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Bønn i julen
Ja, i kvart hjarte armt og mørkt

Send du ein stråle blid,
Ein stråle av Guds kjærleiks lys

i signa juletid!

Vem har tänt den stjärnan,
som späglas i ditt öga?
Vem tog mörket bort
i herdars blick din första natt?
Vem har flättat kronan
av strå omkring din panna?
Vem har ført tre vise
til vårt stall, min kära skatt?
Är du en tusen små?
Är du han dom väntar på?
Du, mitt lilla barn en ängel givit namn.
Är det jordens dolda skatt
jag fått skydda denna natt?
Är det själva himlen som jag gungar i min famn?
 
72 i Norsk Salmebok
E.Hillestad/Carola

Sangene i julen strekker seg gjennom hele fylden 
i våre liv. Livets under, Guds nærvær, angsten og 
forvirringen. Har du en yndlings-julesalme?
Kom med den, og syng den sammen med andre 
i Årstad kirke på Salmekvelden 3o.desember kl.19 

Foto fra Betlehemsvandringen i 2012
Betlehemsvandring er et julespill der alle har en rolle. De som ser  
julespillet synger om det som skjer, og konfirmantene er skuespill-
erne. Gjennom livet er vi pilegrimer,- på vei til det ukjente - men 
samtidig på vei hjem. Følg oss et lite stykke av pilgrimsferden ....
 den har  gått gjennom 25 år rundt Årstad kirke.  
Onsdag 19.12 kl.17.30

Internasjonal julekonsert
 
Søndag 16. desember  
kl. 18.00 inviterer Årstad 
kantori nok en gang til jule-
konsert i Årstad kirke. Tema 
for årets konsert er «Jul over 
hele verden» og koret garan-
terer en konsertopplevelse 
utenom det vanlige, med 
julesanger fra bl.a. Tyskland, 
Portugal, Bulgaria, Frank-
rike og Ukraina. Musikken 
spenner flere genrer og 
tidsepoker, og 12 forskjellige 
kulturer og språk er rep- 

resentert. Publikum vil uten tvil høre både kjente og  
ukjente melodier og arrangement.
 
Årstad kantori er et kammerkor som består av et knippe 
sangere fra hele Bergensregionen. Repertoaret spenner fra 
samtidsmusikk til folkemusikk til klassisk barokk. Korets 
dirigent er sangpedagog Tanja Johansen, som vektlegger 
god sangteknikk og klangutvikling i sitt arbeid med koret.
 
Årets julekonsert omfatter også en gjesteopptreden fra 
Sönghópurinn í Bergen, byens eneste islandske kor. Dette 
er et relativt nystartet ensemble med islandske sangere, 
som også ledes av Tanja Johansen. De vil fremføre tradi- 
sjonelle islandske julesanger.
 
Alt ligger til rette for en stemningsfull og annerledes 
julekonsert.



Turid synest barnedåp er viktig. Det 
er kanskje det flottaste rammen ein 
kan ha kring det å gi barnet sitt navn 
og tilhørighet både til familien, og på 
det åndelige plan. Kyrkja blir ei vakker 
ramme rundt ein høgtideleg ser- 
moni for barnet forankra i den norske 
tradisjon, tro og kulturarv.

Vi har snakket med en fra familiene som 
skulle døpe nå i november. Turid Tor- 
vanger er ofte ute og triller tur i nærmil-
jøet rundt Årstad kirke. Den lille babyen 
blir snart 3 måneder. Turid har også en 
stor jente, hun ble døpt i Bremanger, der 
Turid har vokst opp.. På den tiden levde 
Turid i Texas i USA, og Bremanger føltes 
som et naturlig valg, blant annet fordi 
familien var der. 

