreningen Gode Nabolag fått låne et 
par av de gamle kontorene i Solheim 
kirke. Rommene er pusset opp og 
innredet for nye aktiviteter. Håpet er å 

bli et knutepunkt for dem som ønsker 
studere utviklingen av nabolag gene-
relt og/eller bli med i å utvikle nabola-
get på Løvstakksiden. Sammen med 
Løvstakksiden menighet og Løvstak-
ken Frivill igsentral holder foreningen 
norskkurs for litt øvede nybegynnere 
og viderekommende. 

BÆREKRAFTIGE LIV LØVSTAKKEN
Med fokus på lokale miljøutfordringer 
har de egne lokaler i Rogagaten 26. 
Der har de bruktkrok og reparasjons 
verksted. Bruktkroken er byens bil-
ligste bruktbutikk, holder åpent hver 
onsdag kveld og selger klær, sko og 
bøker til 5 kroner stykket! Gjør-det-
selv verkstedet holder åpent tirsdags-
kveldene. Du kan låne verksted og 
verktøy samt få råd og tips ved re-
parasjoner av ting og tang, men også 
klær. I til legg driver de felleshagen 
som er et åpent prosjekt hvor alle kan 
delta i å dyrke grønnsaker og dele av-
lingen. Den ligger ved tennisen i en-
den av Hordagaten. 

LØVSTAKKEN FRIVILLIGSENTRAL
Lokalisert i Ny-Krohnborg Kultursen-
ter arbeider de for å skape flere gode 
møteplasser og aktiviteter på Løv-
stakksiden. Alt i tett samarbeid med 
Bergen kommune og andre lag og or-
ganisasjoner. Blant annet kan nevnes: 
dugnad for stiene på Løvstakken, Na-
bolagskafè med middag for store og 
små på onsdager, men også norsk-
kurs og språkkafe. 

Per Rune Hollup
Foreningen Gode Nabolag

NY GIV PÅ LØVSTAKKSIDEN! 

BÆREKRAFTIGE LIV LØVSTAKKEN
www.facebook.com/BarekraftigeLivLovstakken
barekraftigelivlovstakken@hotmail.no

LØVSTAKKEN FRIVILLIGSENTRAL
www.lovstakken.frivilligsentral.no
hans@lovstakken.frivilligsentral.no

FORENINGEN GODE NABOLAG
www.godenabolag.no
post@godenabolag.no

Ingen kan alt ...
... men alle kan litt !

Samhold gir styrke,
glede og mening !

Foreningen

Gode Nabolag

Styret i Gode Nabolag: f.v. Jostein Gimme-
stad, Yuko Ringdal og Per Rune Hollup.

Yuko Ringdal holder norskkurs for fremmed-
språklige. 

Per Rune Hollup er altmuligmann og hjelper til 
med det meste av praktiske ting.

Øystein Vare er en viktig medarbeider i Gode 
Nabolag. 



SUPERSØNDAG
I høst begynner vi med noe vi kaller supersøndag. 
På supersøndag gjør vi litt ekstra, og det er for alle. 
Vi inviterer spesielt barn, og søker å skape barne-
vennlige gudstjenester med morsom/spennende/
koselig aktivitet i etterkant. Alle supersøndager av-
sluttes med god kirkekaffe med blant annet kaker 
og saft.

Supersøndag HØSTTAKKEFEST – 21.10.18 i Solheim kirke
Vi deler ut Min kirkebok til de på 4 år, 6 år, barnebibel 
til de på 7 år og Det nye testamentet til de på 11 år. 
(Vi deler ut til alle som kommer uavhengig av om de 
er døpt eller hører til vår kirke.) Papirflykonkurranse 
fra galleriet etter gudstjenesten, og selvsagt god kir-
kekaffe.

Supersøndag ADVENT – 2.12.18 i Solheim kirke 
Vi tenner adventskrans, synger mye. Barnekoret 
deltar. Alle kan få prøve å lage litt enkel julepynt, og 
selvsagt blir det god kirkekaffe.

