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Folk i kirken
Tekst og foto: Jessi Kerr

Rønnaug Hammer 
 er opprinnelig fra Florø i Flora, og hun har alltid vært 
med i kirken. Hun er utdannet som sykepleier ved Bergen 
diakonissehjem sin sykepleierskole og vigslet til diakonisse 
i 1958. Nesten hele tiden siden det har hun vært ansatt ved 
diakonissehjemmets sykehus.
 
Rønnaug var med i Årstad menighetsråd to perioder fra 
1986 til 1994, og forteller: « Reidar Birkeland og jeg skulle 
skaffe tekstlesere og dørvakter til gudstjenesten. Det føltes 
som en stor oppgave, og siden han var så engasjert i andre 
ting, falt en god del på meg!»

Nå har hun vært pensjonist i 20 år, og har fortsatt med å 
bidra både i kirken, i misjonen og diakonifellesskapet. Hun 
syns det er meningsfylt å være med i menigheten,-  på kafé, 
hyggelige turer, gudstjenester, bibelgruppe og mer. I novem-
ber er det basar som hun også arbeider med. Rønnaug blir 
glad når folk samles!

«Det er lett å gå i kirken og ta kontakt med folk. Og jeg er 
heldig og har fått være frisk i alle år! Det gikk riktignok ikke 
så bra da jeg skulle gå ned Aurlandsdalen, så da fikk jeg prøve 
meg på å være pasient. Men ellers så har jeg trivdes med å 
få hjelpe andre hele livet.» 

Kirken og menighetslivet er et sted å komme sammen med 
venner, treffe nye folk og der er prester som er veldig kjekke 
og hjelpsomme. « For meg er det helt naturlig å gå i kirken, 
det gir en egen ro. Slik har det vært fra barndommen av, og 
dette felleskapet er jeg takknemlig for å få være en del av 
nå som jeg har blitt 85 år. Jeg begynte som KFUK-speider 
hjemme i Florø. Og jeg har vært aktiv siden da. Det gir meg 
mye å stå i kirkedøren og ønske velkommen til kirke!»

Fami li e gu d stj en e st e 
20.o kto b er  k l .11

m e d inv i t a sj on  ti l 
6-7-k l a ssin g er  «Ly s Vå ken»

over n a ttin g i  kirken 

G o sp e l kve l d 
m e d Kor rkor r i 

År st a d kirke 
fre d a g 25.o kto b er kl .20



Fra prestens verksted 
I gudstjenesten 14.juli leste vi 
denne teksten:
12 Hva mener dere? Dersom en 
mann har hundre sauer og én 
av dem går seg vill, lar han ikke 
da de nittini være igjen i fjellet 

og går og leter etter den som er kommet på 
avveier? 13 Og skulle han finne den – sannel-
ig, jeg sier dere: Da gleder han seg mer over 
denne ene enn over de nittini som ikke har 
gått seg vill. 14 Slik vil heller ikke deres Far 
i himmelen at en eneste av disse små skal gå 
tapt. 15 Dersom din bror gjør en synd *mot 
deg•, så gå til ham og still ham til ansvar på 
tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du 
vunnet din bror. 16 Men hvis han ikke hører, 
skal du ta med deg en eller to andre, for etter 
to eller tre vitners utsagn skal enhver sak 
være avgjort. 17 Hvis han ikke hører på dem 
heller, skal du si det til menigheten. Men hvis 
han ikke engang vil høre på menigheten, skal 
han være som en hedning eller toller for deg.
18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på 
jorden, skal være bundet i himmelen, og alt 
dere løser på jorden, skal være løst i himme-
len. Matt 18,12-18
Jeg legger preknen jeg holdt i Årstad kirke 
denne dagen på nettsiden vår. Etterpå tenkte 
jeg at det hadde ikke vært tydelig nok det jeg 
sa i prekenen. 
Her kan dere lese hvordan jeg rettet dette 
opp for meg selv:

