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Forord 
 

Mange har jobbet mye i løpet av året 2013. I dette forordet nevnes noen få, men vår menighet er et felleskap 

hvor mange mennesker arbeider for å bidra positivt for barn og voksne i kirkene våre og i nærmiljøet. 

Menighetsrådet er stolte av denne innsatsen. 

 

Vi driver fremdeles et godt barnearbeid med kor, søndagsskole, ungdomsklubb og småbarnstreff. For 

barnekorets del har det gått opp og ned. Våren var en opptur med over 20 barn fordelt på to korgrupper. Men 

tre ledere sluttet og dette gjorde arbeidet mye tyngre utover høsten. Det er stadig en utfordring for 

menigheten å få tak i frivillige som kan være med i flere år. Søndagsskolen har vist at den er viktig – den er 

sentral for trosopplæringen til de barna som går ofte i kirken. Ungdomsklubben i St. Markus er et godt tilbud 

spesielt til konfirmantene. Spesielt gledelig er det å oppleve en dobling i antall konfirmanter fra året før. 

 

Eldrearbeidet vårt har vært velsignet med medarbeidere som har bidratt i mange år. Det har gitt en 

stabilitet i tilbudet. Likevel ser vi at rekrutteringen svikter og at det blir mange tunge tak for de 

ansvarlige.  

 

Etter sommeren var tiden inne for å ta avskjed med sognepresten vår, Ådne Skiftun, og kona Gurid. Ådne 

hadde selv bestemt at avskjeden skulle skje i form av en familiegudstjeneste. Det ble en fin avslutning, hvor 

mange barn benyttet anledningen til å ta farvel ved å gi gaver og tegninger. Ådne og Gurid fikk hele 17 taler til 

seg under kirkekaffen etterpå. Vi takker begge to for en kjempeinnsats og ønsker dem lykke til med 

pensjonisttilværelsen. 

 

I november startet menigheten v/ diakoniutvalget opp med vegetarmiddager hver mandag i Solheim kirke. 

Dette skjer i samarbeid med Bærekraftig liv Løvstakksiden. Tiltaket er støttet av kommunen, som lønner Minoo 

Jebbeli-Khoram, kokken vår. Hun gjør en fabelaktig innsats for nærmiljøet på Løvstakksiden. Middagen er 

likevel helt avhengig av at frivillige bidrar med rydding. 

 

2014 startet med en flott jubileumsuke for St. Markus. Vi ønsker å takke jubileumskomiteen for arbeidet de 

har gjort gjennom hele fjoråret. Det har vært til inspirasjon for mange at krefter utenfra har klart å vise oss litt 

mer av hva vi kan få til som menighet. Menigheten er en naturlig del av livet til mange mennesker på 

Løvstakksiden, og vi må hele tiden søke å være tilstede for dem. 
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1. Menighetsrådet og personell 

1.1.  Løvstakksiden menighetsråd. 

Det ble i 2013 avholdt 9 ordinære menighetsrådsmøter og behandlet 60 saker. Årsmøtet ble avholdt søndag 

22.april etter gudstjenesten i St. Markus kirke. 

1.1.1. Menighetsrådets sammensetning fra november 2011 
 

Ommund Lindtjørn  leder 

Jonny Østenstad  nestleder /økonomi      

Hans Teige  medlem, BKF rep.   

Steffen Wulfsberg Rame medlem, vara BKF 

Eva Lise Wikstrøm  medlem 

Stine Iren Kvam|  medlem  

Eystein Wiig  medlem  

Sven Gudmund Hinderaker medlem 
 

Margit Klara Skumsnes Jensen           1. vara medlem 

Ingvar Johannes Landa             vara medlem 

Anette D. Fadnes Yogendran vara medlem (flyttet) 

Ann Kristin S. Heggholmen vara medlem 

Dag T. Rame             vara medlem 
   

I tillegg er sognepresten alltid fast medlem av rådet 
 

Ådne Skiftun             sogneprest . sluttet 1.nov 13  

Arnulf Sandvik             fungerende sogneprest fra 1.nov. 2013 

Sjursæther, Solveig           Adm.leder  saksbehandler for rådet. 

1.2. Faste ansatte i menigheten 

Sokneprest  Ådne Skiftun (100 %) til 1.nov 

Kapellan    Arnulf Sandvik (100 %). F.sogneprest fra 1.nov. 13 

Diakon     Kari Kaland Vestbøstad (50 %) + 50% i BIM 

Organist    Mariko Takei Myksvoll (70 %) 

Kirketjenere    Annicken Gildernes (50 %)  

Kirketjenere, timebasert  Steffen W. Rame 

Erling T. Storesund, sluttet og flyttet 31.7.13 

William Udvid Shad 

Håvard Mjåvatn 

administrasjonsleder Solveig Sjursæther (60 %)  

Frivillighetskoordinator  Åsta Årøen (50 %) permisjon fra mars 2012 

Frivillighetskoordinator  Eystein Wiig (50 % vikariat) til 23 sept. Vikarprest fra 23.sept.13 

Frivillighetskoordinator  Ann- Elin Dyrøy (40%) fra 1.okt.13 – 31.12.13 

Medarbeidere lønnet på timebasis eller ved honorar 

Småbarnstreff:    Ramya Kishore  10.t.uken  

      Terje Thunes, spillemann 1 ½ t i uken 

Klubbleder     Ann-Elin Dyrøy.  