Turid synest barnedåp er viktig.  
En markert del av norsk kulturarv. Dåp- 
skjolen er strøken og planer for familie- 
treffet er lagt, kan Turid fortelle når vi 
snakker med henne i oktober. Dåpskjolen 
hører til familien, den er brodert med 
nydelig hardangersøm og laget av mor 
og tante.
Og det blir faktisk ganske mange 
som kommer. Familie fra Finnmark,  
Bremanger, Trøndelag, Oslo og Tele-
mark. En slektning som for tiden  
oppholder seg i India, måtte melde pass på 
grunn av reiseavstand. Rundt 31 personer 
kommer til barnedåpen, og hele familien 
gleder seg. 
Men hvorfor valgte de Årstad kirke?  
De bor jo like nærheten, kan Turid for-
telle. Dessuten, Årstad kirke er ofte åpen. 

Det gjør inntrykk, akkurat som kirke- 
kaffefestivalen viste en åpen og inklu-
derende menighet. Turid har også vært 
innom en salmekveld, et godt tiltak med 
lave skuldre. Årstad kirke føltes nær, på 
mange måter, både fordi den er ligger i 
lokalmiljøet og fordi døren er åpen.

I Årstad kirke er det omtrent 50 barnedåper i løpet av et år. 
Hva er det som får folk til å døpe barna?

Brit Rønningen 

Leder i Årstad menighetsråd, Rune 
Jostein Berge, vil gjerne ha tak i 
de gode idéene til hvordan Årstad 
kirke kan bli mer brukt og være 
meningsfull for flere. 
 
− Det er noe jeg nevnte for enkelte 
ressurspersoner for en tid tilbake. Nå 
har soknepresten vår, Signe Sandberg, 
kommet med et ønske om å ta tanken 
opp igjen, forteller Berge, og snakker 
om idéen Årstad kirkes venner. 
 
Interessert 
− Hva går det ut på? 
− Jeg ser for meg en krets av folk som 
er interessert og er glad i kirken og 
som har idéer om hva de kan gjøre. 
Nå har vi alt i dag mennesker som 
bidrar sterkt gjennom arbeidet i Åpen 
kirke og kirkepryd, som kirkeverter 
og klokkere og i andre aktiviteter i 
kirken og i menighetssenteret. Med 
Årstad kirkes venner tenker jeg på 
dem som vil bidra enten økonomisk 
eller har tanker om hva vi kan gjøre 
bedre i kirken som bygning og som 
ramme for ulike aktiviteter.  Det kan 
gå på initiativ til kulturarrangement 
og foredrag i kirken, utstyr, dugnad 
og oppussing.  

Er du blant Årstad kirkes venner
Utvikling og mål 
Berge er opptatt av at å få flere til å 
besøke og bruke kirken utenom livets 
store begivenheter dåp, konfirmasjon, 
bryllup og begravelse.  
− Vi har en trofast gjeng som er 
aktive i menigheten vår. Men vi 
trenger innspill også fra andre til en 
utvikling. Målet må være at Årstad 
kirke er et naturlig treffpunkt i hver-
dager og helg for mennesker som bor 
eller virker i vår menighet.   
 
Kirkebygget 
− Tenker du bare på kirken eller både 
på kirken og menighetssenteret? 
− Idéene kan realiseres i kirkerommet 
eller i menighetssenteret. Kirkebygget 
har sine kvaliteter, menighetssenteret 
har sine muligheter. 
Selv har Berge noen idéer til arrange-
menter.  
− Vi kan ha idéverksted og fore-
drag om situasjonen for mennesker 
i våre nabolag, om kirkebygget, 
menighetens historie.

Venneforening 
− Du ser for deg en venneforening? 
− Ja, etter hvert. I en startfase ønsker 
vi å få kontakt med de som har idéer 
og innspill av ulik slag. Og det er 

JULETREFEST
TORSDAG 3.JANUAR kl.17-19

 i Menighetssenteret:
Gang rundt treet, risengrøt, nisssen mm

mulig å være venn uten å forplikte 
seg så voldsomt. Folk kan bidra med 
de evner de har, sier Berge og oppfor-
drer folk til å ta kontakt, enten på 
telefon 906 60 804 eller på mail rune.
jostein@gmail.com. Han ser frem 
til mange spørsmål og innspill fra 
Årstad kirkes venner.