TROSOPPLÆRING HØSTEN 2018
BARNEKOR begynner igjen i slutten av august. Det 
blir på mandager kl. 1730 – 1830 i Solheim kirke. 
Det er et tilbud for de som har begynt på skolen. 
Ragnhild og David fortsetter som ledere, og gleder 
seg til å være sammen med dere. Gamle og nye 
deltakere er hjertelig velkommen. I koret synger en 
ulike sanger og har litt lek og moro. Vi håper at koret 
kan være med å synge på to gudstjenester denne 
høsten.

SANGSTUND for de som er ca. 2- 5 år er også på 
mandag kl. 16.30 – 17 i Solheim kirke. Sangstunden 
starter igjen når det er vegetarmiddag. (trolig 10.9). 
Dette er et tilbud for de minste og krever vanligvis 
at en voksen er med. Det er på ingen måte noe kor, 
vi sitter i ring på puter og synger etter evne og lyst. 
Vi synger sanger barna kjenner og liker. Vi synger 
også noen kristne barnesanger. Knut spiller gitar 
og Ragnhild er med og synger. Noen ganger spilles 
det på piano. Vi leker litt med rytmeinstrumenter og 
koser oss. Avslutningsvis tenner vi lys i lysgloben. 
Hjertelig velkommen.

En mandag i september blir det KRØLLEKVELD. Da 
deler vi ut bok til de på 2 år, og hører om lammet 
Krølle som ikke fant mammaen sin. 
Vi ønsker også å invitere litt større barn og bestefar? 
på tårn-tur. Kanskje blir det skatte-jakt …. Følg med, 
mer informasjon vil komme seinere.

BØNN FOR MENIGHETENS BARNEARBEID 
Det er stadig færre som døper barna sine. Mange 
ungdommer lurer på om de skal konfirmere seg el-
ler ikke. Skolen gir svært begrenset innføring i hva 
kristen tro og tradisjon er. Kirken vår og menigheten 
trenger forbønn.
• Vær gjerne med å be om at Gud velsigner og ver-
ner barna og ungdommene våre på Løvstakksiden. 
• Vær gjerne med å be for kristent barnearbeid. Be 
om at foreldre og besteforeldre m.m. inviterer og 
støtter opp, slik at barn lærer å be og søke Gud.
• Vær gjerne med å be om at samarbeid mellom 
kirke og skole, barnehager, speider m.m. kan være 
godt.

TROSOPPLÆRING I HVERDAGEN , HJEMMET OG HOS 
BESTEMOR.
Vi slår et slag for bordvers og godnatta-sangen, eller 
bruk velsignelsen som kveldsbønn:
(Det står flere forslag i Min kirkebok som barna får i 
kirken når de er 2, 4 og 6 år.)

BORDVERS
Gledens Herre vær vår gjest,
ved vårt bord i dag.
Gjør vårt måltid til en fest,
etter ditt behag.

VELSIGNELSE
Velsign oss Gud Fader,
velsign oss Gud Sønn,
velsign oss Guds hellige Ånd.
Amen

KVELDSSANG/BØNN
Jeg folder mine hender små, 
i takk og bønn til deg. 
La alle barn i verden få 
det like godt som meg.

Vern alle med din sterke hånd, 
mot fattigdom og død.
Og hjelp små barn i alle land, 
så ingen lider nød.

menighetspedagog Heidi Husevåg

SIDE

Finn 5 feil

Vitser

David var en gjetergutt som ble konge i Israel. Han lagde 
mange sanger om Gud. De står i Bibelen. De to bildene 
er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Tegning: Trevor Keen 

Tegning: Trevor Keen 

Bestemor syntes 
lille Jenny hadde så vakkert smil:

– Tennene dine er som et perlekjede: 
Hvite perler tett i tett.

Lille Jenny ville si noe pent tilbake. 
– Tennene dine er som stjerner, bestemor: 

Gule og langt fra hverandre.

Et egg fikk 
se seg selv i et speil.

– Å nei, jeg har blitt et 
speilegg!

Finn navn på åtte planeter!  Fargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Navnene på de åtte planetene i vårt solsystem er 
gjemt i rutenettet under. De står bortover og nedover. 
Klarer du finne alle sammen?