Barnekor: Synnøve Brude . 

Distribusjon av menighetsbladet   Peder Landa  

Vegetar middag     Violette Hader 

      Minoo Jebbeli-Khoram 
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1.3.  Representasjon 

Menigheten har vært representert i Bergen Kirkelige Fellesråd v/Hans Teige, personlig vara Steffen W Rame 

Menighetens representant i Kirkens SOS har vært Åsta Årøen. 

Kirkens Nødhjelp Jonny Østenstad 

Misjonskontakt: Ommund Lindtjørn. 

Bibelkontakt: Eystein Wiig 

1.4. Faste komiteer og utvalg. 

1.4.1 Menighetsbladet 

Redaksjonen har bestått av Arnulf Sandvik, sammen med staben forøvrig. 

 

1.4.2 Besøkstjeneste  

Signe Halvorsen i samarbeid med diakonen.  
 

1.4.3. Kirkekaffe 

I Solheim er det Gurid Skiftun som har hatt ansvar for kirkekaffen de fleste søndagene til utpå høsten. Ellers er 

tjenesten fordelt på frivillige både i Solheim og i St.Markus. 

Menigheten takker spesielt Gurid Skiftun som nå er flyttet for det store arbeidet hun har lagt ned. 

1.4.4. Hyggestunden 

Margit Nilsen, Arne Nord og Målfrid Thunes utgjør ledergruppen. Solveig Halvorsen har etter en pause kommet 

inn igjen. 
 

1.4.5. Medarbeidersamlinger 

EysteinWiig + resten av staben 

 

1.4.6 Jubileumskomité for 75 år jubileum for St. Markus 

Komitéen Har ikke hatt en egen formann, men følgende har vært i komitéen: Fra staben satt sogneprest 

Ådne Skiftun, da han sluttet overtok f. sogneprest Arnulf Sandvik, fra menighetsrådet Hans Teige, 

videre var Einar Kongsbakk, Frank Dam, Ruth Bruvik og Åsta Årøen med. Leder i menighetsrådet 

Ommund Lindtjørn møte på noen møter. 
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1.5. Menighetens økonomi  

1.5.1. Regnskap 

Menigheten har fortsatt en grei økonomi.  En ekspansjon krever imidlertid at vi må arbeide for å få flere 

ben å stå på. Mange er flinke til å gi. Men en fast givertjeneste vil gi mer stabil økonomisk basis til 

menighetsarbeidet. I løpet av 2011 har noe flere meldt seg på her, men vi har strev å få den til å fungere som den 

skal og vi har i løpet av 2013 har vi ikke heller klart å få orden på dette. Men dette året har vi fått utdelling for 

en del av de søknader om økonomisk støtte vi har sendt. 
 

Menighetens totalregnskap er satt sammen av underenhetene, som er underlagt menighetens regnskap. 

Menighetens regnskap for 2013 ble mottatt i slutten av mars 2014. Noen av enhetene går med overskudd og  

noen av dem går med underskudd. Overskudd legges til enhetens  disposisjonsfond og underskudd dekkes inn 

av enhetens disposisjonsfond.  Menighetsbladet «Løvstakksidene», dekkes inn av menighetsrådet på lik linje 

med konfirmantarbeid og barne- og ungdomsarbeidet.   
 

Menigheten hadde også dette året lagt opp til å bruke noe av de oppsparte midlene, derfor ble budsjettet også i 

år  satt opp med underskudd. Utgiftene for flygelet vi kjøpte i 2012 skulle fordeles på 2012 og 2013. Vi hadde i 

ikke mottatt regning i 2013. Dette ble oppdaget ved årsskiftet og resten ble da utbetalt i 2014. 

Likeledes brukte vi penger på prosjekt for oppgradering av utearealet ved St. Markus kirke i 2012. Disse ble i 

2013 refundert fra kommunen. Dette er vi meget takknemlig for og håper at vi kan få midler også i 2014 til å 

komme videre med prosjektet. I desember måned fikk vi også innvilget kr. 80.000 fra Bergen kommune til lønn 

for småbarnstreffet og 10 000 til lønn for vegetarmiddag for høsten og kr. 20 000 til lønn for vegetarmiddag.  

Dette er virkelig kjærkomne midler. Og vi retter en stor takk til Bergen kommune for støttet til nærmiljø tiltak. 