Da Jesus ba Peter: «Vokt mine lam» så ga han 
alle sine disipler – sitt eget oppdrag! Jesus er 
Den gode gjeteren som passer på hver enkel 
av sine minste små. Som vil oss vel, og berger 
oss fra fare. Dette skjer ofte ved at Jesus sine 
venner og alle av god vilje trår til når faren 
truer. De som følger Jesus er ikke bare hans 
minste små som trenger hjelp. Vi er samtidig 
kalt til å være som han, til å passe på og hjelpe 
hverandre. Og dette gjelder også når det ikke 
gir oss gevinst tilbake. Når vi ikke blir pop-
ulære. Da kalles det offer. Og det er ikke et 
valg blant andre. Det er noe vi gjør, ikke for 
oss selv, men for dem som Jesus kaller «sine 
minste små». Det er derfor han er så streng. 
Det er derfor han gir et farlig oppdrag til sine 
etterfølgere. Fordi de små trenger det.
Ugress som truer den gode innhøstingen 
er et annet bilde. De som luker ugress om 
sommeren vet at ofte er ugresset sterkest. 
Men hvis vi ikke noen sloss mot det, hva 
skal vi da spise?
Signe Sandberg

Døde

Livets gang

Døpte

Inger Johanne Fossen Nilsen
Else Marie Aksnes
Kåre Groholm Einarsen
Kjell Walter Monsen
Alfhild Atteraas

Viet

Jonas Tollaksvik Hanøy
Anna Strand Rebnord
Nora Strømmen Hansen
Liv Henningsen Sælemyr
Rakel Tvinnereim
Astrid Kjærner-Semb Skeie
Thomas Lavik
Solveig Nordaker Øie
Ingrid Listou Monsen
Leah Nepstad Grung
Jonas Alvær Slaatten
Inga Helleland Lunde
Collin Ditlevsen Nilssen
Lycke Telle Stranden
Lucas Amilo Bruvik Hauge
Henrik Johan Smith Giertsen
Ella Ryland Haga

Jonas Ellingsen og 
Leni Langås Flåta
Thomas Fagerland Wiig og 
Kristin Magnussen
Håvard Eide Kvist og 
Emily Johanne Carr
Anders Lassesen og 
Anne Geirsdatter Hviding
Arne Rekdal og Jorid Tufteland
Thorstein Næsset Borja og 
Martine Nordnes
Thor Erik Hope og 
Aina Cathrin Takvam  

Valgresultat Årstad 
1.Julie Ane Ødegaard Borge
2.Grethe Doris Agcaoili Borge
3.Solveig Kristin Paule
4.Svein Ødegaard
5.Yngve Træland
6.Margaret Aabrek Henriksen
 
Varapersoner: Solofoniaina Zosoa 
Andrianaivoravelona, Lene Ivers-
en, Gretchen Lindsay Hull, Mar-
tin Løndal og Magnus Bjørnsen 
Løberg.
Første møte for nytt menighets-
råd er 21.okt.

Det er kommet nye regler ved årets 
valg, blant annet «5 % regel» som 
kompliserer opptelling, og gjør 
opprykk på listen mer krevende 
– dersom mindre enn 5 % har gitt 
en kandidat ekstrastemme, rykker 
vedkommende ikke opp.

Demokratiske aspekt ved valget har 
også blitt forbedret, vi hadde større 
og bedre valglokaler enn forrige 
gang, slik at universell tilgang ble 
bedret. Det var også en ny regel på 
opptelling, at ingen som stiller til 
valg, kan være med å telle. 
Valgdeltakelse  i  bispe- 
dømmeråd var 278 stemmesedler og 
i menighetsråd 248 stemmesedler. 
26 av disse var forhåndsstemmer. 
Valgdeltakelsen var  for menighets-
råd 7 %, mens valgdeltakelse på 
Bispedømmerådvalget  8 %.  
Årstad menighet ønsker høyere 
valgdeltakelse, og tar gjerne imot 
innspill på hvordan dette skal 
gjøres, 
kontakt gjerne aa592@kirken.no

Salmekveld 10.november kl.19
Velkommen til salmekveld i Årstad kirke! Uformell samling, vi synger 
kjente og mindre kjente salmer, det er te, kaffe og litt å bite i, og alltid 
ønskesalmer til slutt.
For alle som er glad i salmer.



Troshistoriekurs – 
Trude Tveit Kløvning  

Trude Tveit Kløvning er 51 år 
gammel, gift og har tre nesten 
vokse barn. Hun jobber som nor-
sklærer for voksne innvandrere. På 
fritiden liker hun å gå på tur, lese, 
svømme, reise og være sammen 
med familie og venner. Gjennom 
en venninne fikk hun vite om tro-
shistoriekurset i Årstad menighet 
og ble med på de fire kurskveldene 
våren 2019. 

