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Forord 
 

Året 2015 må sies å ha vært et endringens år for Løvstakksiden menighet. Det har kommet flere nye 

ansikter i staben, menighetsrådet ble skiftet ut da det ble avhold kirkevalg i september og Solheim 

kirke har blitt som ny gjennom en omfattende utvendig restaurering.  

 

Etter at tidligere sogneprest Ådne Skiftun pensjonerte seg i slutten av 2013, overtok daværende 

kapellan Arnulf Sandvik som sogneprest. Det ble fort klart at det var usikkert om vi kom til å få 

beholde 100 % stilling som kapellan i tillegg.  Vi fikk signaler fra Bjørgvin Bispedømme om at det 

skulle kuttes to prestestillinger i Bergen Domprosti, og at vi var blant menighetene som ville bli 

rammet. Menighetsrådet kom imidlertid tidlig på banen og viste til de spesielle utfordringene vi har på 

Løvstakksiden, samt tilveksten av folk etter hvert som det bygges flere og flere boliger rundt 

Damsgårdssundet.  

 

Kommunen har dessuten satset mye på Løvstakksiden de siste årene, og menighetsrådet fremholdt at 

det ville sende gale signaler dersom kirken da velger å kutte i sine ressurser til området. Domprosten 

støttet menighetsrådet i dette og i starten av 2015 ble det som et kompromiss utlyst stilling som 

kombinert 70 % kapellan i Løvstakksiden menighet og 30 % prest i Bergen Internasjonale Menighet 

(BIC), som låner lokaler i St. Markus kirke av Løvstakksiden menighet. Etter en tid med flere 

vikarprester, var det med glede vi mottok budskapet om at Kristin Lødøen Hope var blitt ansatt i fast 

stilling fra 1. juni 2015, i tråd med menighetsrådets prioritering. Hun ble høytidelig innsatt som 

kapellan under den årlige vårfesten i St. Markus i mai. 

 

Administrasjonsleder Solveig Sjursæther ble brått sykemeldt i starten av 2015. Fra februar 2015 har 

Steffen Rame Wulfsberg vikariert i denne stillingen. Etter at frivillighetskoordinator Åsta Årøen 

plutselig ble tilbudt jobb som administrasjonsleder og frivillighetskoordinator i Årstad menighet, påtok 

tidligere menighetsrådsleder Ommund Lindtjørn seg denne jobben frem til desember 2015. Bergen 

Kirkelige Fellesråd (BKF) vedtok i desember 2015 å slå sammen stillingene som administrasjonsleder 

og frivillighetskoordinator, og fra mars 2016 vil Solveig Sjursæther inneha begge disse stillingene (til 

sammen 100 %).  

 

Etter at Stortinget vedtok den såkalte Trosopplæringsreformen, har alle landets menigheter fått midler 

til å ansette en menighetspedagog i en liten stilling. Menighetspedagogen skal skrive en 

trosopplæringsplan og arrangere trosopplæringstiltak for barn og unge mellom 0 og 18 år. 

Løvstakksiden har fått midler til å ansette menighetspedagog i 15 % stilling, og håper å øke 

stillingsprosenten gjennom fast givertjeneste. Siden august 2015 har Heidi Husevåg fungert midlertidig 

i denne stillingen. 

 

Høsten 2015 ble det avholdt kirkevalg til alle landets menighetsråd og bispedømmeråd. Selv om 

kanskje den største spenningen ble knyttet til bispedømmerådsvalgene, var valget av nytt menighetsråd 

både utfordrende og spennende for vår menighet. Åtte faste plasser og fem varaplasser skal fylles, og 

det er ikke alltid like lett å få travle og ressurssterke mennesker til å si ja til et slikt verv for fire år. 

Imidlertid klarte vi med nød og neppe å finne nok kandidater til slutt, og er glade for at vi har fått 

engasjerte og interesserte menighetsrådsmedlemmer. Arbeidet i menighetsrådet er allsidig, spennende 

og langt fra så tidkrevende som mange tror.  