1.5.2 Offer og innsamling 

Det kommer inn midler ved ofringer, kollekter, giro i menighetsbladet, givertjeneste, julemesse / basarer / 

loppemarked og gjennom leieinntekter.  I 2013 har Løvstakksiden menighet fått inn i offer, gaver og innsamlede 

midler kr. 225654.- Av dette kirkeoffer kr. 53540.- til  eksterne formål og kr.1850.- er innsamlede midler til 

eksterne formål, for det aller meste Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp og Thailand. I kirkeoffer til egen 

virksomhet har det kommet inn kr, 63592. Innsamlede midler er det kommet inn kr.48666.  På giroen i 

menighetsbladet er det kommet inn kr. 58006.-.De fleste merker  av de gir til menigheten generelt, og 

at menigheten kan bruke pengene der det er mest bruk for det. En av giroene i menighetsbladet dette året gikk 

uavkortet til det nye flygelet i St.Markus. 

Vi har også dette året fått støtte fra Bergen Kommune til kulturangementsom vi er meget takknemlig for. 

1.5.3. Overføringer fra Bergen Kirkelige Fellesråd 

Menigheten fikk også i 2013 overført et beløp på kr. 55248.-  fra Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF). Dette 

regnes ut pr medlem.  Disse pengene skal gå til drift av menighetskontoret, kontorrekvisita, 

kopieringsvirksomhet, i tillegg har vi ansvar for å kjøpe inn altervin, brød og lys og lignende. I tillegg har vi fått 

kr.2750.-  til påskefestuken fra BKF. 
 

1.5.4. Prioriteringer 

På menighetens prioriterings liste har barne- og ungdomsarbeidet støtt høyt oppe.  For å få med oss flere ledere 

må vi kanskje ta i bruk utradisjonelle virke måter. Vi har også i 2013 hatt småbarns treff to dager i uken med 

åpningstid 10-14. Dette er et meget stort økonomisk løft for menigheten. Derfor var det en kjærkommen støtte 

fra kommunen.   Menigheten betaler også  klubbleder for å drive ungdomsklubben i St.Markus. Dette er vært 

meget vellykket tiltak. 

 

 

Vi takker alle givere! 
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2. Menighetens eiendommer 

2.1. St. Markus 

Kirkerommet er blitt fint etter at det ble malt. Det står nå frem som den katedralen den er på Løvstakksiden. Vi er også 

lovet at Våpenhus og gang og kjøkken fremme skal bli malt. Likeledes har vi blitt lovet at toalettene nede skal rustes opp til 

jubileet. 

Sal og kjøkken fungerer, selv med mange brukere. Det er selvfølgelig alltid noe som kunne vært bedre. 

Lokalene i Krypten er blitt malt.  Men på fortsatt er det en sterk mugg-lukt og lokalene ble stengt i høst ved en 

vernerunde.  

Det som gjenstår her er ytterveggene på tilbygget. Dette ble lovet malt vår/sommer 2009, men her er ingen ting 

skjedd ennå. Vi håper at dette skjer før 75 års jubileet.   

 

2.2.  Solheim 

Kirkerommet i Solheim er lite og intimt. I løpet av 2013 fikk vi av Fellesrådet nytt skinn på 

alterringen. Dette var meget kjekt, da dette var sårt tiltrengt. Nytt teppe har lenge stått på ønskelisten i 

kirkerommet i Solheim, da dette er meget slitt og vanskelig å holde pent. Gjærstolene som fungerer 

som kirkebenker er meget slitt og flere steder kan en være bekymret for at flettingen ryker. 

Menighetssalene funger bra, selv meg stor bruk av disse. 

 
 

2.3. Løbergsveien 73.b  

I huset i Løbergsveien bor det folk fra Pionerkirken. Dette samarbeidet ser ut til å fungere utmerket. Varmepumpe ble 

installert i kjelleretasjen. 
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3. Gudstjenester og andre kirkelige handlinger. 
Årsrapport fra soknepresten 

2013 har vært et godt og stabilt år i Løvstakksiden menighet. Vi har maktet å opprettholde gudstjenestetilbudet i 

begge våre kirker, og de kirkelige handlinger har gått sin gang. Gledelig er det at den totale 

gudstjenestedeltagelse har økt noe, spesielt i St.Markus kirke. Konfirmantantallet er økende fra høsten av, og 

flere vier seg i kirkene.  

 

Tall for gudstjenester og kirkelige handlinger:   

87 gudstjenester med 3529 deltagere.  

20 dåp i våre kirker 

5 konfirmerte i mai, ( 10 konfirmantpåmeldinger fra høsten av ) 

6 kirkelige vielser og 2 forbønnshandling for borgerlig inngått ekteskap  

50 gravferder 

 

Vi er takknemlig for det gode samarbeidet med Ny Krohnborg skole og har i år også hatt 2 skolegudstjenester. 

Vi er også glade for det gode økumeniske samarbeidet og har hatt felles friluftsgudstjeneste med Frelsesarmeen, 

Årstad og Fridalen menighet og ikke minst lysmesse med Bergen Internasjonale menighet.  

 

Vårfest i St.Markus og høstakkefest/avskjedsgudstjenesten for sokneprest Ådne Skiftun har vært to større 

arrangementer med god deltagelse.  

