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Ny sokneprest  
i Årstad kirke
Søndag 15.august blir det innsettingsgudstjeneste for 
Maren Flotve Tischendorf, den nye soknepresten i 
Årstad. Hun kommer fra Fana menighet hvor hun 
har arbeidet først som ungdomsprest, siden som 
kapellan. Hovedfokuset i arbeidet hennes har vært på 
barn og ungdom og gudstjenesteliv. 

Maren Flotve Tischendorf er vokst opp på Paradis 
i Bergen, og tilbrakte barne- og ungdomsårene i 
Storetveit kirke. Hun er 40 år, gift med Joakim og har 
to gutter: Gabriel som er 10 år og Olav som er 8 år.

Maren sier: «Jeg brenner for gudstjenesten som 
menighetens samlingspunkt og for at alle i alle aldre 
skal kjenne seg hjemme i gudstjenestens rammer. Jeg 
er spent og gleder meg til å ta fatt på tjenesten som 
sokneprest i Årstad». 

Vi ønsker henne varmt velkommen!
Maren Flotve Tischendorf, ny sokneprest i Årstad fra august

Musikk for sjelen
Månedlige lunsjkonserter i Årstad kirke

Årstad kirke vil gjerne spille en rolle i bydelens 
kulturliv, og derfor starter vi nå med månedlige 
lunsjkonserter knyttet til gudstjenestene. Konsertene 
holdes av profesjonelle musikerne som i tillegg til 
konserten også skal bidra på søndagens gudstjeneste. 
Det blir artister fra forskjellige sjangrer som klassisk- 
og folkemusikk, kormusikk og jazz. 

Første konsert er søndag 23.mai kl. 12:30.
Kirkens musikere Zsuzsa Zseni-Clausen (kordirigent, 
sanger) og Tore Hegdahl (kantor) er opptatt av å fylle  
Årstad kirke med musikk og sang. 

Musikken kan gjøre oss glad uten ord, og knytter oss sammen på 
tvers av språk, kultur og bakgrunn. Dette er spesielt viktig nå når 
så mye er blitt flyttet over på digitale plattformer. 
Les mer om de to første konsertene inne i bladet.



Et av våre unike integreringstilbud, 
Kafé Dele, er i full gang og har hatt syv 
møter allerede i år (alltid i samsvar med 
smittevernrestriksjonene). Formålet med 
Kafe Delé er å koble sammen nordmenn 
og folk fra andre land, og gi et støttende 
miljø for språklæring og kulturdeling. 
Vårt neste møte er planlagt til 28. mai på 
Årstad menighetssenter, kl. 18.00-20.00.

I mars tilbød vi et gratis malekurs, som 
ble ledet av en av våre fantastiske friv-
illige Natasja Zahl. Kurset fokuserte på 
intuitivt maleri. Her er noen av tilbake-

meldingene vi fikk etterpå:

«Kunst blir til av inspirasjon. Å male i 
en gruppe gjør prosessen mer fargerik» 
(Margrethe). 

«Jeg likte best friheten til å skape. Jeg likte 
også hele miljøet og arrangementet. [Det 
var] ikke bare et malekurs, men også en 
sosial aktivitet» (Anonym). 

«Min favorittdel av kurset var slutten da vi 
fikk se vår egen og hverandres resultater» 
(Anonym). 

I en undersøkelse etter kurset, sa nest-
en alle deltakerne at sjansen til å være 
kreativ var deres favoritt-aspekt av kurset. 
Alle deltakerne sa at de vil anbefale en 
lignende aktivitet. Vi håper å holde et 
nytt malekurs til sommeren, sammen 
med mange andre sommeraktiviteter. 
Følg oss på Facebook eller sjekk nettsiden 
vår for mer informasjon: kirken.no/aarstad 

Hvis du er interessert i å delta eller melde 
deg frivillig til Kafé Dele eller andre so-
siale aktiviteter i kirken, ta kontakt med 
diakonimedarbeider Grace:  
tlf. - 92064716, e-post - gi844@kirken.no. 

Kafé Dele og malekurs

Kreativt på malekurs i Årstad menighet i mars.

I vår har Årstad og Fridalen menigheter 
hatt et digitalt samtaleforum om tvil og 
tro. Det har vært fire samlinger på Zoom, 
ledet av diakon Marianne og frivillige. 
Deltakerne har hatt veldig forskjellige 
bakgrunner og erfaringer, og dette har 
ført til mange spennende samtaler. 

Vi har fått et intervju med en av deltak-
erne, som ønsker å være anonym: 

Hva var bakgrunnen for at du ble med 
på digitalt samtaleforum om tvil og tro? 
Jeg var nysgjerrig og ble anbefalt dette 

av en venn. Jeg synes det var interessante 
tema som ble tatt opp. 

