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Velkommen til nytt arbeidsår! Les informasjon fra menigheten på siste side!

4-årsbok
Velkommen til 4-åringene som får 
tildelt kirkeboken sin om søn- 
dagen. Velkommen til alle andre 
førskole og skolebarn! 

Det blir aldersbestemte sam-
lingsstunder lørdag kl.14, med 
start i menighetssenteret, Jonas 
Liesvei 55.  Etterpå er det mat, le-
ker og aktiviteter frem til kl.17 når 
det er barneteater i kirken. 

Søndag 1.sep kl 11.00t: 
Familiegudstjeneste med innslag 
fra lørdagens samlinger

Barneteater i kirken 
Guds gjøgler
En fortellerforestilling av og med 
Hilde Trætteberg Serkland basert 
på Tomie de Paolas gjendiktning.
Årstad kirke 31.aug.kl.17

Se mer  informasjon på kirken.
no/aarstad

Bruktbod
På Familiedagen 31.august er der 
leker, mat og kos utenfor kirken 
etter trosopplæring og før kirk-
espill. I en bod skal vi skifte eiere 
på små skatter:
Leker, smykker, klær, barnebøker, 
små bilder, kort sagt; godbiter du 
har liggende til overs. Kom gjerne 
med det du vil gi til bruktboden 
i kirken eller på menighetskon-
toret så snart som mulig før selve 
dagen.

Familiehelg iÅrstad kirke 
31.august og 1.sept. 

Kirkevalget 9.sept.
Se kandidatpresentasjon til nytt 
menighetsråd på side 2 og 3
Info om valg til bispedøm-
meråd/kirkeråd : innlegg i 
menighetsbladet



Audhild Aabrek Kristiansen,   
51 år. 

Jurist og arbeider 
som rådgiver i NAV. 
Tidligere har jeg 
sittet i menighetsrå-
det i Vardø i 10 år, 
inntil vi flyttet til 
Bergen. Jeg setter 

pris på en åpen kirke der alle 
inkluderes, og der det gis mulighet 
til allsidige treff og aktiviteter som 
kan favne alle.

Grethe Agcaoli Borge,  
36 år

Arbeider i åpen 
barnehage og med 
babysang. Vikar i 
SFO og som kirket-
jener. Frivillig som 
klokker, kirkevert 
mm. 3 perioder i 

menighetsrådet.
Jeg ønsker at menighetsrådet skal 
ha fokus på barn, ungdom, eldre, 
og de som bor i menigheten. At 
vi må ha god tid til selve menne-
sket! Jeg er opptatt av mennesker 
generelt. Det er viktig å ta vare på 
de som kommer og besøker År-
stad menighet slik at de føler seg 
velkommen tilbake!

Gretchen Lindsay Bjørnsen,  
29 år

Utdannet pianist og 
gift med Magnus 
Bjørnsen.  I januar 
flyttet jeg til Bergen 
fra USA, der resten 
av familien min 
bor.  Jeg er inter-

essert i hvordan kirken fungerer 
som Guds familie, hvordan den 
skulle etterlikne Jesus, og hvordan 
vi spesifikke passer på alle som 
hører til Årstad menighet.  Jeg har 
også en håp til at rådet kan hjelpe 
kirken å finne naturlig plass til alle 
generasjoner.

Julie Ane Ødegaard, 
 f.1983, 

Undervisningsleder 
Raftostiftelsen, PhD, 
gift, to døtre på 3 og 
5. Jeg ønsker at det 
nye rådet skal 
fortsette det gode 
musikkarbeidet for 

store og små, jobbe videre med 
ungdomsdemokratiet og være en 
aktiv og naturlig del av lokal- 
miljøet.

Margaret Aabrek Henriksen,  
27 år

Den siste perioden 
har jeg vært vara. 
Det har vært veldig 
spennende og jeg 
har lært mye. Jeg vil 
lære enda mer og ha 
mulighet til å 

forbedre og fortsette utviklingen 
av menigheten vår så godt som 
mulig. Når jeg allerede jobber i 
menigheten føler jeg at jeg kan 
gjøre ekstra mye. Min hjertesak er 
barn og unge, og jeg vil fortsette 
med å jobbe for at de skal få et så 
godt møte med kirken som mulig. 

Magnus Bjørnsen Løberg,  
44 år

Høyskolelektor. Jeg 
synes menighetsrå-
det skal prioriterer 
diakonalt og 
musikalsk arbeid.

Martin Løndal,  
32 år

Student mm. Jeg 
syns menighetsrådet 
skal prioritere Unge 
Voksne, diakoni og 
musikk-arbeidet.