 

2013 har vært utpekt som ungdomsåret av Bjørgvin bispedømme. Det ble markert med en felles satsing mellom 

Løvstakksiden menighet, Bergen Internasjonale menighet og Frelsesarmeen i Solheimsviken. Arrangementet 

samlet over 100 ungdommer i idrettshallen på Ny Krohnborg bydelssenter med påfølgende samling i St.Markus 

kirke med bevertning og ungdomsmøte.  

 

Vi har fortsatt godt samarbeid med institusjonene i soknet. Andakter blir holdt hver fjortende dag i Solheim 

Alderspensjonat og en gang i måneden i Gyldenpris servisebolig.  

 

Sokneprest Ådne Skiftun gikk av som pensjonist fra 1.november. En stor takk til ham for over 17 års tjeneste på 

Løvstakksiden, først i Solheim menighet deretter for Løvstakksiden menighet. Kapellan Arnulf Sandvik 

fungerte som sokneprest fra 22.september og Eystein Wiig som vikarprest fra samme dato og ut året. Fra 

1.januar går Arnulf Sandvik over til stillingen som sokneprest. Takk til Ann-Elin Dyrøy som har fungert som 

vikar for frivillighetskoordinator i høst. Hun fortsetter som ansvarlig for konfirmantundervisningen.  

 

Løvstakksiden menighet er en menighet som kjennetegnes av mye flott menighetsarbeid i foreninger og lag. En 

betydelig innsats og arbeidstid til staben blir lagt ned i disse, både blant barn og eldre. En stor takk til en flott og 

samkjørt stab!  

 

Varemerket til menigheten vår er at selv om vi ikke alltid er så mange, så har vi et varmt og godt fellesskap der 

alle blir sett. Vår visjon er at flere frivillige må få eierskap til menigheten slik at menigheten kan være et hjem i 

nærmiljøet for befolkningen på Løvstakksiden.  

 

Sokneprest Arnulf Sandvik 

Kirkekaffe 

Menighetsrådets ønske er å ha kirkekaffe etter gudstjenestene.  I St. Markus har menighetsrådet, diakonatet og 

frivillige arrangert kirkekaffe vekselvis, og det normale er nå kirkekaffe hver søndag. I Solheim har Gurid 

Skiftun hatt ansvar for kirkekaffen etter ordinære gudstjenester fram til hun flyttet høsten 2013. Menighetsrådet 

ved utvalgte personer har hatt ansvar ved familiegudstjenester og enkelte andre ganger.  

 

Menighetsrådet er glad for dette og takker dem som gjør denne fine tjenesten. 
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4. Kirkemusikalsk virksomhet i Løvstakksiden menighet 2013 
 

Løvstakksiden menighet har også dette året mye fint å se tilbake på hva gjelder sang og musikk i kirkene 

våre.  

 

Kantor, Mariko Takei Myksvoll`s arbeid er fylt opp i den 70% stillingen vi har for organistvirksomhet.  

 

Det har vært normal aktivitet for kantor der gudstjenester, andakter, konserter og møter utgjør det meste. Mye 

tid går også med til å finne sangere og musikere for å medvirke på våre arrangementer, og hun følger også 

opp Solheim kirkes barnekor. Tilsyn med kirkens instrumenter er også en viktig oppgave for kantor.  

 

I forbindelse med anskaffelse av nytt flygel i 2013, er det samlet midler gjennom ved å arrangere konserter 

m.m. Instrumentet har allerede hatt stor betydning for konsertaktiviteten! 

 

I løpet av 2013 har vi hatt 11 konserter / musikkandakter som kantor har arrangert og medvirket og ca. 750 

tilhørere kom innom kirkene våre. 

Fine konserter er arrangert med solister, kor og andre deltagere, der konsertene har presentert både det 

folkelige, kunstneriske avanserte, og briljant gripende fremførelser. 

 

Samarbeidsprosjekter med Årstad kantori har vi også hatt. Spesielt bør nevnes innvielseskonserten lørdag 16. 

februar i forbindelse med det nye flygelet i St. Markus kirke. Det ble en fin ettermiddag med musikk i 

forskjellige stilarter, og med dyktige musikere fra vår egen menighet. Stor takk til dem!  Her vil vi nevne: 

Signe Bakke og Kristian Wedberg (klaver) Ole Amund Gjersvik (kontabass) og Berit Eggen Solstad (sang). 

 

Flere unge deltok på forskjellig vis med sin musikalske entusiasme. Steffen W. Rame har ofte spilt trompet 

for oss, og hans søster, Silje Rame spilte også med på julekonserten og Gudstjenesten julaften. 

Konfirmantene deltok i  Caroling/Lysmesse sammen med BIM. 

