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ALLEHELGENSBØNN
Takk Gud, for de som har 
gått foran oss; fedre og 
mødre, brødre og søstre. 

Takk for at vi får tro at du 
skal samle oss igjen.

Når vi har endt vår gang, 
la nye røster heves, og 

synge Sions sang!
 

Å være konfirmant i kirken er å kaste seg ut i noe! På konfirmantturentil Skotnes i september var det stor deltaking i 
(frivillig!) bading. Folk var også flinke til å bli med på alt; bibelsmugling i mørket, vandring gjennom bibelen, lage gud-
stjeneste, synge,- og sprette!
Takk til konfirmantlederne som får til så mye, og takk til tenåringene som står på!

 SALMEKVELD 
16.november
Ny salmekveld i Årstad kirke  
fredag 16.11 kl.19. Gjest denne 
gang er prosten Anne Matilde 
Klare.  
Hun vil dele sine yndlingssalmer  

og fortelle litt om hva de betyr for henne. Som 
vanlig blir det pause med te/kaffe og noe å bite i, 
og deretter ønskesalmer.  
Og som vanlig er det gratis!

BASAR 
i Årstad menighetssenter 
24. november kl.12-15

Gled deg til basaren med god gammeldags 
stemning og aldersblandet fryd!
Hovedutlodning og åresalg. Kafé. Korsang og 
allsang. Vi trenger dugnadshjelp til basaren; 
loddsalg, håndarbeid, mm.
Kom gjerne med åregevinster til  
menighetskontoret eller kirken!



Prestens spalte:

Min salme:

«Hadde vi vært der da Jesus gikk rundt og forkynte, da 
hadde vi hatt det nærmere på. Vi kunne forstått mer, og 
deltatt mer.» Sånn kan vi tenke, noenhver. Men jeg tror: 
Det vi da hadde skjønt mest av, det var hvor fremmed alt 
var. Tiden og stedet – som var hans, javel. Det er jo bare 
sånn, når man skal forestille seg forflytning både i tid og 

rom. Men jeg tror: enda mer fremmed ville oppdraget hans forekommet 
oss. At han var Guds sønn. At han var kommet for å dø. At han hadde 
all makt i himmel og på jord, og så brukte makten sin slik han gjorde.
En roman av Anne Rice om Egypteren Kristus har gjort inntrykk på 
meg. Ikke på grunn av alt forfatteren har tenkt seg. Men på grunn av 
alt hun henter frem av historiske fakta. Og hvordan hun plasserer Jesus 
som 8-åring inn i samtiden hans.
Han må ha vært fremmed for sine samtidige også! Selv om de altså 
«kjente hans mor». 
Og så tror jeg: Dette fremmedskapet er det vi bygger på, når vi tror at 
han er verdens frelser. Det er utenfor det vi kan forstå! Det er under!  
Gud gjestet sitt folk – for at vi skulle ha et hjem hos han, et hjem som 
aldri skal bli borte…..
Signe Sandberg 

Livets gang
Døpte

Døde

Viet

Leo Oliver Toon Wedaa
Julia Rabbevåg
Mikkel Hermansen Eikeland
Ragnar Njaastad Bauge
Silje Rasmussen Søiland
Milan Halvard Etzold Vaage
Axel Skibenes Grevstad
Elliot Eimhjellen
Lorentz Østrem Dyvik

Berit Johanne Hannevik
Edel Josefine Jensen

Eirik Bratteberg Loftesnes og Therese 
Torgersen
Lisa Hatland og Oliver Iversen

Fra kirketjener Ville Schjørn-Koivula

Velsignet være dere som 
gir brød i tomme hender,

som bruker ord og gjerning
slik at fiender blir venner.

Velsignet være dere som
gir rom for fred og nåde:

ved milde ord og vennlig sinn
lar kjærligheten råde.

Velsignet være dere som
gir legedom og varme,

lar Herrens fred få leverom,
gir vennlighet mot harme.

Velsignet være dere som
på jorden feller tårer,

som venter på den dag som gryr
da ingen lenger sårer.

Velsignet være dere som
selv åpner deres hender

for Herrens nåde som forblir¨
når dette livet ender.

Kjente du denne salmen av Sven Amund-
stveit? Den står i Salmeboken på nr 743 og 
har en irsk folketone.
Vet du ikke hva du skal si når du vil be? 
Kanskje du kan be med ord fra denne 
salmen?



No ber vi med oss draumen 
på skaparen sitt bod, 

eit vakkert lite menneske 
skal koma fram og få 

dei orda og dei dropane 
ei tru kan spire frå.

Frå salmen «For augo våre faldar ein 
skapardraum seg ut»  

av Elisabeth Moldestad, nr 592 
 i Norsk salmebok 2013, Eide forlag.

