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Årstad kirke  
og bærekraftige liv = sant
Tekst: v/Yngve Træland 
bærekraftige liv på Kronstad kom i gang 5. februar i 
år ved et idemyldringsmøte på SFO- rommet på  
Kronstad skole. Det ble overfylt av engasjerte mennesker 
som ville gjøre noe konkret i lokalmiljøet.
Dersom du er på facebook kan du søke opp 
bærekraftige liv Kronstad og vips, så har du kontakt 
og kan være med i ulike grupper. Nabolaget vårt er 
en liten del av verden. Bærekraftige liv ønsker å få 
store eller små ting til å skje. Alle er velkommen til å 
komme med ideer og innspill.

Det er gruppe for dyrkeglade som ønsker å dyrke 
ulike grønne vekster for matauk, Interesserte kan  
utveksle ideer om planter som du til og med kan 
dyrke på verandaen. Du kan melde deg i gruppen: 
Folk som hjelper hverandre – Kronstad der all alt 
fra lån av utstyr til opplysninger om sykler som er 
forsvunnet kan meldes inn. Det har allerede vært  
arrangert en Reparasjon -og håndverkskafe.  
Samarbeid med naboen om mange ting, f.eks bytte av 
utstyr, alle trenger ikke ha et sett av alt. Turgruppen 
har allerede 22. Gå tur med andre.

Årstad menighet mener dette er veldig gode tiltak i 
lokalmiljøet og håper mange vil engasjere seg.  
Solveig Paule i menighetsrådet er kontaktperson.

Vi gleder oss til å samles og leke oss igjennom en flott helg 
med dere.
Utdeling av 4 års bok og 6 års bok.  
Piknic på plenen, og selvsagt  
potetløp! Smittevern er en forutsetning for suksess, så det 
blir tatt på absolutt alvor, det vil bli informert i forkant, 
under og med tydelig skilting. Hold avstand, vask hender og 
bruk håndsprit. Få også med deg forestillingen Tipp og Topp 
medsøstrene Trætteberg lørdag klokken 16:30 i kirken.  
Billetter får du kjøpt ved inngang.

LØRDAG 29.august Kl. 14:30-16:20 i Menighetssenteret
• Velkommen!
• Gruppesamlinger for barn
 1-3 år, 4 år og 5-6 år (skolebarn).
• Aktiviteter og piknic
 Kl. 16:30-17:00 i Årstad Kirke:
 Forestillingen Tipp og Topp med søstrene Trætteberg  
 Bill.: 50 kr, 150 kr per familie.

SØNDAG 30 august: kl. 12:30 Øving i kirken Kl. 13:00  
Familiegudstjeneste medUtdeling av 4 årsbok og 6 årsbok
Påmelding til Kristine på sms 94111195 / ko694@kirken.no

Fredlig for folk, birøkter Christine og biene på det gamle 
karmgravfeltet på Møllendal.

Familiehelg i Årstad 29 og 30 
august



Prestens spalte 
Det er nytt arbeidshalvår! 
Vi skal finne ut av å være 
menighet og samfunn, med 
samme problem; hvordan 
skaper vi trygge samlinger. 
Det er en ekstrajobb som er 

topp-prioritert, og samtidig: vi skal gjøre 
det vi kan for å beholde fellesskap og glede.
I Årstad har sagt takk og farvel til Åsta 
Årøen. Vi er takknemlige for hennes 
innsats i 5 og et halvt år, og vet at takken 
er best hvis vi holder arbeidet oppe!
Åsta fortalte om sin motivasjon i møtet 
med biskopen i kirken 19.mars. Det går 
an å se samtalen på nettet….
Den største gleden jeg har hatt disse 
første arbeidsdagene er fortellingen 
om all sommeraktiviteten diakoni- 
arbeiderne har hatt. På bildet under ser 
dere stemingen fra en tur på Fløien.
Ser frem til å treffe dere alle!

Signe Sandberg

Åsta Årøen, biskop Nordhaug, Julie Ane Ødegaard Borge (ordstyrer)

Stemning på Fløien, tur til Skomakerdiket.

Intervju med ny administrasjonsleder, 
tekst og foto Yngve Træland: 

Årstad menighet har fått ny adminis-
trasjonsleder og frivillighetskoordinator 
som begynte 17. august. Vi traff henne 
på gamle-jobben som konsulent i Store- 
tveit menighet, der hun har vært i 5 år.

Jeg fikk lyst på jobben i Årstad fordi jeg 
fikk mersmak på lederoppgaver da jeg 
vikarierte som adm.leder i Salhus i ett år, 
og kombinasjonen som frivillighetsleder 
virket spennende. Jeg gleder meg til å 
bli kjent med menigheten og staben 
jeg skal jobbe med. Årstad er jo nå en 
menighet med sterk vekst i folketallet 
pga mye boligbygging i området, så 
utfordringene er store. Ellers er jeg en 
voksen dame på 55 år og har erfaring 
fra byggebransjen som teknisk tegner. 
Så liker jeg å sykle til jobben selv om det 
er helt fra Morvikbotn. Med el-sykkel 
går det på under timen, så holder jeg 
meg i god form.
Hvordan liker du administrasjon og 
saksbehandling for menighetsrådet?
Jeg liker nye utfordringer og synes det 
er kjekt med digitalt verktøy, selv om 
det alltid er  nye ting å sette seg 
inn i. Det tar jeg med godt humør. Det 
hjelper ikke å okke og stønne.

