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Bønn i konfirmasjonen:  
I dine hender Fader blid, j 

eg legger nå til evig tid, min sjel og hva jeg er og har,  
ta du det alt i ditt forvar! Amen

Innmelding til konfirmasjon 2020 er i gang.  
Kontakt presten Oddbjørn Stubhaug

LES INNI BLADET OM MYE DU KAN VÆRE MED PÅ 
I ÅRSTAD MENIGHET I SOMMER!

 
Er du voksen og har tenkt at du vil bli døpt? Ta kontakt 

med én av prestene. Forberedelsen skjer i en samtale. Det 
er ingen omstendelig prosedyre, og kan avtales raskt, f.eks. 

søndagene 16.og 23.juni, eller 14.juli. Velkommen!



Prestens spalte:

Dåp, konfirmasjon, bryllup 
og begravelse. Vi kaller det 
for kirkelige handlinger, 
og er det som har størst 

oppslutning av kirkens arbeid.
I samtalen som prestene har med folk på 
forhånd hender det vi snakker om salmer. 
Den salmen som oftest blir valgt er:
KJÆRLIGHET FRA GUD, kanskje den 
mest kjente salmen i Norge? Den er 
skrevet i 1854 av J.N.L Schjørring 

Kjærlighet fra Gud, springer like ut,  
som en kilde klar og ren.
I den stille bunn, i dens dype grunn,  
gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud, som en yndig brud, 
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, 
himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud, er det store bud,  
er det eneste jeg vet.
bli i kjærlighet, og du har Guds fred.  
For Gud selv er kjærlighet.

19.mai var Diakonigudstjeneste i  
Årstad kirke med presentasjon av  
diakonimedarbeideren og arbeidet hun 
gjør sammen med Årstad Diakonat. 

Tatyana vil gjerne nå frem til deg med 
følgende:
Denne sommer har Årstad menighet 
et variert tilbud av gratis aktiviteter i 
ferien for voksne og godt voksne!
Vi inviterer deg til å være med på grill-
fest, temakvelder, åpenkirke, andakt, og 
mye mer! 
Hva er en temakveld? Det er en hygge- 
lig måte å tilbringe tid sammen og 
snakke om ulike emner, lese dikt eller 
se film. 
Når kirken er åpen? Om du vil tenne et 
lys i stilheten eller prate med diakoni-
medarbeider kan du gjøre det i Årstd 
kirke i sommer. Det blir faste dager 
når du kan gjøre det og du kan få mer 
info på sms eller finner du det på vår 
facebook side.
Koster det noe å være med på grilling? 

Alle aktivitetene er gratis! Vi kjøper inn 
enkel grillmat og du kan gjerne ta med 
noe du liker best om du vil.
Mye mer?  Her i landet er vi ganske 
opptatt av været. Nettsidene til Yr og 
Pent opplever stor trafikk spesielt om 
sommeren. Og vi planlegger der-
etter. Så kommer vi nok til å tilpasse 
våre tilbud ved å legge hensyn til 
væremeldinger. 
Om du vil nyte tiden i solen sammen 
med oss kan du sende SMS til 405 
284 01 (Tatiana) med tekst «Vil vite», 
da får du oppdatert informasjon om 
kommende sommeraktiviteter og kan 
melde deg på. 
Mer informasjon kommer på oppslag 
og vår nett- og facebook sider!  
Følg med på facebook.com/aarstad-
kirke/ og kirken.no/aarstad . 
Håper å se deg i sommer. Tatiana

Foto: Rune Berge
Tatyana presenterer Diakonatet og sitt eget 
arbeid i diakonigudstjenesten 19.mai

Tatyana Slokolova Olsen 
er tilsatt som 50 % diakonimedarbeider i Årstad

Forbønn for Tatyana S Olsen, nytilsatt 
diakonmedarbeider i Årstad menighet. 
Presten er Rasmus Lassen, medliturg: Karin 
Fauske

I dag har jeg også lyst til å vise fram en  
splitter ny salme:



Døde

Livets gang
Døpte

Johanna Andrea Hovland
Jens Ragnar Gundersen
Solfrid Johanne Hovland

Viet

Natalie Bague Tjønneland
Vega Naterstad Dulsrud
Sienna Stangeland

Jeffrey Arne Tverlid  
og Marianne Lund
Bjørn Johansen  
og Anne Elisabet Berg

Også unge med utviklingshemming er 
hjertelig velkommen til å delta i kirkens 
konfirmantår. Ved å henvende seg til 
den lokale menighet vil en få informas-
jon om hvordan det kan legges til rette 
for dette i lokalt. Men i tillegg til lokale, 
tilrettelagte tilbud, har Kirken i Bergen 
også et spesielt gruppeopplegg: Konf+.
KONF+ 
Siden 2000 har vi hatt et gruppetilbud 
for unge i Bergen som trenger ekstra 
tilrettelegging av konfirmantåret sitt. Vi 
kaller det Konf+. Opplegger er knyttet 
til Åsane kirke, men er et tilbud for hele 
Bergen. De siste årene har gruppa vært på 
4-10 konfirmanter. Noen konfirmanter 
kombinerer Konf+ med tilbud i egen 
menighet.
Omfang. Vi starter begynnelsen av 
september og har samlinger med to ukers 
mellomrom frem til konfirmasjonen i 
mai. Dette er et dagtilbud, - i skoletida. Vi 
møtes annenhver tirsdag i Åsane kirke 
mellom kl. 09.30 og 10.30. Transporttid 
kommer i tillegg.   
Opplegg. Vi har prest, kateket og organist 
med. Samlingene har en fast ordning 
som er tilnærmet lik fra gang til gang.  
Mellom annet med sang, bibelfortelling 
m/ dramatisering, dåpspåminning og 
lystenning.  Konfirmantene er aktive på 
forskjellige måter i samlinga. Tilbake-
meldingene på dette opplegget er gode.
Konfirmantåret blir avsluttet med en 
egen konfirmasjonsgudstjeneste for 
Konf+ i Åsane kirke i mai. Det er også 
mulig å bli konfirmert i menigheten der 
en bor.
Samarbeid med skolen.
Informasjon og påmelding. For ytterligere 
informasjon kan kontaktes: 
Spesialprest Roar Strømme  
(tlf 97 03 77 37 epost: rs466@kyrkja.no 

en sommertime med Helge Haukås’ 
trio. Søndag 16. juni kl.19 spiller Helge 
Haukås’ Trio en sommerlig konsert 
i Årstad kirke. Haukås er tidligere 
mangeårig solotrompeter i Bergen 
Filharmoniske Orkester, nå freelance 
trompetsolist og dirigent. Han trives 
i de fleste musikalske stilarter. På 
konserten får vi høre et program som 
spenner fra slentrende jazzlåter til 
salmetoner og sommerviser. Trioen 
består av Helga Haukås på trompet, 
Tore Hegdahl på piano og Arne Toivo 
Sandberg på kontrabass.

Kirkens tilbud for 
konfirmanter i Bergen 
med utviklingshemming.

Valg på nytt 
menighetsråd 
9.sept 2019
Listen med foreslåtte kandidater er 
sendt til trykking og kirkens med-
lemmer vil få tilsendt valgkort i 
posten. Presentasjon av kandidatene 
kommer på menighetens nettside 
og i menighetsbladet i august. 
All informasjon om valget, om 
forhåndsstemming, om bispedøm-
merådsvalget kommer på kirken.no 
og bergen.kirken.no. Her er de som 
stiller til menighetsrådet i Årstad:
1 Julie Ane Ødegaard Borge
2. Solveig Paule
3. Svein Ødegaard
4. Lene Iversen
5. Grethe A. Borge
6. Martin Løndal
7. Yngve Træland
8. Solofo Andrianaiboravelona
9. Magnus Bjørnsen Løberg
10. Audhild Aabrek  
 Kristiansen
11. Unni Fjærestad
12. Gretchen Lindsay Bjørnsen    
13. Margareth Aabrek  
 Henriksen

KANTOR I ÅRSTAD  
TORE HEGDAHL

er også portrettfotograf. Han skriver: 
«5. juni åpner jeg en liten utstilling av 
portretter (14 bilder) på Cafe Opera 
i Bergen. Denne gangen har jeg eks-
perimentert med kjempestore bilder. 
For meg er de i alle fall store, rundt en 
meter hver vei. Jeg er svært spent på 
hvordan det vil arte seg.  Bildene vil 
henge i hele juni måned.»

Summertime 

Sommerfestgudstjeneste

Velkommen til Årstad kirkes årlige 
sommerfestgudstjeneste i svensk stil!