 

Vi håper at vi fortsatt kan få videreutvikle den positive trenden vi har når det gjelder å arbeide med ulike 

musikkstiler i vår menighet slik at det kan være til berikelse både for unge og eldre. 
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5. Menighetsaktiviteter direkte underlagt rådet og embetet 

5.1 Oppfølging av frivillig arbeid 

Eystein Wiig var frivillighetskoordinater til 20. september. Da overtok Ann-Elin Dyrøy over ut året. Menigheten 

takker for innsatsen. 

 

Gjennom året har det vært arrangert en medarbeidersamling. 

5.2. Barne- og ungdomsarbeid  

5.2.1 Solheim Kirkes Barnekor   

Barnekoret har vært gjennom et år med opp- og nedturer. Våren var preget av optimisme, selv om 

skifte av øvingsdag fra mandag til tirsdag resulterte i en umiddelbar halvering av antall barn. Fem 

ledere gjorde det mulig å ha et stabilt tilbud for barn fra 2-12 år. Utover våren ble vi ca 30 barn og 

voksne på øvelsene. Men så flyttet tre av lederne og vi fikk ansatt Synnøve Bryde som dirigent/pianist. 

Høsten ble ganske tung for tre ledere. Vi slo til slutt sammen gruppene og har nå en gruppe som øver 

hver mandag mellom klokken 17 og 18  

Ledere gjennom året har vært Gerd Eli Haaland, Grete Alice Lindtjørn, Ommund Lindtjørn, Anne 

Øpstad, Kari Mounkoro og Synnøve Bryde.  
 

5.2.2. LysVåken 

Dette året var det for få påmeldte til å kunne gjennomføre arrangementet. 

5.2.3. Familiegruppen  

Familiegruppen har ikke hatt noen aktivitet i 2013. 

5.2.4. Småbarnstreff 

Da K/M Ulriken besluttet å legge ned besluttet menigheten å omgjøre dette til et småbarnstreff basert 

på om lag de samme prinsipper som Åpenbarnehage. Men vi hadde ikke økonomisk anledning til å 

ansette en pedagog. Treffet er for voksne som har med seg barn fra ca 3mnd til 4år. De av barna er 

rundt året. Men vi har ingen aldergrense.  

En gang i uke kommer Terje Thunes og har sangstund. 

Tiltaket har vært meg populært, men høsten 2013 har hatt en nedgang i besøkstallet. Her er blitt flere 

tilbud på samme ukedagen for samme aldersgruppe. Derfor vurderer vi å bytte ukedager. Allikevel ser 

vi på tilbudet som meget verdifullt både for nærmiljøet og for menigheten som kommer i kontakt med 

nye grupper. 

5.2.5. Solheim søndagsskole 

Søndagsskolen Den er et tilbud til barna under gudstjenestene i Solheim kirke. Dette betyr at det ikke 

er søndagsskole de søndagene hvor menigheten kun har gudstjeneste i St. Markus kirke. 

 

Søndagsskolen har vært godt besøkt med 4-12 barn i følge med foreldre hver gang. Målgruppen er 

foreløpig bestemt til å være alle barn, men på sikt ønsker vi å opprette flere grupper for bedre å kunne 

ta hensyn til barnas ulike aldre. 

 

På søndagsskolen får barna høre fortellinger fra Bibelen, lære og synge kristne barnesanger, og leke 

sammen. Det er på sin plass å takke alle foreldre som har lagt til rette for at barna kunne delta på 

søndagsskolen. 
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Søndagsskolen har vært drevet av Gerd Eli Haaland (leder ut våren), Hallgeir Haaland, Ommund 

Lindtjørn og Ann Elin Dyrøy (ansvar høsten). Vi ønsker å utvikle søndagsskolen slik at den blir en 

sentral del av kirkens trosopplæring. Vi vil at alle barn som kommer til gudstjeneste skal få et tilbud 

enten gjennom søndagsskole eller gjennom tilrettelegging i selve gudstjenesten. Vi skulle gjerne sett at 

også St. Markus på sikt kan tilby fast søndagsskole.  
 

5.2.6. Samarbeid med barnehager og skoler   

Det er tradisjon for kontakt og samarbeid ved skolegudstjenester, og klassebesøk i kirken.  

5.2.7. Konfirmantarbeid  

8 konfirmanter fulgte konfirmantundervisningsopplegget.  5 ble konfirmert våren 2013 i 

Løvstakksiden menighet og 2 i andre menigheter. Arnulf Sandvik og Kari K. Vestbøstad bidro våren 

2013, sammen med Ann-Elin Dyrøy, i konfirmant- og klubbarbeid.  

Høsten 2013 hadde 10 konfirmanter meldt seg på til konfirmasjonsundervisning. Dette er en økning 

med 5 konfirmanter sammenlignet med året før.  

Selv om det ikke er de store konfirmantkullene her på Løvstakksiden, så har vi likevel fått til et godt 

opplegg for dem. Vi har gode erfaringer med å kombinere klubben og konfirmantundervisningen. 

