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Faste og rettferdighet

Ser du etter noe å
være med på? Har
du lyst til å bidra?
Les Årstad
menighetsblad
og finn det som
passer for deg og
dine

14.februar kl.19

Årstad kirke
Faste og rettferdighet.
Kåre Skorpen
formidler
bibeltekster.
Musikkfølge
ved Tore Hegdahl og Årstad Ten
Sing. En kveld til ettertanke og til
å synge seg inn i fastetiden.
Den barmhjertige samaritan.

Årstad-prestene inviterer på tur!
I 34 år har folk hatt store opplevelser på øyen Kinn i havgapet utenfor Florø. Kinnaspelet er anerkjent og besøkt i år
etter år siden 1985. På en av de lyseste helgene i året fremføres spelet 4 ganger, og turfølget får også oppleve øyen og den
gamle pilegrimskirken. Du kan lese om spelet og årets framføring på http://kinnaspelet.no.
Vi ønsker kontakt med folk som vil reise sammen med oss til Kinn lørdag 16. eller søndag 17. juni.
Skriv mail til ss224@kirken.no, eller snakke med oss før 1.mars, så kommer vi oss av gårde og får en flott tur sammen!
Oddbjørn Stubhaug og Signe Sandberg

Prestens spalte:

Har du lyst til å bidra?

Menighetsblad har gitt navn til en
sjanger. Der alt er positivt og kjekt,
og ingenting vanskelig og dumt, i
hvert fall ikke på trykk, der kan en
kalle et skrift for «menighetsblad».
Og samlingen en inviterer til for
«søndagsskole». Underforstått, det er ikke sikkert
at det er sånn. Men vi fremstiller det harmonisk.
Det hender at folk lyver så mye om virkeligheten
at en tror det selv. Det er kilde til konflikter. På
hver side står folk, med helt forskjellig bilde av
hva som er sant. Da butter det imot for fellesskap
og god stemning.

Som samfunn har vi fått dette problemet
midt i fleisen. Først kom den amerikanske
presidenten og opprettet journalistene til
fiender. De som vi har stolt på. Plutselig må
vi ta stilling selv, hvem har rett? Så kom «Mee
too», en bevegelse hvor folk oppfordres om å
si fra om seksuell trakassering og overgrep.
Veldig bra! Men, hva med rettssikkerheten
til den som får alvorlige anklager mot seg?
Hvem har rett? Jeg har vent meg til at det
finnes saker jeg aldri får oppklart, ting jeg
aldri får vite. Det gjør det litt enklere å ikke
fordømme. Men min egen feighet skal ikke
få hindre dem som har fått lide fra å si fra.
Hver og en av oss må hjelpe til at overgrep
stoppes.

Et samfunn må ha et system for å trekke avgjørelse i vanskelig saker. Det er rettsapparatet,
med dommere, anklager og forsvarer. Politiet
jobber frem sakene. Vi andre slipper å dømme.
Hva er egentlig sant? Vi må leve med at Gud er
den siste domstol. Den eneste som ikke kan ta feil.
Paven har vært tydelig på at katolske prester har
begått overgrep mot barn. Han ber om unnskyldning til ofrene. Kirken er ikke fritatt, og ren for
skyld. Men kirken har tenkt på synd før. Har aldri
sluttet å minne folk på at noe kreves av oss. At vi
har ansvar, og at vi ikke bare kan ta oss til rette.
Kirken blir dermed beskyldt for å være fiksert på
sex og for å skape skyldfølelse.
Jeg tror at kirkens problem er adresseringen.
Hvordan når en frem til den rette når rettferdighet
skal skje og uskyld bevares?
Folk flest vet hva som er rett, og også hva som er
galt. Hvorfor ikke kalle det for synd? Hvorfor være
så forsiktige, når det trengs å si fra?
Jeg er glad for at Jesus har gitt oss et forbilde i å holde
fast på det rette (dømme),- men ikke fordømme .
«Gå bort og synd ikke mer», sa han til kvinnen
som var dødsdømt. Da hadde allerede de som ville
stene henne gått – «den av dere som er uten synd
kan kaste den første sten». Les hele historien i Johannesevangeliets 8.kapitel.
Å holde fast på det gode og ikke gi etter for det
vonde, det sporet må vi følge!
Signe Sandberg

Mange gjør en innsats for å lage god
juletrefest!

Har du tenkt på at det kunne vært fint
å være med på noe positivt sammen
med andre?
Lurt på om det kan være kjekt for deg
å hjelpe til?
I Årstad menighet er der mer enn 15
varianter av grupper hvor frivillige
yter en innsats. 2-300 mennesker er
for tiden engasjert som ansvarlige i
menighetsarbeidet. Oppgavene står i
kø, derfor vil vi at du skal vite: Det er
plass til deg også! Vil du jobbe med?:
• DIAKONI:
integrering, språkhjelp,
livstolkning, leksehjelp, besøk