R O T T A K J

L A V U R J O

I M E R K U R

M A N A N P D

B R U N E I E

O S S U P T N

M O M S T E K

B S A T U R N

A B B A N U R

TROSOPPLÆRING LØVSTAKKSIDEN



Jag såg hur vi var stjärnor
Som landat i havet
När vi tog första stegen
Ifrån oceanen
Det slog mig den gången
När vi vadade fram genom vattnet

Jag la mig på marken
Och tackade himlen
Att vi fick stiga på land
Att vi fick känna på sanden
Nu kan vi säga
Att vi har varit på jorden

Ja, jag var där
Hur underbart var det
Hur underbart var inte det
Jag var nära, jag var nära
Jag var nära, jag var där

En stund på jorden
En stund på jorden
Jag var nära, jag var nära
Jag var nära, jag var där
En stund på jorden, en stund på jorden

Jag vann över bergen
Jag delade på havet
Jag var den starkaste av oss
Men den svagaste ändå

Jag fick hålla dig i handen
När du fick lämna dina drömmar
Och försonas sen med tiden
Jag fick se dig tacka livet
Trots allt

Nu kan vi säga
Att vi har varit på jorden

Säga, jag var där...

Den svenske sangartisten og musikeren Laleh 
fikk jeg oppleve på konsert i Stockholm forrige 
sommer. Hun gjorde et sterkt inntrykk på meg 
med sin musikk, tilstedeværelse og sine sterke 
tekster. ”En stund på jorden” er en av sangene 
som har krøpet inn under huden på meg og rø-
rer ved noe dypt i meg. I sangen leser jeg en 
livsanskuelse uttrykt så åpent og så ydmykt og 
sårbart, at tårene står i øynene mine hver gang 
jeg hører sangen- og det er ikke teksten alene 
som taler til meg, men helheten den inngår i 
musikalsk.

Sanger som handler om døden eller som forsø-
ker å favne  livet, si noe om det som et tidsløp 
fra begynnelse til slutt synes jeg ofte er tunge 
å ta innover meg. Vi vet at livet skal ta slutt- og 
kan ta slutt før vi overhodet hadde ventet det. 
Men, jeg  liker ikke å bli påmint dette. Det er 
livet som gjelder! Det er vi som er igjen her som 
skal håndtere at noen dør, ikke de døde. Det er 
våre liv og vår livskvalitet som står på spill. Om 
tanken på døden får tynge for hardt, så blir jo 
også livet mindre. Vi som er her må hjelpe hver-
andre å gjøre livet verdt å leve. Vi må insistere 
på livet, på det i livet vi mener er viktig og godt. 
Det krever mot og vilje. Det krever tro, håp og 
kjærlighet.

I vårt strev med å holde dødstankene og sor-
gen over kjære som ikke er her mere på av-
stand, står vi likevel i fare for å ta livet for gitt, 
kanskje som noe vi til og med synes vi har krav 
på. Kanskje til og med mere enn andre. Og det 
tenker jeg er en farlig vei å gå.

Kanskje er det her Lalehs sang treffer meg dy-
pest;  

Jag la mig på marken
Och tackade himlen
Att vi fick stiga på land
Att vi fick känna på sanden
Nu kan vi säga
Att vi har varit på jorden

Ja, jag var där
Hur underbart var det
Hur underbart var inte det
Jag var nära, jag var nära
Jag var nära, jag var där

En stund på jorden

Ydmykheten og takknemligheten over å få 
være her overhodet, evnen til å se det fantas-
tiske i nettopp det. Evnen til å ta livet innover 
seg, tørre det- og samtidig forstå at vi alle har 
en liten og tilmålt tid her- sammen. Å klare det i 
seg selv er livgivende; gir livskraft.

Min tro påminner meg om ydmykheten og takk-
nemligheten.

Laleh mistet sine nærmeste i ung alder, hun har 
hatt døden tett på. Kanskje vil hun si at døden 
er tett på i livet hennes alltid, av den grunn. Og 
nettopp her er paradokset; for likevel er det li-
vet Laleh minner meg på, mer enn noe annet.