Konfirmantundervisningen har vært annenhver torsdag fra kl 18.00-19.45. Deretter har det vært en 

lovsangsstund i kirken etterfulgt av et måltid. Fra ca 19.30 har vi hatt ungdomsklubb og sosiale 

aktiviteter.  I tillegg til konfirmantundervisningen har vi hatt 1 foreldremøte med informasjon og 

fellesskap med foreldre.   

I oktober hadde vi en konfirmantweekend i St. Markus kirke. Dette var en kombinasjon av sosiale 

aktiviteter,  undervisning og åndelig påfyll. Konfirmantene overnattet i menighetssalen og deltok på 

gudstjenesten påfølgende søndag.   

I desember arrangerte klubben/konfirmantene julebord. Anne Britt Lønningen laget i stand julemat og 

det var en god stemning. 

Ann-Elin Dyrøy og Eystein Wiig har hatt hovedansvar for konfirmantarbeid og ungdomsklubb høsten 

2013, mens Ståle Olsen har vært frivillig medarbeider. 

5.2.8. Ungdomsklubb  
Ungdomsklubben i St. Markus har slik som tidligere fungert som ungdomsklubb for hele menigheten. 

Se videre under St. Markus Ungdomsforening. 

 

5.3. Arbeid blant voksne 

5.3.1 Foreninger, bibelgruppe og bønnearbeid 

Bønnearbeidet skjer trofast i det stille, i bibelgruppe, foreninger og hjem. I disse gudstjenestene og ved 

bønnekasse som står fremme alltid, samles inn bønnelapper som det blir bedt over.  

Vi har én bibelgruppe som har eksistert i mange år, som i hverandres hjem driver bibelstudiearbeid og forbønn 

for menigheten.  

 

5.3.2. Husfellesskap, Gyldenpris: 

Hussamlingen er et åpent tverrkirkelig fellesskap med fokus på bydelen Løvstakksiden og Bergen 
forøvrig.  I 2013 har det vært sporadiske samlinger. Samlingene er dynamiske, og blir preget av de 
som kommer. Av og til blir spesielle tema belyst. Fokus er ikke forkynnelse, men fellesskap! Det pleier 
å være lovsang, bønn, forbønn, stillhet, deling, og har fokus på å støtte den enkelte der den er i. 
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5.3.3. Inspirasjonssamlinger i St.Markus 

Det har blitt arrangert  inspirasjonssamlinger i menighetssalen i St.Markus. Målet har vært å samles 

for å bli kjent med hverandre og inspirere hverandre til å leve våre liv i bevisst etterfølgelse av Jesus. 

Samlingene har vært åpen både for mennesker i og utenfor Løvstakksiden sokn. I 2013 ble det 

arrangert 5 iMarkus inspirasjonssamlinger 

 iMarkus inspirasjonssamlinger har hatt ca. 5 samlinger i løpet av året med deltagere fra andre sokn.  

5.4. Sykebesøk, samtaler og sjelesorg 

Prestene har også sykebesøk og følger opp enkelte sørgende, og her er også andre samtaler og sjelesorg jevnt 

gjennom året i det stille. 

 

5.5. Diakonalt arbeid 
Det diakonale arbeidet i menigheten ligger nå delvis under menighetsrådet, og delvis drives det av St. Markus 

Diakonat.  Et fast årlig tilskudd til Kirkens SOS og til Bergen Bydiakoni blir gitt.   

Menigheten har fått diakon. I budsjettet fra Bergen kommune 2009  var det avsatt kr. 500 000 til diakon på 

Løvstakksiden. Diakonstillingen er delt 50 / 50 mellom Løvstakksiden og Bergen Internasjonale menighet. 

Dette var et stort skritt for det diakonale arbeidet på Løvstakksiden og vi takker igjen Bergen Kommune for 

tildelingen. 23.aug. 09 ble det skrevet historie i St.Markus, da diakon Kari Kaland Vestbøstad ble innsatt i 

tjenesten.  

 

5.5.1. Årsmelding for diakoni 2013 fra diakon: 

Jeg vil først si noe om diakonale aktiviteter i menigheten som jeg er med på, men som andre har ansvar for: 

ELDRETREFF I ST.MARKUS: Diakonatet  arrangerer eldretreff i St.Markus en gang hver måned. Jeg er 

vanligvis med på disse samlingene for å bli kjent med de som er der, og hjelper til med opprydningen når jeg 

har anledning. 

HYGGESTUNDEN:  Eldretreffene i Solheim kirke blir holdt 2 ganger hver måned, her har jeg samme 

funksjon som i St.Markus kirke. Jeg er tilstede for å bli kjent med de som kommer, og kan følge opp de som er 

syke eller trenger hjelp på andre måter. 

SMÅBARNSTREFF: Her er jeg med hver tirsdag. Jeg har ansvar for oppgølging av en funksjonshemmet som 

er med å spiller og synger for barna. Det har vært færre på småbarnstreffet på høsten enn på våren. 

ANDAKT PÅ ALDERSPENSJONAT og LIEN SERVICESENTER: Jeg er med i en rulerende ordning med 

prestene i menigheten med andakt på   2 eldreinstitusjoner. Det har stort sett vært godt oppmøte til disse 

samlingene. 