Vi er der for folket.
Det snakkes mer og mer om kirkens 
plass i samfunnet. Hva tenker du om 
det?
Vi må endre oss slik at folk forstår oss 
og språket. Men det skal ikke gå på 
bekostning av det som står i bibelen. 
Kirken er åpen og skal ta i mot alle typer 
mennesker. Kirken må ikke gjemme 
seg, men gå ut til folket og være en-
gasjert i samfunnspørsmål, og det er 
viktig å prøve å forstå alle. Kirken er vel i  
endring akkurat som samfunnet vårt 
er i endring. Vi må se mulighetene i  
endringen nå til å nå ut til flere og bl.a. ta 
i bruk digitale løsninger! Så håper jeg at 
staben og alle frivillige kan samarbeide 
godt for at flere skal finne seg til rette 
i Årstad menighet sier Inger før hun 
setter seg på sykkelen mot Åsane.

På sykkel fra Åsane til Årstad



Kronstad og Hunstad skole skal  
totalrehabiliteres i to år og bli ett stort  
oppveksttun. For skolebarna blir dette 
en stor utfordring. Hver dag må de  
busses til gamle Fana gymnas der de 
skal holde hus de to årene. Med trange 
veier rundt skolen og dårlig tilkomst 
blir det ingen busser som kommer til på  
Kronstad. Barna må møte ved Gimle 
skole der bussene skal frakte dem til 
Paradis.
Menighetsbladet møtte rektor på på det 
som skal være kronstadelevenes skole 
de to neste årene
“Den største utfordring for elevene er 
transporten, at det blir trygg skolevei, 
men også usikkerhet om hvordan det 
blir på skolen og med bussingen. Det 
er 210 elever nå og det ble ikke klart før  
etter Korona at vi skulle her til Fana. 
Først var det snakk om å dele opp 
elevmassen med noen til Ulriken og 
noen på Kronstad under rehabili- 
teringen. Både elever, foreldre og 
lærerstab er jo glad for at det ikke ble 
slik”.

Skal det gå busser fra Kronstad?
“Nei, veiene rundt skolen egner seg 
ikke for busser. Det blir for smalt og 
vanskelig og problematisk midt oppe i 
anleggstrafikken. Derfor må alle møte 
i St. Olavsvei der bussene skal hente og 
bringe”.

Kryssing av Ibsensgate er vanskelig.
For å unngå at barna krysser Ibsensgate 
alene, kom FAU med ide om følgegrup-
per som skal møte foran kirken og så 
går alltid to voksne, en foran og en bak, 
sammen med barna ned snarveien til 
bussene. Om ettermiddagen følges bar-
na tilbake samme vei.

FAU-leder Lars Tore Andersen for-
teller til menighetsbladet at etablering 
av følgegrupper var en viktig seier.

“Vi fikk også gjennomslag for at 
det blir opparbeidet busslomme for 
busser utenfor Gimle. Det ble ikke 
helt klart til skoleåpning, men vi 
er blitt lovet at det ikke skal stå på 
mange dager før det er ferdig”.

Det blir jo endel anleggstrafikk i Jonas 
Liesvei?
“Ja, dette er også en utfordring”, fortset-
ter rektor Hagen. Det vil være mange 
elever i bevegelse morgen og etter- 
middag. Vi har bedt kommunen ta opp 
med entrepenøren at de tar hensyn og 
unngår for mye anleggstrafikk om mor-
genen og ettermiddag etter skoleslutt, 
men samtidig må jo arbeidet gå sin gang, 
og utstyr må transporteres, så det er 
vanskelig å unngå all trafikk. Men vi må 
jo etterprøve hvordan det blir og ta opp 
om det blir for problematisk”.

Hva med de som ikke rekker følge- 
gruppen eller bussen?
“Ja, det må jo unngås, men erfaringen 
fra andre skoler som har vært igjennom 
det samme, som f.eks Nordnes skole, så 
er dette et minimalt problem”.

De som nå skal begynne i første trinn 
i høst og neste år, de får jo ingen til- 
knytning til Kronstad før de er tilbake 
på den nye skolen?
“Ja, Kronstad skole er på en måte tatt ut 
av nærmiljøet så de vil jo merke at de 
det, men samtidig er førsteklassingene 
ganske tilpasningsdyktige. Nå bor ikke 
jeg på Kronstad, men jeg opplever nær-
skolen er viktig i lokalmiljøet, de har jo 
kjempet for skolen for noen år siden. 
Men skolen er jo også et viktig kontakt-

punkt og aktivitetsområde på ettermid-
dagstid, som ballbingen og bursdags- 
feiring og kulturtilbud og møter i  
skolens lokaler og gymsal. Så at  
Kronstad skole ikke er på Kronstad 
i noen år får nok ringvirkninger i 
lokalsamfunnet”.