 

I sommer ble annonserte Bergen Kirkelige Fellesråd at de skulle skifte tak på Solheim kirke. De gamle 

taksteinene skulle skiftes ut med friske og nye glaserte takstein. Etter en del innspill fra stab og 

menighetsråd fant BKF midler til også å male kirken utvendig og skifte en del gamle vinduer i 

kontorfløyen. I tillegg har en del lekkasjer blitt utbedret underveis. Gjennom høsten har Solheim kirke 

derfor vært dekket av stillas, og det har vært til dels utfordrende å ha sitt daglige virke i kirken grunnet 

støy fra oppussingsarbeidet. Vi er imidlertid svært fornøyde med det endelige resultatet, og er 
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takknemlige for at BKF prioriterte oppussing av Solheim kirke i år. Med flunkende nytt tak, ren 

hvitmaling på veggene og nye vinduer fremstår den som den vakre fortauskirken den er – i ny drakt. 

 

I mai 2015 ble det vist to forestillinger av teaterstykket «Å, fikk jeg kun være den minste kvist» i 

menighetssalen i St. Markus. Stykket er skrevet av skuespiller og menighetsrådsleder Berit Eggen 

Solstad, og baserer seg på ulike hendelser i livet til Annemies Helland-Hansen, som drev mye 

diakonalt arbeid i området rundt St. Markus før, under og etter annen verdenskrig. Dette var en 

spennende kulturhappening, og trakk nye mennesker fra både fjern og nær til St. Markus kirke. Det 

gav oss også et spennende innblikk i historien til St. Markus kirke og dette området. 

 

Selv om det har skjedd en del endringer og nye ting gjennom året, er det også mye som går sin vante 

gang. Vegetarmiddagen som ble etablert for rundt to års tid siden arrangeres hver mandag i Solheim 

kirke mellom 16:00 og 18:00 bortsett fra i høytider og skoleferier. Besøkstallet er økende, og 

gjennomsnittlig er det rundt 40 personer innom middagen hver gang. Dette er gledelig, og det er et fint 

diakonalt lavterskeltilbud og gir folk en mulighet til å bli kjent med kirken på sine egne premisser. 

Samtidig er det utfordrende for kokkene å lage mat til så mange, og å forsøke å beregne hvor mange 

som kommer hver gang. Det er også en utfordring å få nok frivillige til å være med å rydde opp etter at 

middagen er ferdig. Kjøkkenet er heller ikke beregnet for jevnlig matlaging i en slik skala, og det kan 

bli nødvendig med justeringer i 2016. 

 

Det er blitt færre eldre som søker til menighetens aktiviteter enn tidligere. Noe skyldes naturlige 

årsaker, men vi har heller ikke klart å trekke yngre pensjonister til våre eldretreff. Kanskje må vi etter 

hvert tenke nytt om eldrearbeidet vårt. På Hyggestunden er det en fast kjerne som har regien, og det 

samme gjelder Eldretreffet i St. Markus. De to eldretreffene hadde også i år felles busstur før 

sommeren, og det ble også arrangert felles juleavslutning i Solheim kirkes menighetssal i desember. 

Det fungerte godt. Middagen i Miljøstuen arrangeres stort sett hver onsdag kl. 15:00, og her er det for 

det meste eldre mennesker i menigheten som deltar.  

 

Ettersom kapellanstillingen ble kuttet med 30 %, har vi måttet redusere antallet gudstjenester noe. 

Tidligere har vi arrangert rundt seks gudstjenester hver måned, men i 2015 har vi gått ned til fem 

gudstjenester hver måned. Man forsøker å fordele disse jevnt mellom Solheim og St. Markus kirker. 

Siden 2014 har vi også hatt månedlige fellesgudstjenester sammen med blant annet Bergen 

Internasjonale Menighet i St. Markus kirke. Dette har vært berikende for både staben og 

gudstjenestedeltakerne, men det har også budt på store utfordringer med hensyn til koordinering.  

 

Siden 2013 har presteboligen som er tilknyttet Solheim kirke stått tom. Kontorlokalene til de ansatte i 

Solheim kirke er langt fra tilfredsstillende, og man håper at det vil være mulig for menigheten å overta 

eierskapet til presteboligen fra Bergen kommune, og at BKF vil pusse denne opp og gjøre den om til 

en ny og bedre kontorfløy for de ansatte. Det er også ønske om å ha møtelokaler til ulike aktiviteter i 

presteboligen. Vi har tro på at dette kan bli realisert i løpet av 2016/2017.  