Berit Eggen Solstad
 
 
 

EN STUND PÅ JORDEN



Mennesket har til alle tider hatt behov for å vise 
sin egen styrke. Gjerne overfor andre, men 
også seg selv. Man gir seg selv utfordringer 
for å gi verden et inntrykk av sin mestring. Ved 
å løpe fortest eller klatre høyest skaper man et 
bilde av sine prestasjoner. Dessverre blir disse 
bildene ofte forbundet med vår personlighet. 
Eliteutøveren blir en frontfigur på grunn av 
sine bragder, politikeren blir en helt utfra hva 
som står i pressen. Vi finner tilfredshet ved å 
vise vår styrke i samfunnet, vi jager hele tiden 
etter mer og vi glemmer at vi alle er på samme 
nivå skapt av Gud. 

Når vi ikke klarer å bli bedre eller sterkere, 
er det lett for at vårt selvbilde rakner. Vi 
skaper en følelse av svakhet og mangel på 
mestringsevne. Tanken på at vi ikke er god 
nok blir en grav vi må komme ut fra. Problemet 
er at vi klarer det ikke alene og vi må gjøre 
noe med oss selv. Det blir så lett å heve sin 
posisjon ved å stå på andre. Selv om man 
også er langt nede, føler man seg hevet så 
lenge man har noen under seg. Derfor er det 
så lett å trakke på de som allerede ligger nede 
for å heve seg selv. 
Vår egoisme sier ofte at det er oss selv som 
først skal reddes. Vi er ikke villige til å løfte 
andre ut av graven, for det bringer oss ikke 
direkte ut i sollyset. Vi vil ikke ofre oss selv 
uten å få noe tilbake. Terrorister tar sitt eget 
liv i tro på sin ære. Faktisk viser dette vår 
svakhet, at vi er avhengig av at andre ser oss 
for at vi kan føle oss god.

I alle tider har det vært en kamp i verden om 
hvem som er sterkest. Politiske, religiøse og 
rettslige konflikter har oppstått på grunn av 
personers behov for å være øverst. Stadig 
dukker opp ordene ”Det du mener, tror på, det 
du gjør, er feil!”. Det vi glemmer er at motparten 
sier det samme om deg. Dermed står vi da, 
alene, mot hverandre i kampen om å være 
best, helt til vi får støtte fra andre til å øke vår 
styrke og kan tråkke på den som taper. Med 
hjelp kan vi altså øke vårt selvbilde, men vi 

klarer det ikke alene. Vi må ha noen under oss 
for at vi kan komme oppover, men vi liker ikke 
å være den som ligger under og løfte andre 
opp.

Det er bare på en måte at vi kan vise vår ekte 
styrke, og det er ved å ikke vise den. Ved å 
ikke kjempe om å være bedre enn andre, viser 
vi respekt for at motparten har sine evner. Ved 
å løfte andre ut av graven uten å tenke på 
at du må få skryt for din bragd, er i seg selv 
styrke i kjærlighet. Det er tungt å innrømme 
sine feil, men når vi gjør det styrker vi oss selv 
med ærlighet. Ved å akseptere og respektere 
at andre har en annen oppfatning eller tro enn 
oss, viser vi vår empatiske side og samtidig 
nestekjærlighet.

Den eneste som har klart å gjøre dette er 
Jesus. (Dette er fra min side slik jeg ser det, 
og jeg vil forsøke å akseptere og respektere 
at andre mener noe annet). I mitt bilde krevde 
ikke Jesus noe tilbake. Han gav oss et valg i et 
samfunn vi har så mange veier å gå. Hele tiden 
har vi brukt Guds ord som en kompassnål for 
at vi skal komme frem til målet. Ulempen kan 
sammenlignes med at vi har stirret så mye 
på kompasset at vi ikke har sett verden rundt 
oss. Plutselig står vi foran en vegg fordi vi ikke 
så fremover og kunne gått til siden. Vi velger 
dermed å rive ned veggen. Hadde vi hatt mot 
til å heve blikket ville vi sett hvilke hindringer 
som kommer, og vi kunne unngått problemene 
samtidig som vi holdt kursen som kompasset 
viste. Jesus ville at vi skulle heve vårt blikk slik 
at vi kunne leve i fred, uten kamp for å vise 
vår egen styrke. Det vi gjerne opplever er at 
problemene ikke alltid liker å bli unngått, de 
vil kjempe for sin makt og oppsøker dem som 
går forbi. Problemene har behov for å seire og 
bli sett for å bygge opp seg selv. Jesus var 
derfor den sterkeste når han viste sin svakhet 
når problemene kom, da hadde de ikke noe å 
kjempe mot. 

