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Denne sommer har Fridalen og Årstad menigheter hatt et 
variert tilbud av aktiviteter i ferien. Sommer aktivitetene 
har blitt en god tradisjon i begge menighetene og det er 
stadig flere som deltar. 
Tilbudene var gratis og åpne for alle. Samme som i fjor 
måtte vi ta hensyn til smittevernregler i år også for å gjøre 
det trygt for alle deltakere. Det førte til at vi hadde flere 
friluftsaktiviteter som fjelltur, tur til Gamle Bergen og trim 
på kirkeplenen. Språkkafeer var utendørs når det var mulig.
Sommeren begynte tradisjonelt med en grillfest. Det var også 
en del nye aktiviteter i år, som for eksempel feiring av Sank-
thansaften og Zumba kvelder. Zumba var en spesielt populær 
aktivitet i sommer, ettersom folk i alle aldre likte kombinasjo-
nen av dans og trening. Vi har planlagt en ny time 22. septem-
ber. Plassene er begrenset, så ta gjerne kontakt med Grace hvis 
du er interessert.
På sommeren hadde vi to språkkafer, som var ganske pop-
ulære i ferien. Det var tilbudt å være med på engelsk og norsk 
språktrening ukentlig. I høst skal vi tilby to forskjellige språk-

kafer, Kafe Dele som er for de som ønsker å øve på norsk og 
en språkkafe for norsk nybegynnere med lite forkunnskaper.
Vi avsluttet sommeren med en dagstur til Årstahiti som er 
kirkens hytte ute på Askøy. Vi hadde en lang og fin spaser-
tur i terreng med masse blåbær. På hytten ble det servert 
varm lunsj og fyrt opp peisen. De som ønsket kunne være 
med på en liten båttur med en båtvant fører. 
Nesten hver dag har det skjedd noe nytt og spennende. In-
nholdsrike aktiviteter fylte opp sommerkalenderne våre. Vi 
har gjennomført 17 aktiviteter i løpet av 5 uker. 46 deltak-
ere fra 9 ulike land deltok på aktivitetene våre i sommer. 
I sommer ble vi kjent med nye mennesker og traff gamle 
venner. Vi inviterer alle til å være med på de forskjellige 
aktivitetene i løpet av hele året. 
Informasjon om våre aktiviteter finner du i menighetsbla-
det, på Facebook https://www.facebook.com/aarstadkirke/ 
eller på hjemmesiden https://kirken.no/aarstad. 

Etter en zumba-timePå vei til Årstahiti

Sommerdiakoni 2021: Noe for alle



Prestens spalte Ny lunsjkonsert 12.september
Å få komme til 
Årstad kirke er på 
mange måter som å 
komme hjem, til et 
bygg som har stått 
synlig og tydelig for 
meg hele mitt liv. 
Synlig hver gang jeg 

har passert det på vei til eller fra Bergen 
sentrum. Et spir som har minnet om 
hvor jeg kommer fra og hører til. Slik 
står mange kirker, som synlige tegn for 
mennesker på noe utenfor oss selv. 
For Årstad kirke strekker seg mot him-
melen og plasserer dermed våre liv som 
stadige skritt nærmere Gud og hveran-
dre. Spiret er som våre blikk som søker 
mot og kjærlighet fra Gud, og dørene 
og veggen som våre armer som strekker 
seg utover mot hverandre. 

Innenfor rammene av kirken får vi 
møte hverandre til hverdag og fest, 
sorg og glede og sammen når vi nye 
sannheter, nye oppdagelser og nye 
gudsnærvær. 

Det er spennende å få komme som 
sokneprest til en kirke med lange 
tradisjoner, mye hverdag og mye fest. 
Jeg gleder meg til å bli en del av felless-
kapet der vi får møte Gud og denne 
kirken som omfavner og utfordrer oss 
til å leve livet vent oppover mot Gud 
og utover mot hverandre. I håp om en 
verden som stadig blir ny gjennom vår 
tro og vårt fellesskap. 

«Jeg flykter ikke fra verden. 
Blant jordens minste små, 
der finner jeg den fremtid
som jeg vil vente på. 
Ja, jorden skal forvandles, 
dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus
skal gjøre verden ny!»

Fra Norsk Salmebok nr 899 «Jeg tror på 
jordens forvandling» vers 4. 

Den neste lunsjkonserten i serien 
«Musikk for sjelen» i Årstad kirke blir 
søndag 12.september kl.12:30.

Denne gangen er det duoen Ole Amund 
Gjersvik, kontrabass, og Tore Hegdahl, 
piano, som spiller. Duoen spiller en 
neddempet musikk i skjæringspunktet 
mellom jazz, salmer og viser, med små 
visitter innom den klassiske musikken 
- alt i slow motion. Hovedsaken er mel-

odiene selv, men det er også rom for 
improvisasjon.

Konserten spilles i forlengelsen av sønd-
agens gudstjeneste, etter en kort pause. 
Duoen gir også en smakebit på musikken 
sin under gudstjenesten. Som vanlig er 
det gratis inngang og kollekt.

Velkommen!

Hvor kan en finne meningsfulle 
gaver til dåp, konfirmasjon og 
bryllup? 
Eller bøker til høytlesning for 
barna? Bøker som presenterer 
den kristne troen? 
For trosopplæringen i menig- 
hetene er Bergen kristne 
bokhandel (BKB) en viktig sa-
marbeidspartner. Sentralt i byen 
på Øvre Korskirkealmenningen 
ligger denne nisjebutikken som 
er verd et besøk.

Bergen kristne 
bokhandel



Endringer på 
kontoret
Brit Rønningen

Inger Kilen går fra å jobbe i en 100 % 
stilling som administrasjonsleder og 
frivillighetskoordinator til å jobbe 50 % 
som administrasjonsleder. 