 

Vi håper du vil lese årsmeldingen med interesse og engasjement. God lesning! 



Årsmelding 2015 – Løvstakksiden Menighet 

 
Side 6 av 25 

1. Menighetsrådet og personell 
 

1.1.  Løvstakksiden menighetsråd 
 

Det ble i 2015 avholdt 9 ordinære menighetsrådsmøter og ett ekstraordinært menighetsrådsmøte. Det 

ble i løpet av året behandlet 94 saker. Årsmøtet ble avholdt søndag 10. mai etter gudstjenesten i 

Solheim kirke. 

 

Menighetsrådet (MR) budsjetterer og bevilger, men har også mange andre oppgaver. I år har blant 

annet arbeidet med trosopplæringsreform, tilsetting av ny kapellan og det kommende kirkevalget vært 

sentralt.  

 

Menighetsrådet har også jobbet en del med høringer, og i 2015 var det særlig høringen om «Veivalg 

for fremtidig kirkeordning» som det ble brukt mye tid på. Når skillet mellom stat og kirke 

kompletteres i 2017, vil spørsmål om organisering og ledelse i kirken stå sentralt, og menighetsrådet 

avga sin høringsuttalelse om dette etter å ha diskutert dette i flere møter. 

 

I starten av 2015 bestemte menighetsrådet seg for å legge ned Småbarnstreffet i Solheim kirke etter 

flere års drift. Tidligere fikk vi støtte til dette fra Bergen kommune, men etter at støtten opphørte har 

menighetsrådet i flere år drevet Småbarnstreffet for egen regning. Mot slutten var det få foreldre og 

barn som møtte opp, og menighetsrådet fant det ikke lenger riktig å prioritere dette. I forbindelse med 

trosopplæringsreformen i Den Norske Kirke, er Løvstakksiden menighet gitt midler til en 15 % stilling 

som menighetspedagog. MR ønsket å bruke midlene fra Småbarnstreffet til å øke denne stillingen noe. 

 

I 2015 har menighetsrådet inngått flere faste leieavtaler med ulike foreninger. Damekoret Toneveld 

leier menighetssalen i St. Markus kirke til øvelser hver mandag.  Afrikansk Kristent Fellesskap leier 

menighetssalen i Solheim kirke til gudstjenester søndag ettermiddag (kl. 15-18), og det gjør også 

Pionérkirken (kl. 18-22). I tillegg har vi de faste avtalene med Bergen Internasjonal Menighet (BIC) og 

Kinesisk Kristen Forening om leie i St. Markus mengihetssal. 

 

Som nevnt har det vært noen omrokkeringer i staben i 2015. Administrasjonsleder Solveig Sjursæther 

ble sykemeldt, og daværende menighetsrådsleder Steffen Rame Wulfsberg trådte inn i hennes sted i 

februar 2015. Frivillighetskoordinator Åsta Årøen sluttet i mai 2015, og ble midlertidig avløst av 

tidligere menighetsrådsleder Ommund Lindtjørn. Han var midlertidig ansatt som 

frivillighetskoordinator frem til desember 2015. Da han ikke ønsket å fortsette, bestemte Bergen 

Kirkelige Fellesråd seg for å slå sammen stillingen som administrasjonsleder (60 %) og stillingen som 

frivillighetskoordinator (50 %) til en stilling. De 10 resterende prosentene vil bli fordelt lagt inn i 

stillingen som menighetspedagog.  

