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BØNN FOR HØSTEN:
 

La din vingård bære frukt,
vi kommer med vår gave.
La din vingård bære frukt

velsign våre liv.
 

La din vingård bære frukt,
og sank oss alle inn til deg.
La din vingård bære frukt,

ditt rike er nær!  
Norsk salmebok 616

 

Familiehelg
LØRDAG 1.sept.
• kl.14 i Menighetssenteret Jonas Liesvei 55
 Gruppesamlinger for barn 1-4 år og 5-7 år.  
 Trommekurs for eldre barn.
• Etter dette: Aktiviteter på kirkeplenen:  

Stor hoppemadrass, leker, stylter,  
ansiktsmaling, mm.

 Salg av mat og drikke.
• Kl.17 i Årstad kirke: Familieforestilling med  

«Tipp og Topp» (søstrene Trætteberg)
 Bill.: 50kr Maks 150 pr. familie
 SØNDAG 2.sept.
• Kl.10.30: Øving i kirken
• Kl.11: Familiegudstjeneste
 presten Signe, barn fra gruppene og  
 trommekurset og Knøttekoret.
 Gaver til barn under skolealder .
• Måltid
 
Se mer info på www.aarstad.menighet.no  
og Facebook: aarstadkirke



Tanja S. Olsen har 
blitt godt kjent i 
Årstad og Fridalen 
som medarbeider 
til diakon Marianne, 

og som diakonimedarbeider i Fridalen. Hun er full av entusiasme 
for sommeraktivitetene som nå er gjennomført flere somre, og 
som samlet mange personer jevnlig i Fridalen i sommer. Tanka er 
fra Sibir i Russland, er universitetesutdannet og studerer nå for å få 
noske kompetansekrav dekket.
Hun er godt norsk gift, og akter å bli her!
I høst skal hun være vikar for diakonimedarbeider i Årstad, og 
arbeide med formiddagstreffet.

Prestens spalte:

Det er ikke mulig å 
analysere vår tid, før den 
er borte. Kanskje lever vi i 
de tryggeste, beste vilkårene 
noensinne i menneske-

hetens historie. Og likevel: mange kjenner 
seg utrygge. Har vi tatt tryggheten for 
gitt her i landet etter krigen? Arbeid eller 
økonomisk støtte til alle, helsehjelp, sunt 
kosthold, venner og god familie.
Er det en selvfølge? Er det rettigheter? 
Eller er detnoe her som bare Gud kan gi?
 
Jeg skal ikke svare. Men jeg har lyst til å 
leve i dette motsetningsparet sammen 
med dere som kjenner på det samme. 
Som har lyst til å gjøre noe, som kan 
gjøres. Og som har lyst til å være totalt 
ubekymret, for oppgaver som ikke hører 
oss til-
Diakon Marianne inviterer til Retreat 
1.sept. Hun skriver:
 
«I stillhet og tillit skal deres styrke være», 
står det i Jes. 30.15. Med disse ordene 
ønsker vi velkommen til ny dagsretreat 
på vakre Misjons-heimen på Askøy. Gjen-
nom ulike typer meditasjoner, kreative 
muligheter, musikk, mindful middag, tur, 
mulighet     for sjelesorg og forbønn, m.m. 
skal vi ta en pause fra internett og søke 

Gud sammen i stillhet og bønn. Retreaten 
er særlig tilpasset unge voksne.
 
Samme helg inviterer trosopplærervikar 
Kristin, kantor Tore, presten Signe og 
altmulig-Åsta til Familiehelg med lek-
er og trosopplæring i og ved kirken og 
menighetssenteret. Åsta skriver:
Gjennom denne helgen ønsker vi :
• Å skape liv og røre lokalt her i År-

stad, det blir god sjans til å prate med 
naboen og naboens barn! Det blir 
leker for barna, god mat og mulighet 
til å lære seg å tromme!

• Å bidra til nærhet til og kunnskap 
om sentrale fortellinger og viktige 
verdier i Bibelen, særlig tilrettelagt 
for små barn.

• Å bidra til at barn får gode kulturelle 
opplevelser i sitt nærmiljø

• Å skape fellesskap; vi ønsker at vår 
menighet skal oppleves som et sted 
med lav terskel.