På samme måte har også vi en styrke når vi 

kan innrømme at vi tar feil, når vi ikke 
trenger å være bedre enn andre, når 
vi ser hverandre som den vi er, når vi 
gjør som Jesus og viser vår svakhet. 
Ofte tenker jeg på hvem som egentlig 
er den sterkeste og hvem som er 
den svakeste. Er det vinnerne eller 
taperne? Vinnerne har gjerne en 
fordel i styrke og makt, og taperne 
må yte mer for å stå i mot. Vinnerne 
vokser dermed siden de allerede 
var sterkest, mens taperne kommer 
lengre ned siden de allerede var 
svakest. Hvem er dermed vinneren? 
Den som trenger andre for å heve 
seg selv, eller den som ligger under 
og hever andre.  Slike seire vil gjerne 
stå på papiret som ”En seier”, men 
taperen har fremdeles sine følelser i 
behold, som vinneren ikke kan gjøre 
noe med. Er det dermed en seier? 
På en måte kan dette minne litt om 
Markus 12,37-44, der de rike gir flest 
penger, mens den fattige kvinnen gir 
mest på grunn av sin fattigdom.

Å vise  våre svakheter gjør motparten 
usikker. Ut fra sine tanker forventer 
han motstand, å gjennomføre en 
kamp, være helten på slagmarken, 
men når han møter en som ikke 
kjemper imot, rakner hans bilde av å 
vinne i kamp og seieren vil ikke være 
så stor som han ønsker. 

Jesus eneste kamp var å holde ut. 
Han straffet ikke, men viste seg for 
dem som ville la seg omvende. Det 
var ingen utsiling av hvor du kom fra 
eller hva din plass i samfunnet var, 
så lenge du hadde et rent hjerte. 

Jesus, vår Herre, ser din styrke når 
du viser ham din svakhet.

Anders Baste Revheim

VÅR STYRKE



I Norge i dag er det altfor mange som står utenfor. Noen mangler en seng å sove i, andre 
har ingen å snakke med. Årets TV-aksjon skal åpne dører og invitere flere inn i varmen. 

Fordi e� møte kan endre et liv - og flere møter kan endre et helt samfunn.

MINDRE 
ALENE 
SAMMEN

BLI BØSSEBÆRER FOR 
TV-AKSJONEN NRK 21. OKTOBER 

BLIMED.NO
RING 02025

GUNNAR DANBOLT OM BILDENE I ST. MARKUS KIRKE

Søndag 9.september kl.19.30 kommer prof. Gunnar Danbolt til St.Markus kirke og holder fore-
drag om bildene og arkitekturen i et kunsthistorisk lys. 

Gunnar Danbolt er for mange kjent gjennom radioprogrammet «Kunstreisen» og for sitt store 
forfatterskap om kunsthistoriske emner. Han er svært kunnskapsrik og er prisbelønnet for sin 
formidlingsevne. 

St.Markus kirke er et viktig bygg i vår bydel, godt synlig på Løvstakksiden. Denne kvelden vil 
Gunnar Danbolt vie oppmerksomhet til det store fresco-bildet i kirken og hvorfor kirkearkitek-
turen er som den er. Vi tør love en interessant kulturkveld der foredraget vil bli innrammet av 
musikk av kirkens organist. Det er fri adgang med mulighet for en kollekt til dekning av utgifter.

Anne Karin Rudjord Unneland

ST.MARKUS KIRKE 
- ARKITEKTUREN I ET KUNSTHISTORISK LYS



Givertjeneste i Løvstakksiden menighet

 Ja, jeg vil være med og støtte arbeidet i Løvstakksiden menighet med en fast sum.
 Fast beløp på kr. ……………….  hver  …………… (mnd/kvartal/årlig) ved å inngå avtalegiro. 
Send meg papirer for å inngå avtale.
 Fast beløp på kr. …………… hver ……………. (mnd/kvartal/årlig) Jeg ønsker å få tilsendt           
     giroer i posten isteden for å benytte meg av avtalegiro.
 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
    
Jeg ønsker å gi til:

o Menighetsarbeidet generelt

o Barne og ungdomsarbeidet ( trosopplæring )

o Diakonalt arbeid

Navn: ………………………………………………………..
Persnonnr (ved skattefrie gaver): ……………………(11siffer)
Adresse: ……………………………………………………..
Postnr.:……………..Poststed: ………………………………
E-post: ……………………………………………………….
Dato: ……………Underskrift: ……………………………….