 

Etter en lang prosess med diskusjoner rundt stillingsstørrelse og lignende, ble Kristin Lødøen Hope 

tilsatt som kapellan i april 2015 og tiltrådte den 1. juni 2015. hun arbeider 70 % i Løvstakksiden og 30 

% i Bergen Internasjonale Menighet (BIC). Siden 1. august 2015 har Heidi Husevåg vært midlertidig 

ansatt som menighetspedagog i 30 % stilling. Fra januar 2016 har hun også 10 % stilling som 

frivillighetskoordinator.  
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1.1.1. Menighetsrådets sammensetning før og etter kirkevalget i september 2015 
 

Valgperioden 2011-2015 (gammelt menighetsråd) 
 

Steffen Rame Wulfsberg leder, vara til BKF  

Jonny Østenstad  nestleder/økonomiansvarlig      

Hans Teige  medlem, BKF-representant   

Ommund Lindtjørn  medlem 

Eva Lise Wikstrøm  medlem 

Stine Iren Kvam|  medlem  

Eystein Wiig  medlem. Flyttet sommer 14  

Sven Gudmund Hinderaker medlem 

 

Margit Klara Skumsnes Jensen  1. varamedlem. Fast medlem fra sommer 14 

Ingvar Johannes Landa    varamedlem 1. vara fra sommer 14 

Ann Kristin S. Heggholmen                        varamedlem 

Dag T. Rame              varamedlem 

   

Valgperioden 2015-2019 (Nytt menighetsråd) 

 

Berit Eggen Solstad  leder  

Anders Baste Revheim  BKF-representant 

Anne Ansnes Hageberg medlem 

Andreas Vistnes  medlem 

Almaz Mulugheta Beyene medlem 

Hans Teige  medlem 

Ragnvald Jakobsen  medlem, BKF-representant 

Sven Gudmund Hinderaker medlem 

 

William Udvid Shah  1. varamedlem 

Anne Karin Rudjord Unneland 2. varamedlem 

Carolina Valenzuela Vargas 3. varamedlem 

Ann Kristin Sandvik Heggholmen 4. varamedlem 

Anne Line Tufteland Kroken 5. varamedlem  

 

I tillegg er sognepresten alltid fast medlem av rådet. Sognepresten har stemmerett på lik linje med de 

valgte medlemmene. 

Arnulf Sandvik            Sogneprest  

 

Administrasjonsleder fungerer som menighetsrådets saksbehandler og sekretær, og har ikke 

stemmerett. 

 

Sjursæther, Solveig           Adm. leder, saksbehandler for rådet. 
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1.1.2. Faste ansatte i menigheten 

 

Sogneprest    Arnulf Sandvik (100 %).  

Kapellan    Kristin Lødøen Hope (70 %), begynte 1. juni 2015 

Seniorprest    Thor Sommerseth, sluttet 31. mai 2015 

 

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

Organist    Mariko Takei Myksvoll (70 %) 

Kirketjener    Annicken Gildernes (50 %)  

Kirketjenere, timebasert  William Udvid Shad 

Vinjar Kaland Vestbøstad 

     Rakel Kaland Vestbøstad 

Administrasjonsleder Solveig Sjursæther (60 %)  

Administrasjonsleder Steffen Rame Wulfsberg (60 %), sluttet 29. februar 2016 

Frivillighetskoordinator Solveig Sjursæther (40 %), Heidi Hege Husevåg (10 %) 

 Ommund Lindtjørn (50 %), sluttet 31. desember 2015 

Steffen Rame Wulfsberg (40 %), sluttet 29. februar 2016 

Menighetspedagog Heidi Hege Husevåg (30 %) 

 

1.1.3. Medarbeidere lønnet/frivillig på timebasis eller ved honorar 

 

Klubbleder     Ann-Elin Dyrøy.  

Barnekor: Ommund Lindtjørn 

Distribusjon av menighetsbladet  Peder Landa  

Vegetarmiddag    Minoo Jebbeli-Khoram 

      Naouel Layachi 

 

1.1.4. Representasjon 

 

Menigheten har vært representert i Bergen Kirkelige Fellesråd v/Hans Teige. Steffen Rame Wulfsberg 

har vært personlig vararepresentant. Etter valget i 2015 er Anders Baste Revheim ny representant til 

Bergen Kirkelige Fellesråd, men Ragnvald Jakobsen er personlig vara. 