Min salme
ved Grethe A Borge

JEG VIL
GI DEG O
HERRE, MIN
LOVSANG!
Jeg har funnet
veien til denne
salmen, eller rettere sagt; den har
funnet veien til meg. Teksten løfter
frem takknemligheten. Livet går jo i
bølger, både glede og sorg. Jeg har selv
vært gjennom mange tunge stunder,
og mange gode stunder Hvem har ikke
det? Godt og vondt!
Jeg fant meg selv via en prest, og jeg
fant meg selv i kirken. Det var presten
som ledet meg videre på veien, og jeg
ble sterkere i troen. Jeg snakker med
Gud hver dag, og liker å være for meg
selv i kirkerommet innimellom.
Det er kjærlighet og godhet hos Gud.

hos syke, trening, turer, måltid,
formiddagstreff?
• MUSIKK; KOR OG KIRKESPILL:
kostymer, administrasjon, PR,
sang og spill
• GUDSTJENESTE, MISJON:
åpen kirke, kirkevert, kirkekaffe
(festival?), vennskapsmenighet i
Kamerun, informasjon og pengeinnsamling …. ?
• M E N I G H E T S B YG G I N G :
basar, gevinster, håndarbeid,
økonomi,
sosiale medier,
menighetsblad, hytten Årstahiti,
ungdomsklubb?
Eller har du tenkt på noe , som vi ikke
har tenkt på?
KONTAKT OSS! BLI MED I ARBEIDSLAGET!
Som ulønnet medarbeider (frivillig)
har du tydelige forpliktelser. Du har
rett til å ta pause hvis du må. Og du
kan få delta i det omfanget du ønsker.
Les om menighetsarbeidet i
menighetsbladene og på nettsiden
vår: www.aarstad.menighet.kirken.no
Ring oss og gjør en avtale. Så får du
mer informasjon om det som du er
interessert i: 55593292
Eller skriv til:
arstad.menighet@kirken.no

Han lærer oss at en kan leve med
smerter, og akseptere det livet vi får.
Kjærligheten er en kraft som leger sår
og holder oss oppe. Kjærligheten er
sterkere enn døden!
Denne salmen sier mye og jeg kjenner
meg igjen i den. Jeg takker ved å jeg
synge den!
La hver tone
en hyllest til deg være!
Og i dager med glede
og dager med sorg
vil jeg leve hver dag til din ære!
En svensk lovsang av Christer
Hultgren. Norsk forfatter av korsanger
og salmer Per Ole Hagen har oversatt
salmen til norsk. Han jobbet for Indremisjonens musikkavdeling. Døde
brått i ung alder i 1978.

Velkommen på kurs om
troshistorie!
I februar starter et nytt tilbud i Årstad og Fridalen
menighet:
Fem kvelder om troshistorie. Vi skal ha samlinger en
gang i måneden fra februar til juni tirsdager kl 18.0020.00, med oppstart 13. februar. Her skal vi utforske
hvordan troen vår har blitt påvirket av både gode
og vanskelige livserfaringer. Det blir undervisning,
egenrefleksjon og deretter deler vi det vi ønsker
med hverandre i grupper. Hver kveld kommer til
å ha et forskjellig tema og det er derfor en fordel
at man er med på alle kveldene. Troshistorie er for
deg som ønsker å bli bedre kjent med Gud og med
din egen historie og for deg som ønsker å ta del i
et ærlig kristent fellesskap i en trygg ramme. Vi vil
bruke "Når troen og livet setter spor" av Jens Petter
Jørgensen som arbeidsbok. Ta kontakt snarest med
diakon Marianne på tlf 94119229 hvis du er interessert i å vite mer eller vil melde deg på.

God dag kantor! Står det bra til?

Jo takk, jeg er på bena. Det har vært
intenst den siste tiden. Desember er alltid
intens for oss organister. Vi har jo ikke juleferie. Og etter nyttår starter alt opp igjen,
med statistikk, årsrapporter, årsmelding,
og jeg vet ikke hva. Men jeg holder hodet
over vannet – med god margin.
Det er noe vi gjerne vil vite. Vi har
merket at det ofte er flere musikere
enn deg i gudstjenestene, - det er veldig fint, men hvordan får dere det til?
Det er ikke så vanskelig, det er bare å
spørre folk. Folk som spiller eller synger

gjør det jo fordi de er glad i musikk,
og som oftest har de lyst til å bidra. Nå
som vi har både et godt orgel og et godt
flygel, er det lett å lage fine musikalske
møter i forskjellige sjangre. For meg er
det både et stort arbeid og en stor glede.
Det er mye jobb forbundet med det.
Gudstjenesten må planlegges i god tid,
sangene og musikken må ofte arrangeres for de musikerne som skal være
med. De må jo ha noter å spille etter.
Men gleden ved samspillet er så stor
at den langt oppveier dette. Det gleder
meg å høre at «det er veldig fint», for
vi håper jo at det er en berikelse for de
som deltar i gudstjenestene også.
Det er jo kor også, i mange gudstjenester? Hvilken visjon har du for
musikkarbeidet i gudstjenestene i
kirken?
Jeg har samme visjon som lederen for
Søstrene Hagelins Fiskemat en gang
ga uttrykk for i et intervju:»Å lage de
samme gode fiskekakene om 20 år som
vi gjør i dag». Den likte jeg. Håpet mitt
er at riktig mange skal ha glede av å være
med i det musikalske arbeidet i Årstad
kirke, og føle en tilknytning til kirken
vår gjennom det. At de skal merke at

det de bidrar med, blir tatt godt imot,
og at de er med på noe fint. Slik er det
jo allerede, og min visjon er at det skal
fortsette. Det står ikke på folks villighet,
men på min kapasitet til å organisere
det.