For deg som liker å synge
For deg som liker å synge, men som tror du 
kanskje ikke er flink nok til å være med i et 
kor, eller som ikke har mulighet til å binde 
deg til en fast ukentlig aktivitet, har vi nå et 
tilbud i Årstad kirke. Årstad menighetskor 
ble startet for et år siden, som et tilbud net-
topp til deg. Koret er åpent for alle, uansett 
sangferdigheter og erfaring. Repertoaret er 
tilpasset dette, og koret øver ikke ukentlig, 
men hver fjortende dag. 
Menighetskoret består nå av en gruppe på 
rundt 10 personer som møtes annenhver 
torsdag kl. 19 til 20:30. Gleden ved å synge 
er det viktigste i dette koret. Men vi strekker 
oss også etter en fin samklang. Repertoaret 
vårt er foreløpig enkle en- og tostemte sanger. 
Koret deltar som forsangere og liturgisk kor 
på et par gudstjenester i semesteret.
Vi har et hyggelig miljø og et godt samhold. 
Hvis dette høres ut som noe for deg, kontakt 
kantor Tore (kontaktinfo bak i menighets-
bladet). Vi gleder oss til å synge sammen 
med deg!

For deg som vil bake sammen med andre,  
og lære å steke lefser,  

julekaker mm.
Vi tenker på å ha en bakedag før basaren 24.nov. Med innlånt ekspertise 
og noen timer til disposisjon kan vi kanskje bake opp litt? Og selge 
på basaren, - det vi ikke tar med hjem? Kontakt Åsta på kontoret så 
prøver vi å finne en dato som passer for dem er interessert!

For deg som vil sy  
og strikke

Har du lyst til å gjøre det sammen 
med andre? Lage noe til årets eller 
neste års basar? Kontakt oss!

Har du bilder fra dåp,  
konfirmasjon, vielse eller andre hendelser i menigheten?

Vi trenger nylig tatte bilder til nettsiden vår, og ber pent om dere kan 
sende oss gode bilder som vi kan bruke også i menighetsblad og på 
Facebook. De som er i nærbilde må ha gitt tillatelse til bildebruken. 
Derfor er det fint hvis dere som har tatt bilder og kjenner dem som 
er på bildet sender til oss! Bildet må være en vedlagt fil  i bildeformat, 
f.eks. jpg.fil for å kunne gjengis godt. Det blir dårligere hvis man 
kopierer inn på mail eller til tekstfil.

Kontakt én av prestene
Vil dere snakke med oss om 
dåpen før dere bestemmer 
dere? 
Ta kontakt med én av prestene!



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
Vikar diakonikonsulent
Tatyana S Olsen tlf 40528401
Neste nummer av menighetsbladet 
kommer 28.nov.

Formiddagstreff
torsdag 8.nov. kl.11.30:
Velkommen til hyggelig samling og 
deilig lunsj:
Tema: Lutherland v/Jorunn Dahle og 
Signe Sandberg
Babysang 
Hver mandag kl.11. Se Facebook:  
Babysang Årstad
Middagskafé 
i menighetssenteret. Annenhver tors-
dag kl.16-18  
Siste før nyttår: 1. 15. og 29.nov.
Knøttekor 
Annenhver torsdag kl.17:15 til 17:45 i 
menighetssenteret,samme dager som 
middagskaféen.
Barnekor (1-2.klasse)   
Hver onsdag i kirken: kl.14.15-15: 4-6 
klasse   Kl.15.15-16: 1-3 klasse
Årstad kirkes menighetskor
Lavterskelkor. Annenhver torsdag kl.19 
til 20:30 i kirken. 
Årstad kirkes barnekor
1.-2. klasse, onsdager kl.15:15 til 16:00 i 
kirken. 3.-6. klasse, onsdager kl.14:15 til 
15:00 i kirken. 
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 kon-
takt. 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 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

21.okt. kl.11:      Familiegudstjeneste

28.okt. kl.19 : Kveldsgudstjeneste, 
Bots og bønnedag, skriftemål og 
nattverd, Sandberg.

4.nov. kL.11: Allehelgensdag , 
Sandberg, Årstad Kantori, dåp og 
nattverd

11.nov. kl.11: Høymesse, 
Stubhaug, dåp og nattverd

18.nov.kl.11: Høymesse, 
Sandberg, dåp og nattverd, 
menighetskoret

25.nov kl.19:Kveldsgudstjeneste, 
Stubhaug, nattverd

2.des.kl.11: Høymesse, 
Knut Kaldestad, nattverd, Årstad kantori

9.des.kl.11: Høymesse, nattverd, 
Sandberg

FRA DIAKON MARIANNE
 
Livskvalitet
29. okt
Kafe Dele
31. okt
Dialogkveld (Fridalen)
20. nov
Internasjonal middag (Fridalen)
23. nov: 
Livskvalitet
26. nov:  
Dagsretreat (Askøy)
1. des:  
 
Kafe Dele har tre arrangement i 
desember; bakedag, pyntedag og 
julefeiring på selve julaften 
 
kontakt Marianne  tlf 94119229

Global uke i Bergen –
en felles-kirkelig markering av kamp 
mot menneskehandel og morderne 
slaveri:
«Mennesket er ikke til salgs» -en 
panelsamtale i Korskirken søndag 
11.nov. kl.16
Suppe og økumenisk gudstjeneste i 
Korskirken11.11 kl.18
«Puslespillgudstjeneste» Mennesket 
er ikke til salgs! – St.Jakob kirke fredag 
16.nov.kl 19 ved konfirmanter fra Stor-
Bergen
Loppemarked mot menneskehandel 
lørdag 17.nov.kl 1200 – 1600
Gatemarked på St. Jakobs Plass - og 
Loppemarked i St. Jakob Kirke
Konsert i St.Jakob kirke søndag 
18.nov. kl.20


