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Hill deg Frelser og forsoner!
Verden deg med torner kroner,
Du det ser, jeg har i sinne
rosenkrans om kors å vinde.
Gi meg dertil mot og hell!
Du som har deg selv meg givet,
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.
Ja, jeg tror på korsets gåte,
gjør det Frelser av din nåde.
Stå meg bi når fienden frister,
rekk meg hånd når øyet brister,
si: Vi går til Paradis
N.F.S.Grundtvig
Norsk Salmebok 173

MENIGHETSMØTE
tirsdag 17.april kl.19

Årstad menighets årsmøte holdes i menighetssenteret i Jonas Lies vei 55.
I møtet vil menighetsrådet redegjøre for årsrapporten 2017 og årsregnskapet 2017.
Diskusjon: Hvor eller hvordan går veien videre for
menigheten?

FASTEAKSJONEN
Kirkens nødhjelp:
Ja, vi elsker dette vannet

Tirsdag 20.mars kl.16-18 fra Jonas Liesvei 55: Bøssebærere møter kl. 17-18.
Ta med legitimasjon. Kommer du får vi bedre resultat!
Vi ber også folk som er hjemme om å ta godt imot
bøssebærerne og å ha kontanter eller VIPPS klart når
bøssebærerne kommer. Les: fasteaksjonen.no

MIN salme:
v/ Knut Kaldestad,
sokneprest i Fridalen
og litt i Årstad
Min salme:
Deg være ære
Noe av det beste
med å gå i kirken på påskedag og
i påsketiden, er
å synge de flotte
påskesangene. Det
er så mye glede og
jubel i dem! Og dersom jeg skal velge meg én påskesalme
som min salme, så må det være Deg være ære. - Den setter
ord på dødens makt, som vi mennesker ikke kan gjøre noe
med eller overvinne. Vi er 100% dødelige, som en realistisk og livserfaren kreftsykepleier sa til meg. Men salmen
setter også ord på det forunderlige evangeliet: at Jesus ved
sin oppstandelse er Herre over dødens makt! Han kan gi
oss håp og liv. Dette kan bare sees med «troens øye» og
møtes med jubel! – Møt opp i kirken og syng «Deg være
ære!»

Fortsettelse fra side 1 Konsert søndag
18. mars: Stabat Mater Årstad kantori
fortsetter sin tradisjon med framføringer
av gammel europeisk kirkemusikk,
denne gangen med to vakre verk av
prominente italienske barokkomponister, Alessandro Scarlatti (1660-1725)
og Antonio Caldara (1670-1736).

1: Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

3: Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.

Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

«Deg være ære» er en salme
satt til melodien «See, the
Conqu’ring hero comes»
fra Händels oratorium
Judas Maccabaeus. Teksten
er en oversettelse av salmen
«À toi la gloire» skrevet av
sveitseren Edmond Louis
Budry i 1885. Den ble oversatt til norsk av Arne Fjelberg i 1947.

2: Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er.

Begge verkene er tilegnet
Jesus Kristus’ sørgende mor
Maria og bærer tittelen
Stabat Mater – ”Der stod
moren fylt av sorg” - en hyllest til Maria. Verkene og
teksten egner seg til påsketiden og Jesu korsfestelse,
men er også relevante for
Maria budskapsdag – dagen da Maria fikk vite at
hun skal føde en sønn. I år
er Maria budskapsdag 18. mars – dagen
vi skal ha vår konsert.
De to verkene vi skal fremfører er forskjellige i sammensetning og karakter.
Scarlattis Stabat Mater er et rolig kammerverk for to kvinnestemmer: sopran
(Ingvill Espedal) og mezzosopran/kontratenor, sunget av korets egen dirigent
og sangpedagog Tanja Johansen. Caldaras Stabat Mater er et større verk for
kor, orgel og kammerorkester. Fra våre
tidligere prosjekter, ikke minst siste
prosjekt – Trond Kvernos ”Improperia
Salvatoris Nostri” og Arvo Pärts ”Berlinermesse” - har vi gode erfaringer
med å samarbeide både med eksterne

Påskesalmekveld
Merk at Knut Kaldestad
og Tore Hegdahl inviterer
til Salmekveld 2.påskedag
kl.19

og egne solister, og med organist Tore
Hegdahl fra Årstad menighet, samt Borakvartetten som strykeakkompagnement. Dette vil vi fortsette med også i
dette prosjektet.
Med sin religiøse betydning og utsøkt
vakre barokkmusikk vil konserten appellere både til kirkegjengere og et generelt publikum interessert i klassisk
musikk.