- I fjor begynte Inger Kilen å jobbe som 
administrasjonsleder i 60 % stilling og 
frivillighetskoordinator i 40 % stilling 
Årstad menighet. Fra 1. september blir 
ikke Inger så mye å se i Årstad.
   - Arbeidsoppgavene min vil i hoved- 
sak være personal og økonomi og 
sekretær for menighetsrådet

Arbeidsoppgaver
‒ Arbeidsoppgavene min vil være person-
al og økonomi og sekretær for menighets-
rådet. Ønsker noen kontakt med Årstad 
menighet er det best å sjekke på nettsiden 
vår hvem de ønsker å snakke med, så kon-
takte de direkte på mail eller tlf. gjerne for 
å avtale et møte, forteller Inger til Årstad 
menighetsblad. 
Hun vil ha kontordager i Årstad onsdag 
og fredag og vil da være tilgjengelig  
kl. 10. – 13. I Fridalen blir kontordager 
tirsdag og torsdag. 
‒ Da mange arbeidsdager blir lange 

med møter og kveldsarbeid, vil mand-
ager ofte være en avspaseringsdag eller 
hjemmekontor.

Frivillige 
‒ Hva betyr dette for Årstad?
‒ Det betyr at jeg ikke lenger har kon-
takten med de frivillige. Den fordeles på 
hele staben. Menigheten vil merke det. 
‒ Hva synes du om denne endringen i 
stillingen din?
‒ Jeg synes ikke det er noe gunstig. Det 
er bedre å forholdes seg til og følge opp 

en menighet. Det blir også flere kvelds-
møter. Men det er ikke jeg som har 
bestemt dette, det er Bergen Kirkelige 
Fellesråd. Men når en først skal jobbe 
i to menigheter og skal samarbeide, 
tenker jeg det er en fordel at det er 
Fridalen, som vi allerede har kontakt og 
samarbeid med, sier Inger.

Det er dessverre vanskelig å planlegge 
årets basar, men vi er optimistiske og 
håper at vi kan møtes fysisk lørdag den 13. 
november, kl.12-15. Vi vil følge smittesit-
uasjonen, vurdere og informere om hva vi 
finner riktig og mulig når vi nærmer oss. 
Vi har selvfølgelig lyst til å ha den gode 
basar-stemningen, men uansett håper vi 
på godt salg av loddbøkene. Det er også 
denne gang flotte gevinster. Hver loddbok 
inneholder 40 lodd á 5 kr, tilsammen 
200kr.  -Loddbøker kan hentes i kirken, 
på noen av de faste aktivitetene eller ved 
bestilling på e-post livvabo@gmail.com 
eller grethe.agcaoili@gmail.com.

Vennligst støtt menighetens arbeid!

Basar



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

Faste aktiviteter

Gudstjenester

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

Åpen Kirke
For stillhet, bønn, lystenning og kontakt. 
Se etter skiltet på fortauet når kirken er 
åpen. Vi prøver så godt vi kan å ha åpen 
kirke hver dag. Mandag-Tirsdag formid-
dag og Onsdag-Fredag ettermiddag.

Dåp av voksne:
Er du voksen og har lyst til å bli døpt?  
Er du mer enn 15  år og ble ikke konfirm-
ert? Velkommen til å kontakte én 
av prestene

Nærvær
Bønnesamlinger. Kontakt diakon 
Marianne for datoer

Livskvalitet
temakvelder om helse og relasjoner.  
Kontakt diakon Marianne for datoer

Samtaleforum om tvil og tro
Kontakt diakon Marianne for datoer

5. september kl. 11.00
Familiegudstjeneste
12. september kl. 11.00
16. søndag i treenighetstiden
19. september kl. 11.00
17. søndag i treenighetstiden
26. september kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
3. oktober kl. 11.00
Presentasjon av konfirmantene
10. oktober kl. 11.00
20. søndag i treenighetstiden
17. oktober kl. 11.00
21. søndag i treenighetstiden
24. oktober kl. 11.00
22. søndag i treenighetstiden
31. oktober kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste – Bots-og bønnedag
7. november kl. 11.00
Allehelgensdag
14. november kl. 11.00
25. søndag i treenighetstiden
21. november kl. 11.00
Domssøndag/ Kristi kongedag
28. november kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste – 1. søndag i advent

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 Inger Kilen
Tlf.: 90 95 00 70
ik735@kirken.no
kontortid onsdag og fredag fra kl. 10-13
Sogneprest Maren Flotve 
Tischendorf:
tlf: 938 90 490, mt373@kirken.no
Kapellan Oddbjørn Stubhaug
Tlf.: 90 86 34 41
os227@kirken.no
Kantor Tore Hegdal
Tlf.: 93 81 25 07
th877@kirken.no
Vikar kirketjener Anna Frich Sjurseth,
tlf: 971 86 395, as662,@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
Utleie menighetshuset: Liv Vabø,
tlf: 482 05 272, livvabo@gmail.com

Gitarundervisning.
Ønsker du å prøve deg på gitar, 

eller kanskje du trenger  
å lære noe nytt?

Erik Evja Eikill leier hos oss  
og driver med gitarundervisning 

for alle
uansett alder eller nivå.

Lys våken 
for 5 og 6 klassinger ! 4-5 desember 
i Årstad kirke Vi skal- Lære mer om 
å være lys våken for Gud. mine med-
mennesker og meg selv. - Bli kjent med 
hverandre - Lage gudstjenste - spise god 
mat - Sove i kirka! - Dette blir garantert 
et spennede døgn!


