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La deg velge!
Husker du barndommens uro over om
du ble valgt sist i slåball, eller om du fikk
spille i fotballkampen?
Husker du svettingen «på benken» når
andre ble engasjert til dans?
Slik er det ikke i kirkevalget! Her er vi
glad for enhver som melder seg selv eller
andre til valg til menighetsrådet. Valget
er i september, men listene skal være klar
innen 31.mars. På www.kirken.no kan
du lese om valget, og om oppgavene som
skal løses av dem som blir valgt.
Kontakt gjerne Svein Bolstad som
leder valgkomitèen! På Årstad kirke sin
Facebook-side kan du lese intervju med
Grethe Borge, som har vært fler perioder
i menighetsrådet, og også arbeider aktivt
med å finne nye til menighetsrådet.
I Årstad menighet ønsker vi en bredde
av folk å velge mellom, yngre og eldre,
menn og kvinner, speidere og rosabloggere osv osv; alle som har visjoner for
Årstad menighet og har lyst til å stille.
Vi vil være best mulig menighet for flest
mulig,- og vi blir det ikke uten folk som
vil bidra!

Årstad menighets
årsmøte
I Jonas Liesvei 55
torsdag 4.April kl.18

En anledning til å lufte visjoner og
innspill om menighetens drift. Kan-skje
fler enn deg har tenkt på det samme?
Kanskje kan vi ta fatt i det?
På årsmøtet vil også årsmel-dingen for
2018 bli gjennomgått. Det vi har gjort er
en bakgrunn, og det vi ønsker å gjøre er
et mål. Midt imellom ligger øyeblikkene,
som kan gjøre oss rike sammen!

DU SOM STYRE STRAUM OG VIND
UTOM ØY OG ODDA,
STYR DU STRAUMAN I MITT SINN,
SÅ EG RETTE KURSEN FINN
GJØNNA NATT OG SKODDA.
452 Norsk Salmebok Helge Stangnes

Fastetid

tekst og foto Signe Sandberg
«Av jord er du kommet, til jord
skal du bli» Fastetiden er en
mulighet til å se kårene vi lever
under i hvitøyet. Vi er ikke guder.
Vi er av samme stoff som naturen
rundt oss, og vi skal tilbake til
jorden vi kom fra. Kampen mot
synd og død som det settes fokus
på i fastetiden rokker ikke ved
dette. Men kampen måler krefter
med alt som vil gjøre oss fremmede for hvem vi er, og si: det er ikke
nok!
Til Paulus kom ordene som viser
at jordens barn også er himmelarvinger; «Min nåde er nok for
deg, for kraften fullendes i svakhet» 2.Kor 12.
Det er velsignelse i det jordnære;
Mange menigheter tegner askekors i pannen på de som kommer
til messe askeonsdag. Vi er støv,
vi er av jorden,- men skaperen
blåste sin ånde i støvet og gjorde
oss til levende sjeler. Vårt håp er
at nyskapingen på påskedag ligner
skapelsens morgen. Enhver som
blir døpt i Jesu navn blir tegnet
med hans korsmerke! Paulus
skriver: «Har vi vokst sammen
med Kristus i en død som er lik
hans, skal vi være ett med ham i
en oppstandelse som er lik hans»
Rom 6……

Av jord er du kommet
til jord skal du bli
av jorden skal du
igjen stå opp

mange bøssebærere! Kontakt: arstad.
menighet.bergen@kirken.no. Informasjon kan du søke opp på kirken.no og
fasteaksjonen.no

Påskemusikal

Fasteaksjonen

med innsamling til Kirkens Nødhjelp
sin aksjon «Rent vann er en menneskerett» går av stabelen i Årstad tirsdag
9.april. I år kan folk gi med VIPPS og
registrere gaven hos oss! Vi trenger

«Årstad tidende»
fra menighetens historie
v/Signe Sandberg

I 1977 ble det laget et bilag til
menighetsbladet i avisformat. «Årstad
Tidende» presenterte menighetens
arbeid, og behovet for en fornyelse av
menighetshuset i Hunstadsvingen.
Dette var bygget som to eneboliger
i rekke i 1919, og trengte betydelig
opprustning for å bli hensiktsmessig.
Aksjonen inviterte sponsorer til å bidra.
52 år tidligere hadde hele bygget blitt
løftet, slik at det ble full takhøyde og
«fest-sal» i underetasjen. Da jeg kom
som kapellan til Årstad i 1993 var de
fine vinduene til salen dekket til, og i
2004 var bygget solgt, og menigheten
omgjorde Eldreboligene i Jonas Liesvei
til Årstad menighetssenter. Avisen fra
-77 var interessant lesning. Presten
Amund Helland –Madsen hadde en
artikkel om menigheten den gangen
kirken ble bygget i 1890. Området
rundt kirken var da brukt til jordbruk,
og arealet ble ikke innlemmet i Bergen
kommune før i 1915. Det var også en
del industri, først og fremst Bergen
mekaniske verksteder i Solheimsviken,
men også Kledefabrikken og andre i
Fløen. På Årstadvollen lå en shoddyfabrikk, et garveri og en skjortefabrikk.
Noen få villaer og sommerboliger