Nytt menighetsråd i Årstad. Det skal velges 6 medlemmer og 5 varafolk. 

Forhåndsstemming:
Alle i soknet: Bergen Kirkelige 
fellesråd, Vestre Strømkaien 7, 3.etg
Man - fre 10.00-14.00 i perioden 
10.august til 6.september

Alle i soknet: Årstad Kirke :
kl. 17.45 – 18.45  (før gudstjeneste) 
25.august, og (i etterkant av guds 
tjeneste) 1. sept. kl.13

Valgdagen 9.sept.2019 kl.9-21:  
Haukeland valgkrets stemmekrets: 
Haukeland Skole (inngang D), 
Stemmeveien 1 Gimle valgkrets 
stemmekrets: Haukelandshallen 
 (sal 2), St.Olavs vei 50



Solofo Andrianaivoravelona  
51 år

Arbeider på 
Haukeland sykehus. 
Gift med Josia, en 
voksen datter.
Jeg er opprinnelig fra 
Madagaskar og har 
bodd i Norge i 30 år.

Ønsker menigheten stadig mer 
flerkulturel. Jeg er medlem i den 
gassisk kristen forening. Vi kan delta 
aktivt i Årstad kirke ved f.eks. å hol-
de  mini konsert iblant. Jeg kjenner 
kristne Etiopianere og Eritreere som 
har lyst å høre til et kristent miljø. 
Jeg ønsker å bidra!

Solveig Paule,  
49 år 

Arbeider som 
sekretariatsleder for 
Miljøløftet. Gift med 
Øystein Hage, fire 
barn på 22 -12 år. 
Jeg vil at Årstad 

kirke skal fortsette med sitt gode 
inkluderingsarbeid. Jeg opplever 
Årstad som en kirke der du kan 
komme helt alene, og likevel være 
en del av fellesskapet. Jeg sykler 
forbi Årstad kirke hver morgen og 
ettermiddag, og jeg blir like glad 
hver gang jeg ser kirken min!

Svein Ødegaard,  
74 år

Pensjonert helsear-
beider. Gift, 4 barn, 
8 barnebarn.
Menighetsrådet 
bør arbeide for et 

godt forhold mellom generasjon-
er, og mellom mennesker med 
ulik sosial og kulturell bakgrunn. 
Rådet bør, med bakgrunn i kristne 
verdier, være en tydelig stemme 
i samfunnsspørsmål, og ha klare 
meninger om endringer og ut-
fordringer som foreslås av myn-
digheter og andre meningsbærere.

Lene Iversen,  
f. 1984 

Lærer på DaVici 
Montessoriskole.                                                                                                                           
Jeg ønsker at det nye 
rådet skal fortsette 
det gode arbeidet for 
barn og unge, og at 
vi jobber videre mot 

å bli en enda mer tydelig og 
naturlig del av nærmiljøet.  

Unni Fjærestad,  
62 år

Miljøterapeut og 
yrkesfaglærer i helse 
og sosial, gift , 3 
voksne barn, 3 
barnebarn. Ønsker 
at menigheten skal 
ha fokus på å fort-

sette sitt viktige arbeid. Det er 
helsefremmende og forebyggende! 
I tillegg: opprettholde den kristne 
tro. Løfter også frem det humanis-
tiske arbeidet. For meg betyr det 
mye,-  det er det som gir meg 
glede og motivasjon videre.

Yngve Træland,  
69 år

Pensjonert sosionom. 
Jobbet for flyktninger 
i en årrekke. Verge nå 
for flere enslige 
mindreårige. Hjelper 
som frivillig endel 
nye i landet som 

trenger en talsmann i møte med 
forvaltningen. Kirken bør være en 
sosial møteplass for flere, også for 
dem som tviler eller ikke tror. Jeg 
deltar allerede litt i det diakonale 
arbeidet i menigheten. Kunne vi hatt 
en hverdag-samtale i kirken en gang i 
blant, - hvor det kan stilles spørsmål, 
og folk kan la meningene sine brytes 
på hverandre?  Å skape møteplasser er 
enormt viktig, vi må jobbe oss sam-
men skal vi bevare fellesskapet! 
Kirken bør være brobygger og møte 
dagens utfordringer; ikke minst klima 
og bevaring av naturmangfold.