Menighetens representant i Kirkens SOS: Anne Karin Rudjord Unneland, Anne Line Kroken 

Kirkens Nødhjelp: Kari Kaland Vestbøstad 

Bibelkontakt: Kristin Lødøen Hope 

 

1.2. Faste komiteer, utvalg og aktiviteter 

 

1.2.1. Diakoniutvalget 

 

Diakon Kari Vestbøstad leder utvalget. I tillegg er Hans Teige, Ann-Kristin Heggholmen, Eva Lise 

Wiikstrøm og Stine Iren Kvam medlemmer av utvalget fram til mars – etter det gikk Eva Lise 

Wiikstrøm ut av utvalget. Carolina Värgas og Violet Halder kom inn som nye medlemmer. 
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1.2.2. Menighetsbladet 

 

Det ble bare utgitt 2 nummer av «Løvstakksidene» grunnet helsemessige årsaker hos redaktøren av 

bladet. Vi prøver å finne flere til å ta ansvar for bladet, men det er vanskelig å få tak i frivillige som 

kan tenke seg å ta ansvar. 

 

1.2.3. Besøkstjeneste  

 

Signe Halvorsen leder besøkstjenesten i samarbeid med diakonen. 

 

1.2.4. Kirkekaffe 

 

Frivillighetskoordinatoren har ansvaret for å koordinere frivillige til kirkekaffe.  

 

1.2.5. Seniorarbeidet 

 

St. Markus Diakonat er ledet av Hans Teige.  

Eldres vel er ledet av Ester Halvorsen. 

Hyggestunden ledes av et team bestående av Margith Nilsen, Målfrid Thunes og Solveig Nilsen. 

 

1.2.6. Medarbeidersamlinger 

 

Det har vært arrangert to medarbeidersamlinger i 2015 – en i februar og en i november. Det var 

henholdsvis Åsta Årøen og Ommund Lindtjørn som var ansvarlige for disse. 
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1.3. Menighetens økonomi  
 

1.3.1. Regnskap 

 

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

Menighetens regnskap for 2015 ble heller ikke i år levert oss innen fristen. Menighetens 

regnskapsførsel ivaretas av Akasia. Menighetens revisor er BDO AS. 

 

Løvstakksiden menighet har en sunn økonomi på tross av mange lavterskelaktiviteter som er gratis 

eller nesten gratis. Naturlig nok går noen av enhetene med overskudd, mens 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.   

 

Hovedgrunnen til at menigheten har en sunn økonomi er dels den faste inntekten som kommer fra 

eiendommen i Løbergsveien. Denne blir nå leid ut til markedspris. Pr. 31.12 kom det inn brutto kr 

246400,- men av dette betales det ut en del i skatt. Nå som huset er rustet opp får menigheten inntekter 

på overskuddet.  Det må også legges til at det er stor søknadsaktivitet i menigheten. Det er søkt midler 

til drift av barnekor, norskkurs, ungdomsarbeid og vegetarmiddag.  I 2015 fikk vi kr 30 000,- av 

Årstad og Bergenhus kulturkontor (Bergen Kommune) til dekning av lønnsutgifter som påløper i 

forbindelse med vegetarmiddagen. 

 

1.3.2. Offer og innsamling 

 

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

basarer / loppemarked og gjennom leieinntekter.  I 2014 har Løvstakksiden menighet fått inn i offer, 

gaver og innsamlede midler pålydende kr. 174306,- Av kirkeofferet er kr 29897,- til eksterne formål 

og av de innsamlede midlene er 5288,- til eksterne formål, for det aller meste Fasteaksjonen til 

Kirkens Nødhjelp og til menighetens misjonsprosjekt i Thailand. I kirkeoffer til egen virksomhet har 

det kommet inn kr 60567,-. Av innsamlede midler er det kommet inn kr 31082,- til egen virksomhet. 

På giroen i menighetsbladet er det kommet inn kr 28398,- De fleste merker av at de gir til menigheten 

generelt, og at menigheten kan bruke pengene der det er mest bruk for det.  

 

1.3.3. Overføringer fra Bergen Kirkelige Fellesråd 

 

Menigheten fikk også i 2015 overført et beløp på kr 62700,- fra Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF). 