Utfylt svarkupong sendes til Løvstakksiden menighet, Hordagt.28, 5055 Bergen. Du kan også levere 
den på kontoret eller gi den ved gudstjenesten.

Løvstakksiden menighetsråd øn-
sker å gi deg mulighet til en fast gi-
vertjeneste for menigheten. Mange 
gir mye både av tid og penger til 
menigheten. Nå er muligheten for å 
få struktur på din givertjeneste.

Stat og kommune gir ikke tilskudd til 
det frivillige arbeidet vi gjør i menig-
heten. Dette må vi besørge selv ved 
innsamlinger av forskjellige slag, of-
fer på gudstjenestene eller som her 
givertjeneste.

Løvstakksiden menighet har et allsi-
dig arbeid som menighetsrådet øn-
sker å styrke og vi vil satse høyt de 
kommende årene også. Vi ønsker å 
være en god og positivt kraft i vårt 
nærmiljø.  Bli med du også. Menig-
hetsrådet satser på:

Barne- og ungdomsarbeidet. Det 
nye store satsingsområdet for me-
nigheten er trosopplæring. Fra barna 
blir døpt til de blir 18 år, skal vi ha 
360 timers undervisningsopplegg 
totalt. Det blir det store satsingsom-
råde i årene fremover. Søndagskole 
for barn er også oppe og går igjen. 

Vi har samling for 8/9 åringer, ”Tårn-
agenter”. Første helgen  i advent  
hadde vi ”Lys våken” for 11/12 årin-
ger. Solheim barnekor og Klubben 
i St.Markus er ”still going strong”. 
Unge og kjekke ungdommer møter 
jevnlig til konfirmantundervisning.

Diakonalt arbeid. Etter at diakonen 
er kommet godt i gang ”blomstrer” 
det rundt henne. Nye tiltak, i samar-
beid med andre, er norskundervis-
ning og interkulturell kvinnegruppe. 
Besøkstjenesten er på vei oppover 
og middag på miljøstuen har gode 
medarbeidere. De ”gamle” eldretre-
treffene både i Solheim og St.Markus 
lever i beste velgående.

Voksenarbeid.  Husfellesskap, me-
nighetskveld og bibelgruppe fortset-
ter sitt gode arbeid, m.m.

Dette kan du være med på. 

Derfor blåser vi nå nytt liv i den gamle 
givertjenesten. Tenk om 100 perso-
ner tegner seg for kr. 100 pr.mnd da 
vil menigheten kunne disponere kr. 
120 000 pr. år. Om vi øker beløpet 

pr. person til kr. 200.- pr mnd. vil 
menigheten kunne disponere kr. 240 
000. Det er bare fantasien som set-
ter grenser. Selvfølgelig kan du velge 
selv hvor mye du vil gi. Svarkupon-
gen kan levers i kirken eller sendes 
til menigheten. For adresse se siste 
side.

Du kan selv velge beløp og hva din 
gave skal gå  til:

Menighetsarbeidet generelt
Barne og ungdomsarbeidet (tros-
opplæring)
Diakonalt arbeid

Gaver til Den Norske Kirke gir rett 
til fradrag på skatten. Betingelsen 
er at du gir kr. 500 eller mer totalt i 
løpet av året. Maksimalt fradragsbe-
rettig beløp er kr. 16 800. For at vi 
skal kunne melde dette inn til skat-
temyndighetene i såfall må vi ha ditt 
personnummer. 

Solveig Sjursæther
Administrasjonsleder

Bli med i GIVERTJENESTEN i Løvstakksiden menighet !

KORKONSERT V/ BERGEN KAMMERKOR  
Søndag 2. sep. kl.19:30 St. Markus kirke

Billetter : Voksne 200, rabatt hos kor medlem 150 
og Barn gratis ( under 16 år)
 

VIL DU VÆRE MED Å LAGE KIRKEKAFFE?