Påskemiddag også i år!
For mange blir påsken en stille og
lang høytid. Derfor er det ekstra
kjekt å treffes i slutten av påsken. I
fjor hadde vi en vellykket middag i
menighetssenteret 2.påskedag der vi
spiste lammestek sammen.
Dette ønsker vi i år også!
Kom til Jonas Liesvei 55 kl.20 den
2.april (rett etter salmekveld i kirken som begynner kl. 19.)
Påmelding til aa592@kirken.no.
Egenandel er 100 kr.

To søstre på
Kronstad
Tekst og foto: Brit Rønningen
Da søstrene Orlaug Oma og Ellen Eliassen vokste opp i Kronstadveien var
det på landet. I dag må barn passe seg
for bilene.
Det var grønne marker her, kyr og
hester. Der Kronstad skole ligger idag, der
var Jakobsens gartneri, sier Orlaug.
Her var fiskehandel og kolonialbutikk og
frukthandel. I Jonas Lies vei var det frisør,
fiskehandel, snopebutikken og så melkebutikk, legger Ellen til.
Menighetsbladet er på besøk. Søstrene
bor i hver sin leilighet i Kronstadveien,
i huset de er vokst opp i. Orlaug er født
i 1929, er enke og har fem barn og atten barnebarn, mens Ellen er født i 1935
og er enslig. De har opplevd mange
endringer.
BARNDOM
Det var store sosiale forskjeller. Noen
eide egen bolig og andre leide kommunale boliger. Én i klassen bodde på to
rom, et lite kjøkken og do ute. Jeg lurte på
hvordan det gikk an, fortsetter Orlaug.
Under andre verdenskrig overtok tyskerne skolen.
Da kom læreren og undervist i andre etasje hos oss. Det gikk på rundgang.
Årstad kirke er viktig for søstrene.
Jeg husker første gang mor tok meg med
til kirken. Jeg var kanskje fire-fem år. Jeg
skulle gå på søndagsskolen som var før
klokken 11, sier Orlaug.
Nesten alle gikk der. Vi var delt etter klassetrinn. Fjerde klasse var på galleriet, skyter
Ellen inn.
Om vinteren kunne de renne med kjelke
ned hele Kronstadveien. Der var få biler,
men i hvert fall melkebilen og brødbilen.
Vi gikk midt i veien og lekte mye i gaten.
Fikk jeg lov, så gikk jeg ut, forteller Ellen.
Og så gikk hun tur med postbudet.
Jeg sto i Kronstadveien og ventet. Så pratet vi mens vi gikk ruten hans. Ved dagens
Kiwi sa han: Nå må du gå hjem.
KAMERUN
Ellen hadde utferdstrang. Nesten
halvparten av sitt liv har hun vært misjonær i Kamerun for misjonsselskapet.
Jeg ble kalt til å være kasserer og sekretær