Hva har du fått ut av det?
Jeg har fått høre sterke historier og nye 
tanker rundt troen og om Guds natur. 
Det har vært et veldig fint forum for 
deling av tanker og opplevelser. 

Hvordan har det vært å delta gjennom 
Zoom? 
Det har vært helt ypperlig. Veldig fint 
organisert og balansert.

Oppleves det som å være med i et felless-
kap selv om det er digitalt? 
Man får absolutt følelsen av tilhørighet til 
et fellesskap. 

Synes du kirken bør ha slike tilbud på 
Zoom også etter korona?
Ja, jeg synes det er et flott tilbud som jeg 
hadde satt pris på videre. Det er lavterskel 
for nye og nysgjerrige, og det er fint for 
de som bor litt lengre unna. 

Tvil og tro på zoom



Første lunsjkonsert blir søndag 23. mai 
kl 12:30 og her setter vi fokus på musikk 
i familien. Ekteparet Gabriella Eszter Sz-
abó (piano) og Pèter Palotai (kontrabass) 
spiller et variert program som består 
av verk av Massenet, Ravel, Bottesini, 
Mahler og Nino Rota. Musiker-ekteparet 
er begge født i Ungarn, men bor og virker 
i Bergen, hun som konsertpianist og ped-
agog, han som bassist i Bergen Filharmo-
niske Orkester ved siden av mange andre 
musikalske aktiviteter.
Vi har tatt en prat med Gabriella og Péter 

slik at leserne kan bli litt kjent med dem i 
forkant av konserten.
Hvordan er hverdagslivet deres som 
musikere? Hvordan får dere de forsk-
jellige prosjektene dere har til å passe 
sammen med familielivet?

Gabriella: Det er alltid veldig utfordrende 
å koordinere musikerliv med familieliv. 
Man skal finne løsning for henting og 
levering i barnehage og skole, under-
visning, øving og konserter. Men jeg 
tror vi klarer det fint, og vi trives i våre 

hektiske hverdager. Det er selvfølgelig litt 
annerledes enn en vanlig 8-16-jobb.

Er musikken en viktig del av familielivet 
hjemme hos dere? Er barna interessert i 
musikk? Spiller de noen instrument?

Pèter: Ja, musikken spiller en kjempestor 
rolle i livet vårt. Når vi ikke spiller på 
instrumentene våre, lytter vi til musikk 
(ikke bare klassisk) eller snakker mye 
om forskjellige konserter og musikere. 
Heldigvis er barna våre veldig interessert 
i musikk. Den eldste sønnen vår spiller 
piano når han har lyst til det, og de syn-
ger mye hjemme. Innimellom er de også 
med og hører på våre konserter.
 
Hvordan har dere opplevd den siste peri-
oden uten opptredener og konserter? 

Pèter: Det er ganske trist å ikke kunne ha 
konserter. For en musiker er det veldig 
viktig å stå på scenen. Det er vanskelig 
å bli motivert uten utfordringer, uten et 
publikum som hører på oss, uten applaus. 
Digitale konserter er ikke den samme 
opplevelsen, men er selvfølgelig bedre 
enn ingenting. 
Gabriella: Vi prøver å erstatte konser-
topplevelsen med andre prosjekter. Vi 
komponerer, arrangerer og lager musikk 
videoer. Så livet stopper ikke uten opptre-
dener, men vi gleder oss til å spille foran 
publikum igjen. 

Lunsjkonsert 23.Mai

Musikerfamilien Szabó-Palotai i et avslappet øyeblikk

Denne sommeren inviterer Årstad 
menighet voksne og godt voksne til å 
være med på temakvelder, fjelltur, åpen 
kirke, sommertrim, og mye mer! Aktiv-
itetene må følge smittevern-regler som 
vi får fortløpende. Men fint skal vi ha det 
likevel! Tilbudene er gratis og åpne for 
alle. I år blir de fokus på flere friluftsak-
tiviteter og vi skal planlegge etter været. 
Nyt sommeren sammen med oss!

Temakveld 
På temakveld snakker vi om ulike emner, 
leser dikt eller ser film. Det kommer også 

kulturelle aktiviteter. Blant annet kunst- 
kveld med åpen scene og bildeutstilling. 

Sommertrim 
Sommertrim består av 45 minutter med 
tilpassende sittende og/eller stående 
øvelser. I sommer har vi også mulighet 
å trene ute på kirkeplenen og gå turer 
sammen. 