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

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

dette året fått overført en sum på kr 85232,- fra BKF. Størsteparten av dette er tilskudd til 

trosopplæring som kommer fra Kirkerådet gjennom BKF. Dette utgjorde i 2015 kr 60000,- av den 

totale summen. Midlene til trosopplæring er blitt brukt til å lønne en medarbeider på Babysang, til 

ulike trosopplæringstiltak og til innkjøp av forskjellig ressurs- og undervisningsmateriell. I tillegg 

planlegges noe av pengene brukt til materiell i 2016. Penger til gjennomføring av Kirkevalget 2015 

utgjorde 24182,- kroner av den totale summen, og de resterende kr 1050,- var julepenger fra BKF ment 

til velferdstiltak for staben. For disse pengene fikk staben en hyggelig julelunsj. 
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1.3.4. Givertjeneste 

 

Løvstakksiden menighet har i flere år forsøkt å få til en stabil og god givertjeneste. Vi inngikk i 2014 

et samarbeid med givertjenesteløsningen Solidus i håp om at dette skulle forenkle arbeidet med 

givertjenesten, og gjøre den mer attraktiv. Imidlertid har det ikke kommet så mange faste givere til, 

men i løpet av 2015 fikk vi inn kr 10 900,- gjennom den faste givertjenesten. For øvrig kommer det inn 

en del i mer sporadiske gaver gjennom året. I 2015 utgjorde dette kr 29 073,-. Vårt håp er at flere 

velger å forplikte seg til en fast givertjeneste fordi dette er mer forutsigbart, og sikrer en forsvarlig drift 

av menigheten. Vi minner om at dersom man gir over kr 500,- i året til menigheten, berettiger dette 

fratrekk i skatten.  

 

1.3.5. Utgifter 

 

Også i 2015 hadde menighetsrådet lagt opp til å bruke noen av de oppsparte midlene til drift av 

Småbarnstreffet og Ungdomsklubben. Småbarnstreffet har imidlertid vært dårlig besøkt i lang tid, og i 

februar vedtok menighetsrådet å legge dette ned ved utgangen av april. Konfirmantlærer Ann-Elin 

Dyrøy ønsket ikke lenger å motta honorar for sin tjeneste, og menighetsrådet bestemte seg da for å 

kanalisere pengene fra både Småbarnstreffet og honorar til konfirmantlærer inn i stillingen som 

menighetspedagog. Fra Kirkerådet hadde vi fått midler til 15 % stilling, men menighetsrådet ønsket å 

heve denne til 30 %. 

 

Grunnet en del uforutsette omstendigheter, viste det seg vanskelig å få ansatt en menighetspedagog i 

2015, men fra høsten 2015 var vi så heldige at Heidi Husevåg takket ja til å tre midlertidig inn i denne 

stillingen. Hun ble ansatt i 30 % stilling fra 1. august. På bakgrunn av en avveining av lønnsutgifter og 

spørsmål om bærekraftigheten i bruk av oppsparte midler til drift av en fast stilling, vedtok 

menighetsrådet i begynnelsen av 2016 at man likevel ikke hadde økonomisk handlingsrom til å drifte 

15 % av menighetspedagogstillingen ved hjelp av egne midler. Menighetsrådet forsøker i samarbeid 

med BKF å finne en løsning for å øke denne stillingsprosenten. 

 

Løvstakksiden menighets prioriterer å ha kirkekaffe etter stort sett alle ordinære gudstjenester. Dette 

koster en del penger, og på regnskapsposten servering har vi brukt kr 45 045,- i 2015. I tillegg til 

kirkekaffe omfatter dette også blant annet medarbeiderkvelder og andre arrangementer der det serveres 

mat. Vi har også brukt kr 40 444,- på posten diverse arrangementsutgifter, og en stor del av dette går til 

den ukentlige vegetarmiddagen på mandager. Her får vi imidlertid også inn mye gjennom 

deltakerbetaling og (arrangementsinntekter) og gjennom støtte fra Bergen kommune.  

 

Menighetsrådet har i 2015 brukt kr 41 182,- på trykking. Dette er mindre enn tidligere og skyltes at det 

bare er kommet ut to menighetsblad i år. I tillegg er det brukt kr 34336,- på tur- og leirutgifter. Dette 

omfatter konfirmantturer og menighetens årlige busstur i juni. Bussturen genererer noen inntekter i 

form av egenbetaling, men er kraftig subsidiert over menighetens budsjett. Det har også påløpt en del 

utgifter til planlagt vedlikehold i år. Denne posten er på kr 30 855,- i regnskapet, og knytter seg til 

vedlikehold av menighetens utleiehus i Løbergsveien 73 B. Arbeidet er beskrevet under punkt 2.3. 

nedenfor.  