for tilsynsmannen. Jeg måtte opprette en
bokhandel midt i byen Ngaoundéré. Det
var ikke det letteste. Vi bestilte varer fra
Frankrike. En gang bestilte jeg én kasse med
kladdebøker, men fikk femtito kasser. Hva
skal jeg gjøre? De sa at dette klarer misjonen,
jeg skulle bare legge ut. Vi måtte telle og føre
regnskap hver måned, ellers forsvant det
penger eller varer, minnes Ellen.
Jeg ble kalt pengemoren, for de sa jeg var
moren til banken. ”Du må ikke si sånt.
Da kommer de og rører meg” sa jeg til
dem. ”Nei, ingen skal røre deg, mademoiselle”, forsikret de meg.
Ellen hadde også to års undervisning for
de som skulle bli døpt. Hun opp-levde at
en ung gutt forsøkte å lure seg til å ta det
raskere.
Jeg er veldig glad for alle årene i Kamerun. Jeg har mange venner der, slår
Ellen fast.
Hvordan var det å komme tilbake til
Norge?
Kamerun og Norge er som natt og dag.
Her har du alt. Der ute var jeg én av dem,
ikke en fremmed. Så jeg har to hjemland.
Hun har merket at det forandret seg her
hjemme.
Her er mange barnefamilier nå. Men barna leker ikke ute. De går i barnehage. Vi
lekte ute og mor var jo hjemme.
LÆRER
Orlaug har stort sett holdt seg i Bergen og
jobbet som lærer.
Jeg var øvingslærer på lærerskolen og lærer
i barneskolen. Det har vært et rikt liv i
veksling mellom ungene og studentene.
Derfor holdt jeg ut til jeg var 69 år. Jeg
forsøkte å være et forbilde. Først når jeg
ble glad i elevene, greide jeg å formidle
noe til dem. Når studentene hadde prak-

sis, kunne jeg sitte bak i klassen og be,
forteller Orlaug.
Det var vanlig med en samlingsstund
hvor elevene sang og hun holdt en liten
andakt og lyste velsignelsen.
Det kan du ikke gjøre i dag, sier Ellen.
PENSJONIST
Hvordan er det å være pensjonist?
Det er deilig. Du kan gjøre som du vil,
kommer det spontant fra Ellen.
Du kan være med på mye. Jeg er fremdeles noenlunde levende, selv om føttene
ikke fungerer, tilføyer Orlaug.
Hun går regelmessig og svømmer. Ellen
går regelmessig på cafeen i Årstad, og
hver onsdag spiser hun middag på Miljøstuen i Lotheveien i regi av Løvstakksiden menighet. Og begge er med i
misjonsforeningen Haabet

Årstad menighets
årsrapport for 2017
Har du tenkt deg på menighetens
årsmøte 17.april ?
Kunne du hatt lyst til å se årsrapporten på forhånd?
Det er lett å få tak i den etter 14.mars;
Hent årsrapporten på menighetskontoret eller finn den på:
www. aarstad.menighet.no

Har du lyst
Har du lyst å gå med menighetsbladene, så alle som bor her kan få det i
postkassen? Kontakt oss!
Har du lyst å lese fra Bibelen i gudstjenestene, f.eks. på langfredag? Kontakt én av prestene!
Har du lyst å betale bladpenger til
menighetsbladet?
Se bankgironr på side 7

På Kronstad hovedgård har det oppstått mye spennende aktivitet den siste
tiden. Menighetsbladet vil oppfordre folk i strøket å sette seg inn i alle tilbudene ved å finne nettsiden:www.kronstadhovedgårdkulturforening.no/
Kafé Sokrates er en forening i den gamle filsofens ånd.
Under klipper vi fra årets program
Og en svært spesiell teaterforestilling med middagservering kan en også få
med seg

Torsdag 30. mars
Vannets mysterier
v. Knut Børve Professor v. kjemisk institutt UIB
Torsdag 27. april
Klimaforandringer. Hva er det?
v. Ervin Thorn Fysiker/klimaforsker UIB
Torsdag 1. juni
En reise i Årstad bydels historie v. Egil Erpesvåg Bergenshistoriker
Torsdag 22. juni
Psykologi og musikk
v. Hans Petter Broch Psykoanalytiker/psykolog
Torsdag 31. august
Rolf Jacobsens poesi
v. Tore Nysæther Skuespiller/tekstforfatter/instruktør
Torsdag 28. september
Viktigheten av å tilhøre et lokalt miljø
v. Hans Petter Dahl Hansen Høyskolelektor