• Å informere om de ulike aktivitetene 
våre.

 
Jeg syns jeg er heldig som får være med 
på dette! Håper du også finner det du 
trenger og blir med!    

Signe Sandberg

Livets gang
Døpte

Døde

Viet

Wilma Dingsøyr Vestrheim
Camille Dahl Marthinussen
Mikkel Dinopol Almelid
Tara Evelyn Abdurajak Iversen
Sander Petterson Træen
Sejer Bjerga Olsen
Maria Ellinor Myredal
Frida Tollaksen Sørø
Vetle Tvedt Landro
Mari Roppen Myrene
Siv Adele Enehaug
Alexander Krogenæs

Reidar Kristoffer Birkeland
Gunnhild Krossnes
Kjell Jørgen Larsen
Petra Olivia Hagen
Line Njøsen
Per Larsen
Laila Solheim
Claus Winther Nitter
Dag-Henning Nossen
Kaare Emil Hagen

Maruti David og Thomas Francis
Charlotte Straus og Morten Iversen
Oda Karoline Sekse og Sindre Jørgensen
Brit Helene Gravdal og Mattis Furuset
Elin Liebermann og Simon Eidhammer
Aina Eide og Joachim Nilsen
Ingrid Kalgraff og Jonny Norgård
Mayrita Johansen og Ørjan Andersen

”Det er lite som gir mer 
mening enn å bidra til 

å gi et annet menneske 
styrke til å holde ut litt til. 

Tone, frivillig i Kirkens SOS

VI MOTTAR OVER 200 000 HENVENDELSER I ÅRET 
FRA FOLK SOM TRENGER ET MEDMENNESKE.

KUNNE DU TENKE DEG Å VÆRE FRIVILLIG HOS OSS?

Se kirkens-sos.no Vi er her. Alltid.

”



En reise til Kinn.  
Av Ingeborg Øybekk Paasche

Det er lørdag i juni, tidlig.  En 
fullastet hurtigbåt skal forlate 
Strandkaien.  To personer kom-
mer løpende i «Ingebrigtsen-stil». 
Så ble gruppa fra Årstad fulltallig.  
Vi tok turer til kiosken og fikk 
sveler og kaffe.  Koselig var det.  
En «strile-stemme» fortalte oss 
engasjert om hvor i leia vi befant 
oss.  Jammen var det flere sentrale 
historiske steder fra fjern og nær 
tid langs leden.  
Vi hadde det fint.  Men så,- ca. 1/2 
time før land.....kom dønningene.  
Som siste passasjer gikk under-
tegnede i land på Kinn.  Jeg var 
visst ikke særlig til «kystpilgrim» 

…  I sekken min hadde jeg 4 lag 
med påkledning. Det kom godt 
med.

For et par år siden var jeg óg på 
Kinnaspelet.  Denne gangen fikk 
jeg plass lenger fremme.  Det gav 
større nærhet til skuespillerne.  
Det er imponerende hvordan 
profesjonelle skuespillere greier 
å formidle tekster på en levende 
og engasjerende måte.    I tillegg 
til den mektige naturen, var det 
kraftfull korsang   Hele området 
ble brukt som kulisser.  Spelet er 
det nest største i Norge. Jeg var 
imponert over alt dugnadsarbeidet 

som var lagt ned for å gjennom-
føre dette store arrangementet.  
Det meste var utført fra folk fra 
området.  Kirka var åpen for om-
visning og konsert.  
Litt fra handlingen:
Protestantismen skal påtvinges 
folk av Danskekongen.  I spe-
let ankommer han Kinn mens 
øyfolket holder på å øve inn et 
skuespill om den hellige Sunniva 
som strandet på Kinn etter å ha 
flyktet over havet.  

Presten selv føler seg dradd i beg-
ge retninger.  Han blir fortvilet og 
frustrert.  Svikter han sitt kall?

Prestens datter vil ikke være med 
på sviket ved å gå over til protes-
tantismen.  Hun løper til fjells og 
ender sine dager der.  

I handlingen kan vi kjenne igjen 
elementer fra bla. Ibsenstykker.  
Her gjelder alt eller intet.  