Ny dirigent i  Årstad Ten Sing 
Hun heter Anna Kathrine Berg-
grav Eide, og er oppvokst i Bærum. 
Hun har vært mye med i barne- og 
ungdomsarbeidet i Lommedalen 
menighet, og var i 2 år dirigent for 
Ten Sing.
«Jeg gleder meg masse til å bli kjent 
med ungdommene, konfirmanter 
og frivillige i Ten Sing i Årstad og 
bli kjent med menigheten ellers» 
sier hun. Vi ønsker Anna Kathrine 
velkommen som dirigent i Ten 
Sing og gleder oss til å bli kjent 
med deg!
Dette betyr at de to som har delt på 
det å være dirigent i Ten Sing slutter. 
Det er Hanna Carina Øvrebø og 
Marte Skudal Ellingsen. Tusen takk 
til dere og den flotte jobben dere har 
gjort som dirigenter, både denne 
perioden og tidligere. Vi håper vi vil 
se dere i Årstad menighet videre!

Valgliste for Årstad Menighets-
råd 2019-2023:
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 Andrianaivoravelona
9.Magnus Bjørnsen
10.Audhild Aabrek Kristiansen
11.Unni Fjærestad
12.Gretchen Lindsay Bjørnsen  
13.Margaret Aabrek Henriksen



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
Administrasjonsleder Åsta Årøen, 
aa592@kirken.no 99522847
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: Kristiane 
Margrethe Koch,  
kristianekoch@hotmail.com
Diakonimedarbeider 
Tatyana S Olsen  
tatyanav.olsen@gmail.com

Neste nummer av menighetsbladet 
kommer 2.oktober

25.august kl.19:  Kveldsgudstjeneste, 
Stubhaug, nattverd, forbønn mm

1.sept.kl.11: Familiegudstjeneste, 
dåp ,Sandberg, barnekor, familiehelg, 
4-årsbok mm 

8.sept.kl.11: 
Høymesse, nattverd, Sandberg

15.sept. kl.11: 
Høymesse, dåp og nattverd, Bjørn 
Nygaard

22.sept.kl.11:
Høymesse, dåp og nattverd, Torstein 
Selvik

29.sept.kl.19: Kveldsgudstjeneste, 
nattverd, konfirmantpresentasjon, 
Stubhaug, Ten Sing

6.okt.kl.11: 
Høymesse, dåp og nattverd, Sandberg

13.okt. kl.11: 
Høymesse, dåp og nattverd, Bjørn 
Nygaard

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

Det meste av menighetens aktiviteter 
starter igjen fra 18.august
Se etter info på Facebook hvis du 
lurer på noe!

Middagskafé  i menighetssenteret
torsdag kl.16-18 Annenhver uke  
i partallsuker. Middag mm, aviser, spon-
tane kultu rytringer. For alle aldre

Knøttekor 
22.august kl.17.15
 i menighetssenteret Jonas Liesvei 55

Babysang
Hver mandag kl.11.  
Se Facebook: Babysang Årstad

Årstad kirkes menighetskor
Lavterskelkor. Annenhver torsdag i 
oddetallsuker kl.19-20.30  i kirken. Starter 
29.august. Kontaktperson Tore Hegdahl 
93812507

Årstad kirkes barnekor
For skolebarn. Første gang onsdag 
21.august.. Øving hver onsdag i kirken fra 
kl. 15.30 – 16.15

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

Formiddagstreff
 12.sept. kl.11.30 i Jonas Liesvei 55:
Tema, lunsj, sang og godt samvær.

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

KNUT KALDESTAD SLUTTER, 
BJØRN NYGAARD KOMMER SOM 
VIKARPREST
Knut, sokneprest i Fridalen, begynner 
i ny jobb fra september av. Årstad 
menighet og staben vil takke Knut 
for godt samarbeid! Oddbjørn 
Stubhaug fungerer som sokneprest 
i Fridalen til ny sokneprest kommer. 
Bjørn Nygaard, som var sokneprest i 
Årstad og Fridalen 1995-2004 kommer 
inn som vikarprest i prosentstilling. 
Velkommen!

KONFIRMANT TIL VÅREN? 
Har du lyst å være konfirmant i Årstad dette 
året, er det ikke for sent til å melde seg på. De 
som vil følge konfirmantåret må registrere 
seg så fort som mulig.  Ta kontakt om det 
er noe du lurer på! www.kirken.no/aarstad 
- se artikkelen «Informasjon og påmelding 
konfirmant Årstad kirke 2019-2020».

RETREAT
Retreat på Årstahiti på Askøy, lørdag 31. au-
gust! (Tema: «Å finne spor av Guds nærvær 
når Han føles fraværende».) Påmelding: 
diakon Marianne tlf 94119229