Babysang på
eldresenter
Foto: Monica Grøttebø Knapstad.
Grethe Borge sammen med babyer
og mødre fra babysangen i Årstad
menighetssenter har vært flere ganger
på Fantoft omsorgssenter og sunget
for og med de gamle. Menighetsbladet
har spurt Grethe hvordan hun opplever
dette og hvorfor de tar bryet:
«Det er en kjempe stor glede for de eldre bare å se de små skjønne barna. De
gamle forstår umiddelbart at det noe
magisk med barn og musikk. Vi kjenner på at alle som er der får det bedre av
å være sammen. Det er både kommunikasjon og et nydelig samspill.
Det finnes gamle som har lite eller ikke
språk, men sammen med babyene gjør
det ingenting. Blikkontakt, smil og
berøring er nok, for de gamle og barna
forstår hverandre og har det godt sammen.
Jeg oppdaget reaksjonen på de eldre
når vi kom. Det var gledestoner og de
ville gjerne holde de små babyene. Det
ble noen hilserunder før og etter sangstund. Det var en helt annen verden og
dette var første gang for meg og kanskje
mange andre. Det var så vakkert.
Kommunikasjon er mangfoldig. Det

vi opplever når babysangen er på omsorgssenteret
er sjeldent. Det er så givende! Og jeg føler at det
er en kjempe viktig jobb.
Når jeg ser bildene tenker jeg at dette er en lykkens dag. Babysang med
gjengen fra Årstad! Tårer,
latter og smil. Det er flott
og rørende å se samspillet
mellom de yngste og eldste.
Det skulle vært mer fokus
på alle dem som trenger
hjelp og omsorg i samfunnet vårt», sier Grethe som
gleder mange i menigheten med sitt arbeid!

To
samtaler
Tekst og foto ved
Svein Ødegaard

Aba Musie Haile Michael Gebre Meskel
Selv om man blir
eldre er det ikke
for sent å lære,
og jeg må innrømme at mine
kunnskaper om
«Den Etiopisk
Ortodokse Tewahedo kirken» har
vært sparsomme.
Nylig fikk jeg møte Aba Musie Haile
Michael (Fader Moses Kraft Engel),
munk, og prest for denne kirken i Bergen.
En iskald vinterdag har vi avtalt å møtes
på Årstad menighetssenter. Usikre var
vi nok begge to, ulike og uten å vite noe
særlig om hverandre, men kontakten

Aba kom til Bergen for seks år siden.
Han er 38 år, er fra Addis Ababa i Etiopia, ugift, og utdannet prest. Menigheten hans har gudstjenester og sin øvrige
virksomhet på gamle Florida sykehus,
nå St. Paul gymnas. Han kom i kontakt
med Årstad menighet etter forslag fra
norske myndigheter (NAV).
Vår samtale ble litt vanskelig grunnet
språkproblemer, men Aba viste meg en
del informasjon på Internett, vi «googlet» både aviser og Wikipedia:
Den etiopisk-ortodokse kirke hevder å
ha sin opprinnelse i evangelisten Filip
sin dåp av en etiopisk tjenestemannen rundt år 50 e. Kr. Etiopia hadde
allerede regelmessig kontakt med Middelhavslandene og de praktiserte den
jødiske tro. Kongene anså seg for å
nedstamme fra Menelik, sønn av kong
Salomo av Israel og dronning Makeba
av Aksum og Saba. Først på 300-tallet
ble kristendommen etablert. Den etiopisk-ortodokse Bibel omfatter også
apokryfene, og gudstjenestespråket er
det gamle riksspråket geez som ikke
lenger tales. (Kilde: Wikipedia/SNL).

Zakaria Alkhlef –
flukten fra Syria til Norge
Jeg ble kjent
med Zakaria
for et år siden, han hadde
da vært noen
måneder i Bergen. Diakon
Marianne formidlet kontakten, og vi har
møttes bl.a. for
norsktrening.
Zakaria går på norskkurs på Nygård
skole. Han forstår nå ca 70%, smiler
han .
Krigen og tragediene i Syria er velkjent,
men å samtale med en som har opplevd
det og flyktet til et fjernt land, krever en
forsiktig tilnærming.
Nå kjenner vi hverandre ganske godt.
Tiden er inne for å spørre mer. Zakaria er 25 år gammel, han er vennlig og
han har fått bra tak på det norske språk.
Han er muslim, kommer fra byen Deir
Al Zor og kom som flyktning til Norge
i 2015. Han har nå en treårig oppholdstillatelse i Norge og bor på Kronstad.