Prestens «frille» og mor til deres 
felles datter, ønsker det nye 
velkommen.  Da kan de mer leve 
et vanlig familie liv.  

Så har vi gutten fra fattige kår som 
endelig får en sjanse til å komme 
seg frem .  Midt i kampen bry-
tes det ut  «Men vi har jo kirka»!  
Kirka er den som står midt i alle 
brytninger!!  

Dette var bare litt av det spelet 
handlet om.  
Spelet handler bla. om det å ta 
valg.  En liten flyreise unna oss 
er det mange som må bøte med 
liv eller fengsel,  dersom de tror 
noe annet enn det myndighetene 
har bestemt.  Sunniva ble kåret til 
helgen.  Hun betalte med sitt liv 
og bidro til at kristendommen fikk 
fotfeste i vårt land.  



Årstad Menighet Faste aktiviteter Gudstjenester
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: Kristin Hjertaker  
kh937@kirken.no    tlf.41479182
Administrasjonsleder & 
frivillighetskoordinator Åsta Årøen
aa592@kirken.no

Neste nummer av menighetsbladet: 
kommer 24.okt.

Formiddagstreff 
En torsdag i måneden kl.11.30
Velkommen til hyggelig samling msed 
andakt og sang, deilig lunsj og tema.
13.september: Besøk av prest i Fridalen 
og tidligere sjømannsprest Knut 
Kaldestad. 11.oktober: Besøk av Landås 
Pensjonistkor
Babysang 
Hver mandag kl.11. Se Facebook:  
Babysang Årstad
Middagskafé
Denne høsten blir kafeen annen-
hver torsdag kl.16-18 i Partallsuker. 
Begynner 23.august.
Knøttekor 
Samme dag som middagskaféen !
Barnekor (1-2.klasse)   
Hver onsdag i kirken: kl.14.15-15: 4-6 
klasse   Kl.15.15-16: 1-3 klasse
Menighetskor
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. 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. Som 
oftest kl.17-20: hver mandag, og også 
torsdag el fredag.
Dåp av voksne:
Er du voksen og har lyst til å bli døpt?  
Er du mer enn 15  år og ble ikke kon-
firmert? Velkommen til å kontakte én 
av prestene

GUDSTJENESTER I SOMMER:
Det er gudstjeneste i Årstad kirke 
hver søndag kl.11. Unntak for 
klokkeslettet er siste søndag i 
måneden, da er gudstjenesten kl.19

2.sept.: Familiegudstjeneste, 
innslag fra trosopplæringen. Familiehelg 
med arr også om lørdagen . se side 1
 
9.sept.: Gudstjeneste med dåp og 
nattverd, 
Stubhaug,
 
16.sept: Gudstjeneste med nattverd
Atle Moe
 
23.sept: Gudstjeneste med nattverd  
og konfirmantpresentasjon, Stubhaug
 
30.sept: kl.19: Kveldsgudstjeneste, 
nattverd, stillhet og bønnevandring. 
Stubhaug
 
7.okt.: Gudstjeneste med dåp og 
nattverd  
v/Atle Moe

SORGGRUPPE:
På Haraldsplass Samtalesenter tilbys det 
sorggrupper.
Ring eller skriv for mer informasjon: 
55979600 , post@hk.haraldsplass.no

 MISJONSGUDSTJENESTE MED LUNSJ
Det blir misjonsgudsteneste i Årstad kirke 
14. oktober. Velkommen til kirkelunsj 
etter gudstenesta! Alvhild Wassel Eide 
blir med og vi får høyre om Det norske 
misjonsselskap sitt arbeid i Kamerun.

FRA DIAKON MARIANNE:
 
Retreat:  
1. sep. kl. 12.00-20.00 (Askøy)
Kafe Dele:  
5. sep kl. 16.30-18.30
Livskvalitet:  
10. sep kl. 19.00-21.00
Nærvær:  
13. sep. kl. 19.00-19.45  (Fridalen kirke)
Muslimsk-kristen dialog:  
18. sep. kl. 18.00-20.00 (Fridalen kirke)
Internasjonal middag:  
28. sep. kl. 17.00-19.00 (Fridalen kirke)
 
Mer info og påmelding, kontakt 
Marianne diakon på tlf 94119229