Livets gang
Døpte
Isabel Bague Tjønneland
Oscar Bjerkvik Angeltveit
Emil Leander Forslund-Mindaas
Erle Flor Sørensen
Åse Marie Iden Cutler
Ulrik Rystad Remme
Signe Skjønberg Nyland
Selina Alexandrova Hadjieva

Døde
Erna Ingvarda Wie
Nicholas Lyngsgård Larsen
Ellen Vabø
Odd Sterri Larsen
Anne-Grethe Aslaksen

Årstad Menighet
www.aarstad.menighet.no
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
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 Schjørn-Koivula
55 59 32 97 vk874@kirken.no
Diakon Marianne Magnussen
941 19 229 mm359@kirken.no
Vikar for trosopplærer:
Odd Ivar Frafjord
of396@kirken.no
Administrasjonsleder &
frivillighetskoordinator Åsta Årøen
aa592@kirken.no
Neste nummer av menighetsbladet
kommer 14.mars. Innlevering 1.mars

Ung Messe i Årstad kirke
Søndag 11. mars er det Ung Messe i
Årstad kirke. På denne gudstjenesten vil
konfirmantene i Årstad og Fridalen være
aktiv med, sammen med ungdomsledere.
På lørdagen vil konfirmanter forberede
og øve til gudstjenesten. 20. mars vil
konfirmantene være med å samle inn
penger til Kirkens Nødhjelp sin Fasteaksjon.
Tematikken fra Fasteaksjonen til prege
gudstjenesten. Velkommen til en ung og
flott gudstjeneste.

Faste aktiviteter

Gudstjenester

Formiddagstreff i Årstad menighetssenter
8.februar kl.11.30 i Jonas Liesvei 55.
Vi mimrer om vårt nærmiljø!
Deilig lunsj, godt fellesskap, sang og andakt.
Babysang. Hver mandag kl.11
Middagskafè
8. febr kl.16-18 og annenhver partallsuke i
menighetssenteret Jonas Liesvei 55
Nytt Knøttekor:
kl.17.15 samme dager som middagskafeen
Barnekor (1-2.klasse)
hver tirsdag kl.15.15-16.15
Tweenskor (3-6 klasse)
hver onsdag kl.14.30-15.30
Et kor for alle
Lavterskelkor! Kontakt kantor Tore H
Årstad kirkes barnekor:
Hver onsdag i kirken: 1-3 klasse kl.15.15-16.
4-6 klasse kl.14.15-15
Årstad Ten Sing:
I kirken hver onsdag kl.18-20
Årstad kantori:
Hver tirsdag kveld i kirken
KorrKorr:
Annenhver torsdag kveld. Et kor for unge
voksne. Kontaktperson:
iversen.lene@mail.com
Ungdomsklubb / Freak:
Hver fredag kveld i Fridalen kirke
Samfunnsdiakoni:
Nærvær, Kafé Dele og Livskvalitet og Trosh
istorie. Kontakt diakon Marianne 94119229
Nærvær, Kafé Dele og Livskvalitet og troshistorie. Se Facebook
Åpen kirke
for stillhet, bønn, lystenning og kontakt.
Se skilting på fortauet. Som oftest kl.17-20:
hver mandag, og også torsdag el fredag.

Velkommen til Årstad kirke hver
søndag kl.11!
Siste søndag i måneden er
gudstjenesten kl.19

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
Legg inn i kalenderen din:
Årstad menighet: Årsmøte tirsdag 17.april
Årstad Kantori: Konsert søndag 18.mars

28.jan. kl.19: Kveldsgudstjeneste
med nattverd, bønnevandring og tilbud
om personlig forbønn. Stubhaug
4.feb. kl.11: Gudstjeneste
med nattverd. Sandberg
11.februar kl.11 Fastelavnssøndag:
Gudstjeneste med nattverd. Årstad
Kantori tar del. Sandberg
14.februar kl.19:
Samling om faste og rettferdighet. Kåre
Skorpen. Se første side
18.februar kl.11 1.søn i faste:
Familiegudstjeneste , Årstad kirkes
barnekor, Sandberg
25.februar kl.19 2.søn i faste:
Kveldsgudstjeneste med nattverd,
bønnevandring og tilbud om personlig
forbønn. Stubhaug
4.mars kl.11 3.søndag i faste:
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Sandberg
11.mars kl.11 4.søn i faste:
UNG MESSE ved konfirmantene,
Sandberg og Stubhaug
18.mars kl.11 Maria Budskapsdag:
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Besøk av prosten Anne Mathilde Klare
25.mars kl.19 Palmesøndag:
Kveldsgudstjeneste med nattverd,
bønnevandring og tilbud om personlig
forbønn. Sandberg