Han har en bror som har fulgt på ferden
og de to holder sammen.
Da krigen i Syria begynte var han ferdig med videregående skole og begynt
å studere medisin i Beirut, Libanon. Etter 6 måneder måtte han gi opp studiet
og flykte. Han kom til Tyrkia og sammen med 45 andre flyktninger dro han
til Hellas i en 2,5 x 8 meter gummibåt.
Så gikk reisen via Makedonia,
Serbia, Ungarn, Østerrike, Tyskland, Danmark, Sverige og
til Fredrikstad i Norge. Han
ble registrert som flyktning og
via mottak i Sør-Norge kom
han til et mottak på Finnsnes i
Troms hvor de to ble værende i
14 måneder. Brødrene kom så
til Bergen hvor de trives veldig
godt. Det Zakaria savner mest
er selvsagt familien sin, mor
og far som nå bor i Damaskus,
fire søsken som lever i Syria og
en bror i Tyskland. Det hjelper
godt å være to her. Nå som han
kan norsk ganske bra, håper han
på mer utdanning, ta tilleggsprøver og kanskje komme inn
på medisin. Han ønsker at det

ble fort god.

Aba forteller også om kirkesamlingen i

Bergen i 2014 og viser meg en artikkel
fra Bergens Tidende den gang:
En gang i året samler medlemmer i
Den Etiopisk Ortodokse Tewahedo
kirken seg for å feire en av de største
høytidene, dåpen. I Norge går feiringen
på rundgang til forskjellige steder i landet. I år var feiringen lagt til Bergen, der
menigheten Menbere Leul st.Michael
har i underkant av 200 medlemmer.
Korskirken er nesten full, medlemmer
fra hele landet er samlet i kirken hele
natten for å feire minnehøytideligheten om Jesu dåp i Jordan-elven. Vannet
velsignes av prestene, så kastes det over
deltakerne. Slik husker de på dåpen og
kan fornye sitt dåpsløfte. Tidlig om
morgenen kom også biskop i Bjørgvin
Halvor Nordhaug inn i kirken for å
være tilstede. Etterpå er det feiring..
Jeg har altså lært noe nytt, men erkjenner at verden er stor og vi er små.
Jeg kan ikke spørre og skjønne alt om
forholdene i Etiopia for religiøs aktivitet. Det hørtes ut som der er betydelige
konflikter og utøves også overgrep og
vold.
blir fred i Syria så han kan reise hjem
igjen. Han kan også forestille seg å bli
bedre integrert i det norske samfunnet,
og dersom med litt flaks få utdannelse
og jobb. Tiden får vise.
Zakaria har vært i arbeidsprakis i 6
måneder. På bildet er han en tur for å se
til båtene på Årstahiti, midt på vinteren
i fjor.

Glad i å synge?
Bli med i Korrkorr!
Korrkorr er et damekor med medlemmer i alderen 25
til 40 år som øver annenhver torsdag fra klokken 19.30
til 21.30 i Årstad kirke. I år fyller koret ti år, og i den
forbindelse skal vi ha en jubileumskonsert i september.
Per i dag er vi cirka 15 jenter som liker å synge, og nå
ønsker vi å bli enda flere i koret. Vi inviterer derfor til en
åpen øving torsdag 22. mars klokken 19.30.
Korrkorr synger mye populærmusikk, men vi liker også
både gospel og salmer. I hovedsak synger vi trestemt
(sopran 1, sopran 2 og alt). Koret er åpent for alle som
har vanlig musikalsk forståelse og vil synge i kor. En stor
andel av korets medlemmer er tidligere «tensingere». Det
er en fordel om du har sunget i kor tidligere.
Les mer om Korrkorr på bloggen vår https://korrkorr.
wordpress.com/
Da håper vi å se nettopp deg på korøving i Årstad kirke
torsdag
22. mars klokken 19.30.

Basargevinster
24.november holder
Årstad menighet
basar. Utover høsten
skal der selges
lodder på bok, og
på basaren blir det
trekning, åresalg og
julemesse-salg. Har
du lyst til å være
med å produsere til
basaren? Ta kontakt
med Åsta Årøen 99522847. Vi håper også at noen vil gi oss
hovedgevinster, frist for dette er 1.juni. Og til høsten ryddes
plassen for små og store åregevinster; som vi håper dere lesere
vil bringe inn!