 

Høsten 2015 ønsket kantor å satse på en profesjonell musiker som barnekorleder. Dette sa 

menighetsrådet ja til som et forsøksprosjekt, og dette har kostet en god del i honorar. Deler av posten 

«Kjøp av diverse tjenester (honorar) i regnskapet er gått med til dette, men i denne posten ligger også 

honorar til kokkene som stiller opp til vegetarmiddag. 
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1.3.6. Prioriteringer 

 

Etter at vi fikk på plass ny kapellan og menighetspedagog i sommer, har de to særlig jobbet med 

forslag til trosopplæringsplan og utprøving av trosopplæringstiltak. Blant annet har man arrangert 

skolestartsgudstjeneste, LysVåken, GT-agenter osv. Menighetspedagogen har vært mye i kontakt med 

skolen og barnehager i området for å informere om våre tiltak, og i desember kom rundt 120 barn fra 

omkringliggende barnehager for å delta på menighetens årlige krybbespill i St. Markus. Menigheten 

ønsker å styrke trosopplæringen og øke stillingsprosenten til menighetspedagogen. For å få til dette, er 

vi avhengige av at folk forplikter seg til fast givertjeneste.  

 

Diakonale tiltak er viktig i vår menighet. Vi satser på blant annet på lavterskeltilbud som 

vegetarmiddag hver uke og åpen kirke én onsdag i måneden. I tillegg har vi norskkurs, eldretreff og 

flere andre tiltak. Kirkekaffe etter gudstjenestene er også et diakonalt tiltak som bidrar til trivsel og 

tilhørighet blant gudstjenestedeltakerne. Menigheten ønsker fortsatt å prioritere dette viktige arbeidet.    

 

Det må være sammenheng mellom inntekter og utgifter i en organisasjon. For vår menighet er det 

viktig å styrke trosopplæringsarbeidet og det diakonale arbeidet, samt å holde eiendommene i samme 

eller bedre stand som nå. Viktige verktøy her blir styrking av givertjeneste og samarbeidet med faste 

sponsorer. 
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2. Menighetens eiendommer 
 

2.1. St. Markus Kirke 
 

Kirkerommet er blitt fint etter at det ble malt i 2013 i forbindelse med 75-årsjubileet. Det står nå frem 

som den katedralen den er på Løvstakksiden. Vi er også lovet at våpenhuset og gang og kjøkken i 

menighetssalen skal bli malt. Det var også gledelig at Akasia klarte å få ferdig en sårt tiltrengt 

oppgradering av toalettene.  

 

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

Lokalene i Krypten er blitt malt, men fortsatt er det en sterk mugglukt der, og lokalene ble stengt 

høsten 2014 etter en vernerunde. 

 

Det som gjenstår her er ytterveggene på tilbygget (menighetssalen). Dette ble lovet malt vår/sommer 

2009, men her er ingenting skjedd ennå. Befaring er foretatt med den konkusjon at det nå er blitt så ille 

at mye må byttes ut grunnet råteskade. 

 

Skinnet på alterringen i kirkerommet er svært slitt, og er revnet flere steder. Her er det behov for at 

alterringen trekkes med nytt skinn. Det er kommet signaler om at BKF vil gjøre noe med dette i 2016. 

 

2.2.  Solheim Kirke 
 

Kirkerommet i Solheim er lite og intimt.  Ny løper 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. Her er det behov for 

oppgradering. Menigheten er takknemlig for at alterringen fikk nytt skinn. Som i St. Markus var det 

gamle skinnet svært slitt, og med nytt skinn ser alterringen nå fin og ordentlig ut. 

Menighetssalene fungerer bra, selv etter mange år med mye bruk. Etter at vi startet opp den ukentlige 

vegetarmiddagen på mandager har vi merket behov for å oppgradere kjøkkenet.  