11. april kl.17 i
Årstad kirke blir
det påskemusikal
i samarbeid med
daVinci Montessoriskole. Mer
informasjon
kommer i neste
menighetsblad. Følg med!
Sentral i arbeidet med musikalen erLene Iversen

Åsta Årøen administrasjons-

leder og frivillighetskoordinator gjør mye
usynlig arbeid på Årstad menighetskontor. Nå skal hun ha permisjon
noen måneder, for å være leder for

blandet seg inn mellom gårder og
marker. Det var kun to hovedfartsveier
gjennom soknet ut fra byen mot sør.
Den ene gikk via Stadsporten over
Kalfaret, Fløen, Haukeland og sørover. Den andre gikk fra Nygård over
Strømbroen til Solheimsviken, og også
langs Møllendalsveien på sørsiden av
store Lungegårdsvann. Over Årstadvollen fantes ingen vei, kun stier og

Bergen Venstres
bystyregruppe, i
tillegg til å tre inn
som komitéleder for skole og
oppvekst i Bergen
bystyre. Vi som
har nytt godt av
Åsta sin vennlighet og blide hjelp til
så mangt, må hjelpe oss selv en stund.
Vikarløsningen blir fordelt på flere
personer. Åsta kommer tilbake i slutten
av august.

Årstad diakonat sitt
årsmøte blir avholdt 4.april

umiddelbart etter at menighetens
årsmøte er ferdig; ca. kl.20.15. Møtet er
åpent, og diakonatet invitere inn nye
medarbeidere!

kjerreveier. Mange brukte «sjøveien»,
idet de brukte motorbåten som gikk i
fast rute fra Møllendal med stoppested på Tonningsnesset og Florida, helt
inn til sentrum, Kaigaten ved Lille
Lungegårdsvann.
Foto fra den tiden eføyen som senere
dominerte kirken ennå var lav. Sannsynligvis først på 1900-tallet

Min salme:
460 i Norsk salmebok:
Bortom tid og rom og tanke
finst ein stad der alt er annleis,
finst ein stad der alt er heilagt,
finst ein stad der Jesus er.
Nær min trøytte, redde tanke.
Nær min draum , min lengt, min styrke.
Nær mitt liv og alt eg lever,
det er godt å vera der.
Gjennom ørsmå hol i dagen,
får eg venda mine tankar,
ta eit lite steg til sides,
søkja Herren han som er,
gjennom tause, mørke bøner.
gjennom lått og gjennom jubel,
leggja fram for Herren Kristus
alt det livet som eg ber.

Når eg pustar, når eg tenkjer,
når eg ler , og når eg sørgjer,
finna ørsmå hol i dagen,
som gjer Kristus sterk og nær.
Der eg lever midt i livet,
midt i verda, midt i dagen,
ber eg med meg Kristi kjærleik,
det er lys og salt eg er.
Jesus ver i mine dagar,
i alt liv som kjem imot meg,
ver i mine glade timar,
mine skjelvande sekund.
La meg leva sterkt og nakent,
våga sjå og våga høyra,
våga leva midt i livet,
våga trå på heilag grunn.
tekst: Heidi Strand Harboe
tone: Carl Petter Opsahl

Dette er en salme jeg nettop har blitt
kjent med. Samspillet mellom tekst og
tone gjør den så inderlig nær. Rytmen
minner meg om alt godt, utan å lyve om
det som vanskelig. Jeg har vært vant til
å ha sånn respekt for komponister og
diktere, de har vært så opphøyde i mine
øyne. Men her er folk som er yngre enn
meg, som jeg kan søke opp på nettet,
lese blogger av og se; de er to av oss, og
likevel så evner de å gi troen min form og
utrrykk. Jeg blir så takknemlig! Og ikke
minst takknemlig for å kunne synge salmen selv, og å ha noen å synge sammen
med. I gudstjenesten 31.mars skal den
synges igjen, i Årstad kirke.
Signe Sandberg

Plica Vokalis og Laudes står for flott klang.
Mange kjenner de to flotte korene til medisinerstudentene.
Siste søndag i mars deltar de i kveldsgudstjenesten i Årstad kirke.