Språkkafeer 
Om du har interesse for språkpraksis har 
vi to språkkafeer i sommer, for deg som 
vil praktisere norsk eller engelsk. Om 

du vil være med som frivillig og hjelpe 
deltakere med språkøving, ta gjerne kon-
takt med oss! 
Hvis du vil ha informasjon om aktivite-
tene og når de finner sted, skriv tekst-
meldingen «Vil vite», til Tatiana på tlf 
405 28 401. Da kan du også melde deg på. 
Ellers kommer informasjon på plakater, 
på menighetens nettside kirken.no/aar-
stad og på Facebooksiden Årstad Kirke.
Håper å se deg i sommer. Vennlig hilsen 
Tatiana og Grace

Aktiviteter i Årstad menighet sommeren 2021



Årstad Menighet
Nettside: www.kirken.no/aarstad
Følg Årstad kirke på Facebook

BUSSTUR TIL NORHEIMSUND
Bli med på turen til Norheimsund den 2. juni!
Sommeren nærmer seg og nå er det ikke lenge til bussturen. På grunn av 
fortløpende endringer i smittevernregler kommer mer detaljert informasjon om 
turen på vår hjemmeside i uke 20. Om du vil få informasjon direkte, ta kontakt med 
diakonimedarbeideren Tatiana på tlf. 405 28 401.
Meld gjerne interesse om du vil være med.

Menighetssenter
Jonas Lies Vei 55, 5053 Bergen
Tlf.: 55 59 32 96
arstad.menighet.bergen@kirken.no
Bankkonto nr: 1644.05.68126
Kirken
Jonas Lies Vei 70
Administrasjonsleder og 
frivillighetskonsulent Inger Kilen
Tlf.: 90 95 00 70
ik735@kirken.no
Vikarierende sogneprest
Oddbjørn Stubhaug
Tlf.: 90 86 34 41
os227@kirken.no
Vikarprest Atle Otto Moe
Tlf.: 92 45 54 03
am962@kirken.no
Kantor Tore Hegdal
Tlf.: 93 81 25 07
th877@kirken.no
Kirketjener Ville Koivula
Tlf.: 92 06 88 96
vk874@kirken.no
Diakon Marianne Magnussen
Tlf.: 94 11 92 29
mm359@kirken.no
Diakonmedarbeider Tatiana Olsen
Tlf.: 40 52 84 01
ts353@kirken.no
Diakonmedarbeider Grace Milijasevic
Tlf.: 92 06 47 16
gi844@kirken.no
Menighetspedagog Kristine Osberg
Tlf.: 94 11 11 95
ko684@kirken.no
Menighetsråds leder og babysang 
leder Grethe Borge
Tlf.: 90 53 91 10
grethe.agcaoili@gmail.com
Barnekor leder Zsuzsa Zseni-Clausen
Tlf.: 91 26 48 23
zsuzsa.zseni@gmail.com
Tensing leder Kristiane Koch
Tlf.: 91 24 67 68
kristiane.koch@hotmail.com

LUNSJKONSERT 13. JUNI

På søndag 13. juni kl 12.30 får publikum høre en flott acapella konsert av 
Vokalensemblet Tabula Rasa. Dette ensemblet ble startet i 2017 av komponist og 
sanger Tord Kalvenes, siden mai 2019 er Arild Rohde musikalsk leder. Formålet med 
ensemblet er å fremme ny klassisk vokalmusikk, med fokus på norske komponister. 
Ensemblet skiller seg ut gjennom å jobbe med improvisasjon og teatrale virkemidler 
for å skape overraskende og helhetlige konserter og forestillinger. Tabula Rasa består 
av 6 sangere som bor i Bergen og omegn.

På konserten i Årstad kirke vil de synge kirkemusikk fra renessansen og middelalderen, 
med noen innslag av improvisasjon og nyere musikk. De har valgt ut noen av de 
vakreste stykkene fra disse tidsperiodene, i tillegg til musikk fra prosjektene de jobber 
med for tiden.

Sommerfestgudstjeneste 20.juni
Midtsommergudstjenesten er blitt en tradisjon i Årstad kirke. Da er kirken pyntet med 
et vell av blomster, og orgelet er erstattet av et sommerlig ensemble: Fløyte, fiolin, 
bratsj, cello, kontrabass og trekkspill. Vi synger alle de vakre sommersangene som står 
i salmeboken, og ensemblet bidrar med litt sommermusikk i tillegg. 

Sett blomsterkrans i håret og bli med å feire skaperverket!  
Årstad kirke søndag 20.juni kl. 11.

Hvis noen har lyst til å være med å bidra til at kirken denne dagen kan bugne av 
sommerblomster, ta kontakt med kantor.

Ensemblet Tabula Rasa synger 13.juni