Er dere fornøyd med læringsarealene 
her på Fana?
 “Ja, undervisningslokalene er gode,  
det er god plass, utearealet er større  
enn på Kronstad og det er stor fotball-
bane nedenfor skolen og den er større 
enn ballbingen. Så vi kommer til å drive 
god skole her. Men vi mangler sløydsal, 
så det blir en utfordring med tilpasning 
for vi skal jo følge læreplanen.
Men først og fremst gleder vi oss til nye 
Kronstad, for det blir enda bedre”, sier 
Bjørg Irene Hagen.

Trygg skolevei er det viktigste

Bjørg Irene Hagen, på skoleplassen foran 
gamle Fana gymnas.

Ny busslomme ved Gimle skole.

Godt å få følge over farlig kryss

To år uten skole på Kronstad



Faste aktiviteter Velkommen til 
gudstjenester  
i Årstad kirke!
Søndag 30. august kl.13 merk tiden!: 
Familiegudstjeneste   se side 1
Kl.19: Kveldsgudstjeneste med nattverd 
og mulighet for personlig forbønn

Søndag 5.sept. kl. 11: Gudstjeneste  
med dåp Rasmus Lassen

Søndag 13.sept. kl.10.30 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjenester 

Søndag 20.sept. kl.11: Gudstjeneste 
med nattverd

Søndag 27.sept. kl.19: 
Kveldsgudstjeneste, nattverd Signe 
Sandberg

Søndag 4.okt.kl.11: Gudstjeneste, 
nattverd, Oddbjørn Stubhaug

Søndag 11.okt. kl.11: Gudstjeneste, 
dåp, Signe Sandberg

Årstad Menighet
www.kirken.no/aarstad
Følg Årstad kirke på Facebook

Menighetssenter
Jonas Liesv. 55, 5053 Bergen
Tlf.: 55 59 32 96 / Fax: 55 59 32 91
arstad.menighet.bergen@kirken.no
Bankkontonummer: 16440568126
Årstad kirke Jonas Liesvei 70
Tlf.: 55 59 32 97
Administrasjonsleder og 
frivillighetskonsulent: Inger Kilen
90950070  ik735@kirken.no 
Sogneprest Signe Sandberg
98 05 95 34  ss224@kirken.no
Kapellan Oddbjørn Stubhaug
55 59 32 93  os227@kirken.no
Kantor Tore Hegdahl
938 12 507  th877@kirken.no
Kirketjener Ville Koivula  
vk874@kirken.no
Diakon Marianne Magnussen
941 19 229  mm359@kirken.no
Menighetspedagog Kristine Osberg 
ko684@kirken.no
Diakonimedarbeider 
Tatyana S Olsen  
40528401  tatyanav.olsen@gmail.com'

Nyhetsbrev 
I april begynte vi å sende ut nyhets-
brev fra menigheten. Ønsker du 
nyhetsbrevet må du sende oss beskjed 
på mail. Og bruker du nettsiden, er du 
godt hjulpet når det gjelder informas-
jon fra Årstad menighet selv om ingen 
bud når din postkasse. 

Bud med menighetsbladet 
Vil du dele ut menighetsblad i post-
kassene? VI trenger bud. Kontakt oss!

Pilegrimsforum i Årstad kirke
27.sept. kl.20.15 
(etter kveldsgudstjenesten kl.19)
inviterer vi til en samling med fokus 
på pilegrimsvandring.
Kontakt oss gjerne!
Signe Sandberg og Yngve Træland

Vi har ikke alle planlegging for høsten 
klar. Det jobbes spesielt med smittev-
ernet for at vi kan samles trygt. Dere 
som vil synge i kor, gå på middagskafé, 
formiddagstreff, babysang osv:
Følge med Facebook og på nettsiden  
kirken.no/aarstad
Der finnes oppdatert informasjon etter 
hvert som den kommer

Velkommen som 
konfirmant 

i Årstad kirke 2020-2021!
Et år med læring, opplevelser, erfaringer 
og nye venner!
Alle er velkommen som konfirmant. 
Hvis du ikke har bestemt deg for  
konfirmasjon i kirken
er du velkommen til å delta i høst, og 
kan bestemme deg etter det.
Kom som du er, og skap minner for 
livet sammen med oss!
På konfirmantturen blir det samlinger, 
aktiviteter, leking, det blir kvelds- 
andakter og mye sosialt.
Prisen for turen er inkludert i  
konfirmant-betalingen. Den planlagte 
konfirmant turen blir flyttet til
senere på høsten. All info som er klar 
får dere på
Orient eringsmøte i kirken torsdag 
27.august kl.18.
Konfirmantbetalingen er på kr. 1200,-. 
Betalingen dekker alle utgifter knyttet 
til konfirmanttiden.
Påmelding og registrering/ spørsmål kan 
du gjøre til presten Oddbjørn Stubhaug 
på 90863441
eller du kan melde deg på via nettsiden 
vår kirken.no/aarstad
 VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT 
MED DEG!