Livets gang
Døpte
Jonas Steller Odland
Frida Magnussen
Bjarne Myrtveit Sæther
Live Falch-Thomassen

Viet
Mathilde Helene Magnussen og
Robart Bastiansen

Pilegrim i Bjørgvin
Laurdag 23. mars 2019 kl. 11-15
i Fana kyrkje/Fana kyrkjelydshus
Pilegrimsmesse
Kva vil det seie å vere pilegrim?
Bergen som pilegrimsby
Pilegrimstradisjonar i Fana
Erfaringsdeling
Pilegrimsvandring frå Smørås til Nøttvedt (busstransport)
Deltakaravgift kr 150 (mat og buss)
Meir info og påmelding på
kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/kalender/pilegrim-i-bjorgvin---inspirasjonssamling/

Døde
Gerd Wetteland
Svein Erik Fauske

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
Vikar for kirketjener: Else Sophie
Skeidsvoll
40624691
Diakon Marianne Magnussen
941 19 229 mm359@kirken.no
Vikar for trosopplærer: Lene Iversen
92410036
Administrasjonsleder &
frivillighetskoordinator Åsta Årøen
aa592@kirken.no
Vikar diakonikonsulent
Tatyana S Olsen tlf 40528401
Neste nummer av menighetsbladet
kommer 5.april
Velkommen til fortellerstund!
Lurer du på historiene i Bibelen?
Lene inviterer til fortellerstund for
skolebarn annenhver torsdag kl.17.15
i menighetssenteret, Jonas Liesvei 55.
Har du tenkt at barna dine skulle fått
gått på søndagsskole?
Her har de sjansen! 21.mars, 4 april,
2.mai, 16.mai og 30.mai

Faste aktiviteter

Gudstjenester

Formiddagstreff
Formiddagstreff i Jonas Liesvei 55 torsdag 14.mars kl.11.30:
Allsangstund med Tore Hegdahl
Andakt, lunsj og hyggelig samvær.
Har du spørsmål om diakonien i
menigheten eller formiddagstreffet? Eller
trenger du skyss til våre arrangementer?
Ta kontakt med diakonimedarbeider
Tatiana Olsen tlf.: 405 28 401
e-mail: tatyana.oldrn@gmail.com
Babysang
Hver mandag kl.11. Se Facebook:
Babysang Årstad
Middagskafé
Annenhver torsdag kl.16-18 i partallsuker, …21.mars, 4.april, 2.mai…osv
Middag mm, aviser, spontane kulturytringer.
For alle aldre
Knøttekor og Bibelfortelling for
skolebarn
Knøttekor og bibelfortelling for skolebarn I Jonas Liesvei 55 annenhver
torsdag i partallsuker kl.17.15 –
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 i oddetallsuker kl.19-20.30 i kirken. Kontaktperson Tore Hegdahl 93812507
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. Kontaktperson Tanja Johansen tlf 91643011 mail:
spillerkatt@gmail.com
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 konfirmert? Velkommen til å kontakte én av
prestene

10.mars kl.11
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Stubhaug
17.mars kl.11
Gudstjeneste med nattverd. Sandberg,
Menighetskoret
24.mars kl.11
Familiegudstjeneste. Sandberg,
Barnekor, Knøttekor
31.mars kl.11
NB i Fridalen kirke: UNG MESSE ved
konfirmantene og prestene i begge
menigheter
31.mars kl.19
Kveldsgudstjeneste, stillhet,
bønnevandring, personlig
forbønn, nattverd, Sandberg,
medisinerstudentenes kor.
7.april kl.11
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Stubhaug
14.april kl.11
Palmesøndagsgudstjeneste, Sandberg
18.april kl.19
Skjærtorsdagsgudstjeneste med
nattverd, Knut Kaldestad
19.april kl.19
Langfredagsgudstjeneste, Knut
Kaldestad
21.april kl.11
Påskedag Høytidsgudstjeneste, dåp og
nattverd, Sandberg
22.april kl.19
2.påskedag Påskesalmekveld, Tore
Hegdahl
28.april kl.19
Kveldsgudstjeneste,
Kafé Sokrates
på Kronstad Hovedgård i Kronstadveien 30
Torsdag 28.mars kl.20:
Ole Bulle, popstjerne fra Norge ,
med musikkinnslag
Ved amanuensis Eiliv Olsen
Kafé åpner kl.19.
Inngang kr.80 inkludert kaffe og kaker
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