MIDDAG PÅ MILJØSTUEN: Dette er et samarbeidsprosjekt mellom lokale beboere, Bergen Internasjonale 

Menighet og Løvstakksiden menighet. Her lager jeg middag en gang i semesteret og deltar ellers på middagen 

når jeg har anledning. 
 

AKTIVITETER JEG HAR ANSVAR FOR: 

 

INTERKULTURELLE KVINNEGRUPPE:  

Høsten  2010 startet vi opp interkulturell kvinnegruppe på Sambrukshuset, ikke så langt fra Solheim kirke. 

Grunnen til at disse gruppene ikke blir holdt i menighetshuset er at flere av kvinnene på Løvstakksiden er 

muslimer og ikke ville komt til samlingene om vi hadde hatt dem i kirken. Formålet er å ha et møtested der en 

kan treffest og bygge sosiale nettverk på tvers av kultur og religiøs bakrgrunn. Disse samlingene har vi hatt hver 

fredag dette året, utenom i skoleferiene.  Hovedfokuset har vært håndarbeid, men vi har også hatt noe 

undervisning. Som regel er vi mellom 10 og 15 kvinner, i tillegg har en del barn med seg. Det har totalt vært 42 

ulike kvinner innom dette året. Vi har nå en stabil kjerne, men får jevnlig besøk av nye. 

 

NORSKKURS:  

Vi har dette året at norskkurs både vår og høst. På høsten fikk vi inn en ekstra norsklærer.  Vi har hatt 16 elever 

dette året.  

 

BESØKSTENESTE:  
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I besøkstenesten har hatt 2 besøksvenner  dette året.  Vi har hatt flere inspirasjonssamlinger sammen med andre 

menigheter i Bergen,  arrangert av Haraldsplass Diakonale Sykehus. Som diakon har jeg ellers hatt noen 

sorgsamtaler. 

 

BLI KJENT I KIRKEN KURS FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE: 

 I samarbeid med  

bispedømmet arrangerte vi dette kurset som gikk over 4 torsdager i høst. Det var få som meldte seg på, men de 

som kom var godt fornøyde. 

 

VEGETARMIDDAG:  
I samarbeid med Bærekraftig Liv Løvstakksiden startet vi i november et middagstilbud i Solheim kirke. Vi har 

fått noe støtte fra Bergen Kommune til dette prosjektet og bruker lokale kokker. Tilbudet som er hver mandag 

har fått en god start. 

Kari Kaland Vestbøstad - Diakon 

5.5.2. Hyggestunden, Solheim kirke 

 «Hyggestunden» er et diakonalt tilbud for de godt voksne i menigheten. Men alle som har lyst og anledning er 

selvsagt velkommen. Vi møtes hver annen onsdag kl. 12-14 i Solheim kirkes menighetssal. Tilbudet er ment å 

være åndelig, kulturelt og ikke minst et sosialt tilbud. 

Her er ingen medlemsavgift, men vi har en liten utlodning på de fleste møter. Og pengene som kommer inn her, 

dekker som regel kaffe- og matutgifter. 

Men for at vi skal kunne fortsette med den årlige vårturen, må vi søke om tilskudd fra menighetsrådet. Og det 

har vi fått i flere år.  

Dette året har det også vært en del sykdomsfravær blant ledergruppen. Derfor vil vi takke dem som stiller opp 

og hjelper til med smøring av mat og med oppvask når det trengs.  

Vi får ofte positive tilbakemeldinger etter møtene, og det inspirerer oss til å fortsette med «Hyggestunden».  

Margit Nilsen, Arne Nord, Målfrid Thunes og Solveig Halvorsen er i ledergruppen.   

5.5.3. «Tusenfryd» Eldres Vel 

Eldretreff i St. Markus første torsdag i måneden.  Se videre under Diakonatet i St. Markus. 

5.5.4. Andakter på institusjoner. 

Ved Solheim Alderspensjonat har det vært regelmessig besøk 2 gang pr. måned ved prest eller diakon og 

organist.   

På omsorgsboligene i Lien har disse også vært faste etter liste. 

5.6. Menighetsbladet  
Løvstakksidene er godt mottatt. I 2013 var det også 4 nummer av bladet og et opplag på 4800. Foruten å 

informere om menighetens arbeid, har bladet hatt fokus på nærmiljøet og utfordringene i Løvstakksiden.  

Sokneprest Ådne Skiftun har frivillig tatt på seg koordinering av distribusjonen i samarbeid dette året med 

frivillighetskoordinator / vikar prest  Eystein Wiig. 
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6. Øvrige foreninger i menighetsarbeidet  

6.1. Støttelaget for ungdomsarbeidet 
Foreningen leder er ledes for tiden av Ester Halvorsen. Støttelaget gir støtte til arbeid blant 

unge på Løvstakksiden.   