Hun forteller at troshistoriekurset 
hjalp henne å bli mer bevisst hva 
som ledet henne til å tro på Jesus, 
og hva som har påvirket hennes 
trosvandring og forhold til Gud på 
godt og vondt. Hun sier at dette 
henger blant annet sammen med 
livserfaring og hvilken type men-
neske en er. 
Kveldene begynte med en liten 

gjennomgang om dagens tema og 
deretter jobbet alle deltakere med 
noen utdelte spørsmål. Til slutt 
snakket alle sammen i grupper 
og delte refleksjoner som hadde 
kommet ut av spørsmålene. Så var 
det litt tilbakemelding fra gruppen 
og en liten bønnestund etterpå. 

Trude sier: -Det har vært veldig 
fint å få tenke gjennom ting, be 
over dem og dele dem i en liten 
gruppe med mennesker jeg kunne 
stole på. Jeg ble møtt på en veldig 
respektfull og god måte. Vi har 
vært ulike typer mennesker, i ulike 
aldre, fra ulike sammenhenger og 
med ulik fartstid som kristen. Men 
alle disse ulikhetene opplevde jeg 
bare som fint. Gud jobber på så 
mange ulike måter med oss!

Livskvalitet og 
troshistoriekurs - 
Liv Unni Geithus

Liv Unni Geithus er sykepleier og 
står i midten av livet. Hun liker 
stort sett alt av kultur og sosiale 
ting, men føler at tiden i byen er 
knapp og økonomien begrenset. 
Hun sier at venner er viktige, og 
at å være i naturen er både bra 
for trening og fritid. Egentlig er 
hun med i en annen menighet, 

men hun deltok i aktivitetene 
´Livskvalitet og Troshistoriekurs´ 
i Årstad menighet og har ikke 
angret på det.
 
Livskvalitet er et kveldsarrange-
ment i Årstad menighetssenter 
som tar opp forskjellige temaer 
som er relevante og berører det 
praktiske livet. Tre emner kommer 
hun på i farten: „Hvordan bruker 
vi mobilen vår?“, „Hvilket forhold 
har vi til alle tingene vi eier?“ og 
„Hvordan setter vi grenser i nære 
relasjoner?“. 
I starten av arrangementet blir det 
servert enkel mat. Etter en leder 
har innledet til emnet, blir alle 
delt inn i grupper for å diskutere 
temaet videre sammen.
 
Liv-Unni har også deltatt på 
troshistoriekurset. Hun forteller 
at det handler blant annet om hva 
som har formet ens tro og gudsbil-
det, hva vi gjerne skulle ha ønsket 
hadde vært annerledes og hva vi er 
takknemlig for. Opplegget hjelper 
til å stole på at Gud er til stede og 
at Han er stor nok til å tåler å høre 
det man har på hjertet. 

 Liv-Unni sier: -Jeg opplever at 
det er stort behov for et slikt kurs i 
Bergen. Det er mange i byen som 
tror, men som ikke vet helt hvilk-
en retning de skal gå. Dette kurset 
kan være en smakebit til å finne ut 
av røttene sine - og til refleksjon 
over hvordan en kan gå videre i 
kristenlivet.
 
Hun anbefaler både Livskvalitet 
og Troshistorie til alle og sier at 
selv om det tar utgangspunkt i 
det kristne verdigrunnlaget er det 
stort rom for menneskelig erfar-
ing og det levde liv. Slik kan man 
få tips fra andre om hvordan de 
har løst diverse spørsmål og man 
kan få noe nytt å reflektere over. 
Liv-Unni ønsker å legge til at hun 
det siste året har brukt mye tid til 
å snakke med Gud gjennom bønn. 
Hun har opplevd dette som en 
kilde til fornyelse og nye perspek-
tiver, og vil sterkt anbefale også 
dette i tillegg til å delta på arrange-
menter i menigheten. 