Livets gang
Døpte

Døde

Milla Sofie Meyer Svendal
Vilje Øybekk Ueland
Leonora May Løklingholm 
Torvanger

Åse Danielsen
Kari Augestad
Laura Svanhild Hansen
Karen Marie Heimark

Årstad menighet har i høst hatt ny vikar 
for trosopplærer. Kristin Hjertaker (50) 
takket ja til jobbtilbud i juli, og satte seg 
raskt inn i alt i løpet av begynnelsen  
august. Trosopplæringshelgen gikk av 
stabelen første helg i september og Kris-
tin turnerte alt med en imponerende  
effektivitet, energi og faglighet. Mange 
var innom og fikk bli mer kjent med År-
stad menighet, og delta i trosopplærings- 
aktivitet. Nå er Kristin på veg mot videre 
studier. Menighetens juletrefest 3.januar 
er hennes siste oppdrag her .

«Nesten-presten» Kristin Hjertaker

Minnegudstjeneste 
nyttårsaften 

Det er god tradisjon å ha en min-
negudstjeneste for Årstad og Frid-
alen i Årstad kirke nyttårsaften kl 
14. Når du har mistet noen du er 
glad i, kan følelser av savn og sorg 
bli ekstra sterk noen dager i året, 
for eksempel den første fødsels-
dagen eller den første julen etter 
dødsfallet. Nyttårsaften er også en 
slik dag. I denne gudstjenesten kan 
etterlatte la sorgen komme fram 
og en kan dvele ved minner som 
kommer opp. De pårørende som 
ønsker det, sier fra når de kommer 
om de ønsker at den dødes navn 
skal leses opp. - Velkommen til en 
minnegudstjeneste med ettertanke 
og lystennning på nyttårsaften! 
Knut Kaldestad, prest

Kristin har et mangfoldig yrkesliv bak seg; 
journalist, kontorsjef i Kirkens Bymisjon 
i Bergen, informasjonsleder i forsikrings- 
selskap, norsklektor og nå altså trosop-
plærer. Men det neste målet er presteyrket. 
Det å være prest krever solid faglig ballast, 
og Kristin forteller at hun har vurdert 
dette ved ulike korsveier i livet. Også da 
hun skulle begynne å studere første gang. 
For to år siden kom Kristin inn på tanken 
på nytt. Hun fikk tips om hvordan hun 
skulle gå frem, og ikke minst, at det var 
mulig å ta nødvendig utdanning i løpet av 
to-tre år, siden hun var over 35 år. Dette 
fristet.
Kristin har en master i Nordisk, og det 
blgodkjent som relevant utdannings- 
grunnlag, blant annet fordi hun hadde  
teksttolkning som en del av master- 
oppgaven. Oppgaven handlet faktisk 
om Bjørn Eidsvåg sin bruk av språklige 
bilder(metaforer) i sine sangtekster, 
og tittelen på oppgaven het «Eit lys i 
Guds natt». Men også faglig fordypning 
utover dette kreves, Kristin tok 80 studie- 
poeng i kristendom/teologi. Nå har hun 
menighetspraksis og sykehuspraksis. Etter 
jul blir det heltidsstudier på Menighets-
fakultetet.
Men hva får noen til å slite seg gjennom 
nye studier, når man faktisk er godt eta-
blert i arbeidslivet? Kristin forteller at hun 
ønsker å formidle håp og tro. Mange har 
motbakker i livet, som kan være krevende 
å forsere. Kristin opplever det som  
motiverende dersom hun kan bidra til at 
menneskers gudstro kan bære gjennom 
slike perioder i livet.
Årstad menighet skulle gjerne beholdt 
Kristin lenger, tenker jeg, og vet at Trosopp- 
læring kan være et krevende felt for 
mange menigheter. «Nesten-presten» 
Kristin mener at det er helt avgjørende 
at kirken driver rekruttering hele tiden. 