6.3. St. Markus Diakonat 

Leder av Diakonatet er Hans Teige. I styret sitter ellers Ester Halvorsen, Else 

Nilsen, Aslaug Amundsen, Gurine Horgen og Laila Nybø. Diakonatet 

arrangerer eldretreff, julefest, sommertur, «Diakoniens dag» i forbindelse med 

gudstjeneste, og har del ansvar for kirkekaffe i St.Markus. På forsommeren er 

Diakonat med å arrangere «Vårfest» i forbindelse med en familiegudstjeneste. 

Diakonatet er også med i Miljøstuen, hvor en serverer middag til en billig 

penge. På høsten har diakonatet egen høstinnsamling.  Til jul gis det pakker til 

trengende etter søknad. Diakonatets basar er den største inntektskilde. Se 

videre under eldres vel og foreningens egen årsmelding. 

6.3.1. Eldres Vel - St. Markus 

«Tusenfryd» ledes av Ester Halvorsen og hun har ledet de faste møtene, som 

holdes første torsdag i måneden. I alt har et vært arrangert 8 eldretreff. Ester 

Halvorsen er ansvarlig for tilretteleggelsen og ledelsen av møtene.  Bevertning 

på møtene har Gurine Horgen, Laila Nybøe, Else Nilsen, Anna Johnsen 

sammen med Ester Halvorsen hatt ansvaret for. Her er mellom 15 og 25 mennesker til stede på møtene. De gjør 

som alle foreningene vi nevner i en årsmelding, en fantastisk innsats på sitt område. 

6.4. Kirkepryd - Solheim kirke  

Kirkepryd har fra 10. mars 1938 hatt som oppgave å utsmykke kirkerommet. De bekostet altersølvet og betalte 

for friske blomster på alteret. På 90 tallet begynte man med dåpslys, og foreningen har samtidig gitt lysestaker 

til å ha lysene i. Foreningen kjøpte julekrybbe fra Mali til Solheim (ca kr 2000,- med frakt). 

Medlemstallet har nok variert i løpet av disse 75 årene. Vi er nå 7 stk., og medlemmene har en høy alder.  

Inntekten til foreningen har i alle år kommet fra medlemmene selv og fra utlodning.  

Vi har møtedag hver 14. dag, tirsdag kl. 12. Foreningen betyr mye for oss, og vi ønsker nye medlemmer 

hjertelig velkommen. 

Haldis Sætre 

7. Menighetens misjonsprosjekt 
Siden sommeren 2003 har menighetens utsendinger i Thailand vært Anne Brit Hatleskog, Arne Hustrulid. 

Familien vokst og består nå av mor og far, storesøster Signe, Jenny og lille Gabriel. Menighetens forpliktelser er 

ofringer og at vi skal be for dem.   

 

Vi vet at de ber for oss alle i Løvstakksiden menighet og vi har lovet å be for dem. 
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8. Særskilte oppgaver 

8.1 Julefester 

Familiejulefesten ble ikke arrangert dette året. Diakonatets julefest i St Markus var godt besøkt. 

8.2 Julemesse i Solheim 

Årets julemesse ble avholdt den 23.nov.13, siste helgen før advent tok til.  Tradisjonen tro var her kafé, åresalg 

og salg av hjemmelagete håndarbeidsprodukter. En stor takk de alle dem som var med å gjorde julemessen til 

det den ble i år også.   

8.3 Samarbeid med andre 

Løvstakksiden menigheten har godt og nært samarbeid med Bergen Internasjonale menighet, som også blir 

kirkebokført i Løvstakksiden.  Menigheten har videre samarbeid med Det Norske Misjonsselskap gjennom 

misjonsavtale om arbeid for barn og unge i Thailand. Vi har representanter hos Kirkens SOS og i Bergen 

Bydiakoni. Videre har vi samarbeid med Haraldsplass når det gjelder besøkstjenesten.  Menigheten deltar også 

aktiv ved kulturdagene – Løvstakkdagene i Årstad bydel. Menigheten setter pris på samarbeidet med 

Løvstakksiden bærekraftig liv om vegetarmiddagene i Solheim hver mandag. 

 

9. Sluttkommentar 

Vi ønsker å takke dere som trofast står i menighetsarbeidet, dere som trofast ber for menigheten og Guds rike og 

som trofast kommer til kirke om søndagene og på hverdagene. Likeledes for de av dere som er med å bære 

menigheten økonomisk. Arbeidet i de forskjellige foreninger og lag, går sin gode gang. Et stort arbeid blir gjort 

av mange frivillige. Mange trenger oss. Da er det godt å vite at vi ikke skal gå, eller arbeide i egen kraft.  

 

 

 

Gud være takk,  

som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 

Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig, og 

gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo 

at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves. 
(1. Kor. 15. 57-58) 

 

 

 

 

 

For Løvstakksiden menighet 

April 2014 

 

 

 

 

Ommund Lindtjørn   Arnulf Sandvik                    Solveig Sjursæther 

Menighetsrådsleder                     Sogneprest                          Menighetskonsulent  