Som vanlig er orgelet byttet ut med et 
sommerlig og svensk-klingende ensemble 
av fløyte, trekkspill, fiolin, bratsj, cello og 
bass. Vi synger alle de kjente sommer- 
salmene, og ensemblet bidrar også med 
et par instrumentale perler.
Kirker en pyntet med sommerens 
blomster. I år byr vi også på en liten 
overraskelse.
Sett blomsterkrans i håret og kom!
Årstad kirke søndag 16.juni kl. 11



Årstad Menighet Faste aktiviteter Gudstjenester
www.kirken.no/aarstad
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 Koivula  
vk874@kirken.no
Diakon Marianne Magnussen
941 19 229  mm359@kirken.no
Vikar for trosopplærer og 
administrasjonsleder: Lene Iversen, 
mail: li626@kirken.no  92410036 
Diakonimedarbeider 
Tatyana S Olsen  
tatyanav.olsen@gmail.com
Neste nummer av menighetsbladet 
kommer 21. august.

16.juni: 
Midtsommergudstjeneste. Stubhaug, 
Hegdahl og musikere. Se side e

23.juni 
Gudstjeneste, nattverd, Sandberg

30.juni kl.19 
Kveldsgudstjeneste med tilbud om 
personlig forbønn, Sandberg

7.juli i Fridalen kirke kl.11: 
Gudstjeneste med nattverd , Stubhaug

14.juli i Årstad kirke kl.11: 
Gudstjeneste med nattverd, Sandberg. 
Middag hjemme hos presten etterpå

21.juli i Fridalen kirke kl.11: 
Gudstjeneste med nattverd. Stubhaug

28.juli i Årstad kirke kl.11: 
Gdstjeneste med nattverd. Kaldestad

4.august i Årstad kirke kl.11: 
Kaldestad

11.august i Fridalen kirke kl.11: 
Stubhaug

18.august i Årstad kirke kl.11: 
Sandberg

25.agust kl.19 i Årstad kirke: 
Kveldsgudstjeneste Stubhaug

1.september kl.11 i Årstad kirke: 
Familigudstjeneste Sandberg

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

Samfunnsdiakoni i Årstad og Fridalen.
I sommermånedene blir det 
arrangementer og utflukter for 
samfunnsdiakonien i Årstad og Fridalen.  
Nærvær planlegger dagsretreat 22. juni. 
På dager med fint vær, blir det også 
mulighet for utflukt med Livskvalitet, 
stand med Kafe Dele, bønnevandring 
med Nærvær, m.m. Hvis du ønsker 
informasjon om disse tilbudene, kontakt 
diakon Marianne på SMS (94119229)

MERK:
De faste aktivitetene i menigheten 
har pause i sommer. Følge med på 
oppstart på menighetens hjemmeside

MERK:
Presten inviterer til middag 14.juli 
etter gudstjenesten hjemme i 
Fjellveien 98.
31.august-1.sept: Familiehelg for 
barn og voksne i Årstad menighet. 
Barnekorene , trosopplæring, leker, 
musikk og mye kos

Basar 23.november
Kan du skaffe en hovedgevinst til 
basaren? Har du lyst å selge noe du har 
laget på julemarkedet?
Kontakt basarkomitéen ved Grethe 
Borge 90539110

God tur!

5. juni dro Årstad og Fridalen menigheter 
på pensjonistur til Austevoll. Været 
sviktet oss denne dagen, men ikke 
humøret. Det var god prat hele veien.
Knut K (sokneprest i Fridalen) guidet oss 
på vei, og Signe S (sokneprest i Årstad) 
holdt oppe stemningen med allsang. 
Etter en stopp i Stolmen kirke fikk vi god 
fiskemat på Bekkjarvik Gjestgiveri. Dagen 
avsluttet vi med en besøk på Bekkjavik 
galleri, og en fin hjemreise med litt sol, 
lett slumring og «Å Vestland, Vestland! 
Når eg ser deg slik!».

Middagskaféen og Knøttekoret 
begynner igjen etter ferien 22.august

Kortreist ferie!

Vil du ha et sted å gå til når du er på 
tur?. Kunne du tenke deg ferie ved 
sjøen, - nær byen, men langt fra folk? 
Hadde det vært greit å ha plass til hele 
storfamilien, eller en stor vennegjeng?
Med litt egeninnsats kan du bli med 
på å gjøre hytten Årstahiti på Skotnes, 
Askøy til et drømmested for nye 
generasjoner. Kontakt presten Signe – 
ss224@kirken.no for mer informasjon.