Tårnagenthelg
7. og 8.april inviteres 2 og 3 klassinger til Tårnagenthelg i
Årstad kirke. Ta kontakt med oss hvis du ikke har fått innbydelse i posten, eller har spørsmål om arrangementet.
Odd Ivar Frafjord 91623899

T

ro det når noe brister
uten å vokse frem.
Tro det når noen mister
det som var alt for dem!
Tro det når håp går under
uten å reise seg:
Ikke en spurv til jorden!
Det er et ord til deg.
Ingeborg Prytz Fougner Norsk Salmebok 324

I

kke en spurv til jorden
uten at Gud er med.
Ikke en sjel mot døden
uten hans kjærlighet!
Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt
uten at Gud vet om det, han som er over alt.

T

ro det når stormen herjer
bladløse vintertrær!
Tro det når brenning bryter
over de nakne skjær!
Tro det når ubeskyttet
midt i en kamp du står.
Tro det når helt alene
du med en smerte går.

Livets gang
Døpte
Nova Alexandra Merkesvik Dreyer
Peter Magnus Fjellbirkeland
Marius Binfield Opedal

Døde
Unn Helliesen
Ingrid Elizabeth Kalvik

Årstad Menighet
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
mm359@kirken.no
Vikar for trosopplærer Odd Ivar Frafjord
ae396@kirken.no
Administrasjonsleder &
frivillighetskoordinator Åsta Årøen
aa592@kirken.no
Neste nummer av menighetsbladet
Neste nummer kommer 25.april.
Innleveringsfrist: 16.april

Kirkelig Fellesråd har gitt ut egen
brosjyre med alle konserter o.l. i
påsketiden.
Finn brosjyren i kirken eller på
ww.bergen.kirken.no

ÅRSTAD DIAKONAT er ein del av
Årstad menighet si diakonale teneste.
Diakonatet legg vekt på å gi tilbod til
eldre og andre med særlige behov. Vi
har m.a. ansvar for å drive formiddagstreff og arrangerer ein tur i året for
eldre i menigheta.
Vi arrangerer også Diakoniens søndag
ein gong i året. Diakonatet har sju
medlemmer som
møtest ca. kvar 6. veke kl. 19-21 i
menighetssenteret.

Fasteaktiviteter
Formiddagstreff
i Årstad menighetssenter
12.april kl.11.30 : Anne Framholt
og Tore Hegdahl: Sang for alle!
Og dessuten deilig lunsj, godt fellesskap og
andakt.
Babysang. Hver mandag kl.11
Middagskafè
22. mars kl.16-18 og annenhver partallsuke
i menighetssenteret Jonas Liesvei 55
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
Åpen kirke
for stillhet, bønn, lystenning og kontakt.
Se skilting på fortauet. Som oftest kl.17-20:
hver mandag, og også torsdag el fredag.
Dåp og konfirmasjon
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

Gudstjenester
Velkommen til Årstad kirke hver
søndag kl.11!
Siste søndag i måneden er
gudstjenesten kl.19
18.mars kl. 11 Gudstjeneste
med dåp og nattverd. Prost Anne Mathilde
Garman Klare

25. mars kl. 19 Kveldsgudstjeneste
nattverd, bønnevandring, tilbud om
personlig forbønn. Sandberg

29.mars kl.19 Skjærtorsdag
Stubhaug, nattverd

30.mars kl.19 Langfredag
Stubhaug

1.april kl.11 Påskedag
Stubhaug

2.april kl.19 2.påskedag:
Salmekveld: Kaldestad, Hegdahl.
Påskesalmer og ønskesalmer

8.april kl.11: Påskefestgudstjeneste
Stubhaug, barnekor. Tårnagenthelg

15.april kl.11 3.søn i påsketid:
Gudstjeneste , Sandberg, nattverd Jernbanens musikkorps

22.april kl.11 4.søn i påsketid:
Gudstjeneste, nattverd, Årstad Kantori
29.april kl.19 5.søn i påsketid:
Kveldsgudstjeneste, Stubhaug, nattverd,
bønnevandring, tilbud om personlig
forbønn