Kirkekaffe er viktig. Vi trenger flere frivillige som kan være med å lage til og rydde 
opp. Kan du tenke deg å lage kirkekaffe sammen med en annen eller bake noe? 
Det skaper glede og er sosialt.

kontakt frivillighetskoordinator
Heidi Husevåg 97 14 59 64

MUSIKK OG KULTUR 

JAZZKONSERT «IN SPIRIT»  
Lørdag 8. sep. 18:00  St. Markus kirke

Medvirker:
Bass: Peter Sæverud
Tromme: Jan Tore Ness
Saksofon: Thomas Nøkling
Vokal: Silje Spurkeland
Klaver: Kristian Wedberg

Gratis inngang / kollekt

Kulturkveld med foredrag av Gunnar Danbolt  

BILDENE OG ARKITEKTUREN I ST. MARKUS I ET 
KUNSTHISTORISK LYS

Søndag 9. sep. 19:30. St. Markus kirke
Gratis inngang



    Oppslagstavlen
KONTAKTPERSON FOR FORENINGER OG LAG

SOLHEIM KIRKE
Onsdagtreffet:  Astrid Fylling 97175733
Solheim kirkes barnekor: Mariko Takei 97642074
Vegetarmiddag:  Astrid Fylling 97175733

ST.MARKUS KIRKE
Eldres Vel:             Hans Teige  902 92 278
Konfirmanter:             Arnulf Sandvik 41675653  
St. Markus Diakonat:  Hans Teige  55295450
Onsdagtreffet:  Astrid Fylling 97175733

Besøkstjeneste:   Astrid Fylling 97175733
Husfellesskap:   Arnulf Sandvik 41675653
Bibel og bønn :  Arnulf Sandvik 41675653

Følg med på menighetens hjemmeside for oppdateringer av aktiviteter: 
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

ARRANGEMENTER I FORENINGER OG LAG

ONSDAGSTREFF ( HYGGESTUND OG ELDRETREFF )
Onsdager kl 1200-1400

5.september i St. Markus: 
Mimring etter sommerturen i juni.  

19.september i Solheim: 
Besøk av foreningen «Gode Nabolag».  

3.oktober i St. Markus: 
Besøk av Trygghetssykepleier Nina Lothe

17.oktober i Solheim: 
Besøk av Siri Øijord Haugan fra AKASIA

31.oktober NB! kl 1100 blir det Hyggestund på 
Solheim Alderspensjonat.

7. november i St. Markus: 
Besøk av Einar Kongsbakk i BOB, som forteller 
om utbyggingen i Damsgårdssundet

21.november i Solheim: 
Besøk fra Bergen brannvesen 

12.desember i St. Markus: 
Felles juleavslutning.  Mer informasjon kommer 
senere.

FELLESSKAP MED BIBEL OG BØNN
Torsdager annenhver uke er det bibelundervisning og bønn i 
Solheim kirke kl 1900. 
Kontakt Arnulf Sandvik 41675653

VEGETARMIDDAG
I samarbeid med Bærekraftin Liv, Løvstakken er det vegetar-
middag stort sett hver mandag fra kl 1600-1800 i Solheim 
kirke. Velsmakene eksotiske vegetarretter står på menyen i 
tillegg til kaffe og dessert. Pris 30,- Første oppstart etter som-
meren 10.sept. 

Løvstakksiden menighet 

SERVERING AV MIDDAG

MILJØSTUEN i Lotheveien 2 (vis á vis kirken) 
serverer middag alle onsdager kl. 15.00 - 16.00. 
Pris kr. 60.- for et herlig måltid med middag, 
dessert, kaffe og en god prat! 

 

VEGETARMIDDAG i Solheim kirkes menighetssal 
mandager kl 1600. Oppstart 10.september. 

BLI MED I BARNEKORET!

Barnekoret vårt er nå i gang igjen. 
Kom og bli med!

Hvor?: Solheim kirke

Når?: Hver mandag fra  kl 17:30–18:30.

Hvem?: Mest for 6–9 år, men ingen absolutt al-
dersbegrensing. Det viktigste er at du har lyst.
Når Solheim kirke blir klar igjen, går vi tilbake 
til å øve der.