Årstad Menighet Faste aktiviteter Gudstjenester
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 Åsta Årøen, 
aa592@kirken.no 99522847
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
Vikar for trosopplærer: Kristiane 
Margrethe Koch,  
kristianekoch@hotmail.com
Diakonimedarbeider 
Tatyana S Olsen  
40528401  tatyanav.olsen@gmail.com

13.oktober kl.11: Gudstjeneste med 
nattverd, Bjørn Nygaard. Menighetskoret

20.okt. kl.11: Familiegudstjeneste, 
ofring til TV-aksjonen, barnekoret.

27.okt. kl.19: Kveldsgudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Stubhaug. 

3.nov. kl.11: Allehelgensdag: 
Gudstjeneste med dåp, nattverd og 
lystenning. Nygaard

10.nov kl.11 Gudstjeneste , dåp og 

nattverd, Rasmus Lassen

17.nov. kl.11: Familiegudstjeneste, 
barnekor, Sandberg

24.nov.kl.19: Kveldsgudstjeneste, 
nattverd, Sandberg

1.des.kl.11: Gudstjeneste med dåp og 
nattverd, Nygaard. Menighetskoret

8.des. kl.11: Gudstjeneste med dåp og 
nattverd, Sandberg

Se etter info på Facebook hvis du 
lurer på noe!

Middagskafé  i menighetssenteret
torsdag kl.16-18 Annenhver uke  
i partallsuker. Middag mm, aviser, spon-
tane kultu rytringer. For alle aldre

Knøttekor 
Annenhver torsdag (partallsuker) 
 kl. 17:15 til 17:45 i menighetssenteret.  
Jonas Liesvei 55

Babysang
Hver mandag kl.11.  
Se Facebook: Babysang Årstad

Årstad kirkes menighetskor
Lavterskelkor. Annenhver torsdag i odde-
tallsuker kl.19-20.30  i kirken.  
Kontaktperson Tore Hegdahl 93812507

Årstad kirkes barnekor
For skolebarn. Første gang onsdag 
21.august.. Øving hver onsdag i kirken fra 
kl. 15.30 – 16.15

Årstad Ten Sing:
I kirken hver onsdag kl.18-20

Årstad kantori:
Hver tirsdag kveld i kirken.   
Kontaktperson Tanja Johansen tlf 
91643011 mail: spillerkatt@gmail.com

KorrKorr:
Annenhver torsdag kveld. Et kor for 
unge voksne.  
Kontakt iversen.lene@gmail.com

Ungdomsklubb / Freak:
Hver fredag kveld i Fridalen kirke

Åpen Kirke
For stillhet, bønn, lystenning og  
kontakt. Se skilting på fortauet.
Oftest åpen kirker: tirsdag og onsdag 
formiddag

Dåp av voksne:
Er du voksen og har lyst til å bli døpt?  
Er du mer enn 15  år og ble ikke  
konfirmert? Velkommen til å kontakte én 
av prestene

Formiddagstreff
Torsdag 10.oktober kl.11.30: Ole 
Loftaas: «Min historie»
Torsdag 10.novmeber: Kronstad Old-
timers, Glad-jazz med allsang innslag

GODE PLANER FOR HØSTEN:
23.november kl.12-15:
Basar med korsang, allsang og ballett, 
herlig kafémat, julemesse, lodd på bok, 
tombola og åresalg!                       
Vi trenger dugnadshjelp på basaren, 
loddselgere på forhånd, og masse 
åregevinster!

13.desember kl.18: Lucia/julekonsert 
med menighetens kor

20.okt og 17. nov kl.11 : 
Familiegudstjenester

27.okt og 24.nov. kl.19: 
Kveldsgudstjenester

6. nov: Livskvalitet med tema: «Hvordan 
skape motivasjon for å nå sine mål?»

13. nov: Kafe Dele: «Lær å reparere 
egne klær med symaskin» 

29. nov: Internasjonal middag i Frid-
alen kl 17.30-20.00 med tema: «Hvordan 
bygge gode vennskap?»

For deg som har lyst å engasjere deg:
 Kontakt oss og hjelp til med 
middagskaféen, distribusjon av 
menighetsbladene, ungdoms og 
barnearbeid, dugnad på hytten 
Årstahiti, mm
Vi trenger spesielt foreldre som kan ta 
et overkommelig og begrenset tak i 
barnearbeidet!
Snakk med presten Signe 98059534