6.mai kl.11 6 søn i påsketid:
gudstjeneste, dåp og nattverd, Sandberg

Torsdag 10.mai kl.11 Kristi
himmelfartsdag
i Solheimsviken: Utegudstjeneste felles for
flere menigheteter, ta med nistemat

Årsmøte:
Årstad diakonat har årsmøte mandag
9. april kl.19:30 i menighetssenteret.
Det blir valg på nytt styre, og vi ønsker
nye medlemmer velkommen.
Har du lyst til å vere med i diakonatet?
Ta kontakt med Inghild på telefon
90241339.
Andre meldingar frå diakonatet:
1) Det blir ikkje formiddagstreff i mai.
2) Busstur sammen med Fridalen i
begynnelsen av juni.

SAMFUNNSDIAKONI
I Årstad menighetssenter, Jonas Liesvei
55.
Ta kontakt med diakon Marianne
Magnussen i forkant av samlingene pga innkjøp/matservering tlf
94119229.
Livskvalitet kl.19-21 et samtaleforum
med innledning og grupper
19.mars, tema: Indre fred 23.april,
tema: Tilgivelse.
Kafé Dele kl.16.30-19, sunn, selvlaget
mat kombinert med samtale
21.mars: Humor og 25.april : Sang
og husband.

Prosten i Bergensdalen kommer til Årstad kirke 18.mars
1. oktober
2017
ble
Løvstakksiden, Årstad,
Fridalen
og Landås
menigheter
fra Domprostiet og
Slettebakken, Storetveit, Bønes, Sælen
og Fyllingsdalen fra Fana prosti knyttet
sammen til Bergensdalen prosti.
Det er spennende å få være med å bygge et nytt prosti. Siden oppstarten har
jeg brukt tid på å bli kjent med de 16
prestene i prostiet. Det har vært en stor
glede å bli kjent med så mange flotte
prester.
Menighetene skal ha besøk av pros-

ten én gang i året. Da blir det en uke i
hver menighet hvor jeg deltar på møte
i menighetsrådet, på stabsmøte, på aktiviteter i menigheten og avslutter med
gudstjeneste søndag formiddag. På den
måten blir jeg kjent med menighetenes
utfordringer og gleder. Det er viktig
for meg å vite litt om hvordan livet i
bydelene er både for barn, unge og eldre. Årstad menighet får besøk nå.
Kirken skal være synlig tilstede i
lokalmiljøet. Kirkens dører skal være
åpne for mennesker i ulike livssituasjoner. Vi kan komme med hele livet
vårt til Guds hus, - til dåp, konfirmasjon, til bryllup og gravferd. Kirken er
til for å formidle Jesu kjærlighet til oss
alle. Forskjellige yrkesgrupper hører til
staben i menigheten: kirketjener, di-

Nesten hvert tredje offer for moderne slaveri
er et barn.
Tirsdag 20.mars kl. 18.00-20.00: Speaking For Freedom
på Ricks Teater. Foredrag med prof. Kevin Bales om slaveri
i produksjonslinjen og forbrukeres ansvar. Kort innlegg fra
fairtrade-klesprodusenten Fair & Square om deres produksjonsideologi og -strategi.
Billetter: Kjøpes i døren (studenter 50 kr / voksne 75 kr).
Les nettsiden globaluke.no

akon, organist, pedagog, administrator m.m. 30. januar var vi alle samlet
til «Kick-off for Bergensdalen prosti»
i Storetveit. Der møtte jeg rundt 60
svært engasjerte medarbeidere fra de ni
menighetene.
Jeg er godt kjent i Bergen selv om jeg
lenge har bodd borte. Jeg vokste opp
på Landås. I 1981 dro jeg til Oslo for å
studere teologi. Deretter ble det noen år
som prest på Skedsmo, og så arbeidet
jeg 10 år ved hovedkontoret til Norges
KFUK-KFUM. De siste 11 årene har
jeg vært sokneprest i Drøbak og Frogn.
Nå har jeg kommet hjem til Bergen og
gleder meg stort til å fortsette arbeidet i
Bergensdalen prosti.
Anne Mathilde Garmann Klare
prost i Bergensdalen prosti.

God
påske