Har du lyst til å være med, så bare møt opp på 
en av øvingene! Voksne og søsken kan også 
gjerne komme og se på. Ledere er David og 
Ragnhild.

For mer informasjon, kontakt:

Kantor Mariko Takei Myksvoll, 
mobil 97 64 20 74
Menighetspedagog Heidi Husevåg, 
mobil 97 14 59 64

FELLESSKAP MED BIBEL OG BØNN!

Oppbyggjeleg samver annankvar torsdag i 
Solheim kyrkje.

Høsten 2018 held vi fram med samlingane 
som vi har kalla «fellesskap med bibel og 
bønn». Vi treffest til oppbyggjeleg samver 
der vi syng litt saman, les frå Bibelen, deler 
og ber. Det er vanlegvis sokneprest Arnulf 
Sandvik som leier samlingane.

Denne høsten tek vi føre oss dei tolv «små» 
profetane, dvs profetane frå Hosea til Ma-
laki. Desse er det gjerne mange som ikkje 
veit så mykje om. Vi tek ein profet kvar 
gong. Vi kan då ikkje dukke ned i så mykje 
detaljar, men får eit overblikk over kvar.

Tid: Ca annankvar torsdag kl 19:00
Stad: Solheim kirke

Ope for alle som har lyst og interesse. In-
viter gjerne nokon som du trur kunne vere 
interessert!

Ta kontakt med Arnulf Sandvik 41675653 
dersom du er interessert! 

HUSFELLESSKAP

Har du lyst til å bli kjent med andre mennesker, 
dele livserfaringer og tanker, ha et åndelig fel-
lesskap. Da er et husfellesskap tingen for deg! 

I et husfellesskap møtes man hjemme hos en 
av lederne. Vi småprater over kaffikoppen og 
blir kjent. Det er hyggelig å bli kjent med nye 
mennesker. 

Ofte deler lederen tanker fra enten Bibelen eller 
et tema. Det blir anledning til å dele hverandres 
tanker og meninger. Noen ganger synger man 

noen sanger og avslutter med bønn. 

I et husfellesskap blir du sett og hørt og tatt på 
alvor. Du får nye venner som bryr seg om deg! 

De første kristne samles i hjemmene der de 
delte med hverandre. Å ha et nettverk rundt 
seg gir helse og trivsel. 

Ta kontakt med Arnulf Sandvik 41675653 der-
som du er interessert! 
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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 konfirmasjon, bryllup, åremålsdag, møte i boretts-
laget eller noe annet; legg møtet til våre menighetslokaler 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 Jostein Gimmes-
tad, 
email: utleie.lovstakksiden.bergen@kirken.no

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 
adm.leder/frivillighetskoordinator 
Solveig Sjursæther ss664@kirken.no

Tlf. 55 308137 dersom du ønsker å gjøre en 
innsats. 

Svante Havåg

Vikarprest

Du kan skrive meldinger eller chatte fra www.kirkens-sos.no

VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 

og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

Solveig Sjursæther

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22

Astrid Fylling

Diakon

PERSONALNYTT

Vi vil gratulere menighetskirketjener Annicken 
Gildernes med en velskapt gutt. Lille Benjamin 
Kenobi ble født i mai. Annicken har fødselsper-
misjon ut dette året og til neste vår. Som vikar 
for Annicken har BKF ansatt Jostein Gimme-
stad. Vi vil ønske Jostein velkommen iblant oss 
og håper han trives! 

BØNN FOR MENIGHETENS BARNEARBEID 

Det er stadig færre som døper barna sine. Mange 
ungdommer lurer på om de skal konfirmere seg el-
ler ikke. Skolen gir svært begrenset innføring i hva 
kristen tro og tradisjon er. Kirken vår og menighe-
ten trenger forbønn.
• Vær gjerne med å be om at Gud velsigner og 
verner barna og ungdommene våre på Løvstakk-
siden. 
• Vær gjerne med å be for kristent barnearbeid. Be 
om at foreldre og besteforeldre m.m. inviterer og 
støtter opp, slik at barn lærer å be og søke Gud.
• Vær gjerne med å be om at samarbeid mellom 
kirke og skole, barnehager, speider m.m. kan være 
godt.
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