En hyggelig bieffekt av Trosopplæring- 
reformen er at kirken sin selvforståelse 
kanskje er endret, sier Kristin. Tas res- 
surser fra aktiviteter som drives hele 
tiden? Nei vår engasjerte trosopplærer 
er tydelig på at det handler om å finne 
balansen, og målet er jo at breddetilta 
(for eksempel Lysvåken) og kjerne- 
aktivitet(for eksempel barnekor) skal 
bygge opp om hverandre. Uansett; barns 
tro skal tas på alvor. Dialog er viktig, og 
kontinuitet er viktig. Aller viktigst er det at 
barn får oppleve kirken som et «hjem». 
Kloke tanker, tenker jeg, mens jeg lytter.
Årstad menighet er iallfall takknemlig for 
innsatsen Kristin har lagt ned her i høst!
PS: Det er fremdeles mulig å jobbe sammen 
men Kristin, da hun nå skal få til juletre- 
festen torsdag 3.januar . 

Ta kontakt på mail: kh937@kirken.no

IDÉDUGNAD
Har du lyst til å være med på  

ideverksted i januar?  
Hva tenker du Årstad menighet 

bør drive med? Hva trenger 
lokalmiljøet?  

Hva kan du bidra med? 
Det blir seminar i siste halvdel av 

januar. For mer info ta kontakt 
med aa592@kirken.no



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 6 februar.

Formiddagstreff
torsdag 13.desember: Julemøte med 
deilig lunsj og minikonsert ved  
Anne Framholdt
Babysang 
Hver mandag kl.11. Se Facebook:  
Babysang Årstad
Middagskafé 
ikke i desember. Første gang i 2019: 
10.januar
Knøttekor 
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  
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 kon-
firmert? Velkommen til å kontakte én 
av prestene

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

2.des.kl.11 Høymesse,  
dåp, nattv. Knut Kaldestad

9.des.kl.11 Høymesse,  
dåp, nattv. Signe Sandberg

16.des. kl.11 Høymesse,  
dåp, nattv. Signe Sandberg

Ons.19.des.kl.17.30 
Betlehemsvandring, -  
et julespill der alle har en rolle. 
Konfirmantene, Knøttekoret og 
menighetskoret

Søn.23.des. kl.11: Åpen Kirke

Julaften 24.des. kl.13 
Familiegudstjeneste,  
skolekorpset, Sandberg

Kl.15 Familiegudstjeneste,  
kor, Sandberg

Juledag 25.des.kl.11: 
Høytidsgudstjeneste,  
nattv. Sandberg

2.juledag 26.des.kl.12 
Kantategudstjeneste i Fridalen kirke

Søn 30.des.kl.19: Julesalmekveld,  
Tore Hegdahl

Nyttårsaften kl.14: 
Minnegudstjeneste, Knut Kaldestad

Nyttårsdag kl.11: 
Høytidsgudstjeneste, Knut Kaldestad

6.jan. kl.11:Høymesse,  
nattv. Stubhaug

13.jan. kl.11:Familiegudstjeneste,  
dåp, Sandberg, Knøttekoret.

20.jan. kl.11:Høymesse, 
dåp og nattv, Sandberg

27.jan.kl.19:Kveldsgudstjeneste,  
nattv. Stubhaug

3.februar kl.11:Høymesse,  
dåp og nattv. Sandberg

10.februar kl.11:Høymesse,  
dåp og nattv. Sandberg

Adventsretreat 1. desember kl. 12.00-
20.00 på Askøy. Tema: «Takknemlighet». 
For mer info, kontakt Marianne på tlf. 
94119229. Påmelding senest tirsdag 27. 
november. 

Julefeiring i Årstad menighetssenter 
for alle som har vært på Kafé Dele eller 
Livskvalitet. Arrangementet er julaften kl 
17-21. Påmelding senest 30. november 
på SMS til 94119229, så langt plassene 
rekker. 

BESØK
Bergen Kristne Bokhandel AS
Øvre Korskirkeallmenning 6
Mobilnr.: 47450292

Velkommen til årets julekonsert i Årstad 
kirke på selveste Lucia-dagen!
Knøttekoret, Barnekoret, Dressing Ten- 
Sing, Årstad Kantori og KorrKorr vil syn-
ge sine fineste julesanger - til deg.
Vi håper vi kan gi deg et lite pusterom i 
førjulsstria.