 

Høsten 2015 har BKF skiftet tak på Solheim kirke, og den er blitt malt utvendig. Det er i tillegg skiftet 

en del vinduer, og noen lekkasjer er utbedret. Det er dessuten utsikter til at Solheim kirke vil få en ny, 

spesialdesignet løper til kirkerommet i 2016. Vi er svært glade for det arbeidet BKF har gjort i og 

utenfor Solheim kirke i år. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding 2015 – Løvstakksiden Menighet 

 
Side 14 av 25 

 

2.3. Løbergsveien 73 B  
 

Huset i Løbergsveien er kontinuerlig utleid til faste leietagere, som er stabile og pålitelige betalere. I 

2015 sa alle leietakerne opp leieavtalen, og vi fikk inn nye. Nå leies huset i sin helhet ut til ungdom i 

den kristne organisasjonen Ungdom i Oppdrag.  

 

Sommeren 2015 fikk vi felt de verste trærne i hagen utenfor huset. Disse har vært til irritasjon for 

naboene og har hindret dagslys fra å skinne inn på tomten. Det var Akasia som utførte arbeidet, og de 

gjenstående røttene ble også penslet med gift slik at trærne ikke vil vokse ut igjen. Rundt juletider ble 

det også installert jordfeilbryter og noe av det elektriske anlegget ble oppgradert. 

 

Menigheten betalte også høsten 2015 for en container til beboerne slik at de kunne kaste diverse ting 

som er blitt liggende i huset opp gjennom årene. Samme høst oppgraderte et håndverkerteam fra 

Ungdom i Oppdrag gangen inn til leilighetene i huset. Menigheten betalte for materialene, men 

arbeidet ble gjort gratis. Det ble en veldig fin oppgradering av huset. 
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3. Gudstjenester og andre kirkelige handlinger 
 

Årets store begivenhet var da vi fikk en fast ansatt kapellan i 70 % stilling. Det var en stor dag under 

Vårfesten i juni da Kristin Lødøen Hope ble innsatt som kapellan i Løvstakksiden menighet og prest i 

Bergen Internasjonale Menighet. Det gir en større stabilitet i arbeidet med en fast ansatt prest. Ikke 

minst vil kapellanen styrke arbeidet rettet mot barn og unge og samarbeidet med Bergen Internasjonale 

Menighet.  

 

Vi har fortsatt med fellesgudstjenester sammen med Bergen Internasjonale Menighet dette året. Det 

har vært godt besøkte fellesgudstjenester i St. Markus kirke og er til inspirasjon for begge parter.  

 

Vi bor i et område med mange nasjonaliteter. I tillegg til det kinesiske fellesskapet som har 

gudstjenester i St. Markus, har et afrikansk fellesskap begynt å ha samvær i Solheim kirke på søndag 

ettermiddag. Fra 2016 har også Pionerkirken leid Solheim kirke til gudstjenester.  

 

Vi har følgende nøkkeltall for gudstjenester og kirkelige handlinger dette året.   

 

71 gudstjenester med 3222 deltagere.  

18 dåp i våre kirker 

9 konfirmerte i mai, 

3 vielser 

50 gravferder 

 

Vi har noe færre gudstjenester grunnet litt mindre presteressurser i forhold til tidligere, samt 

fellesgudstjenester med Bergen Internasjonale Menighet. Gledelig er det likevel at deltagerantallet på 

gudstjenesten er stabilt. Siden Løvstakksiden menighet er en menighet hvor unge gjerne bor i 

etableringsfasen, velger de unge familiene gjerne å døpe sitt første barn der en av foreldre kommer fra. 

Derfor står ikke prestenes antall dåpssamtaler i forhold til antall døpte i menigheten. Men det gledelige 

er at de unge familiene ofte kommer igjen og døper barn nummer to eller tre hos oss. 

 

Seniorprest Thor Sommerseth var hos oss frem til juni da Kristin Lødøen Hope tok over som fast 

ansatt kapellan. Vi har også hatt noen vikarer dette året som kompensasjon for at kapellanstillingen 

bare er på 70 %.  
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4. Kirkemusikalsk virksomhet  
 

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

kirkene våre.  

 

Stillingen til vår kantor, Mariko Takei, er utnyttet til fulle innenfor den 70 % stillingen hun har i vår 

menighet. Det har vært ordinær aktivitet for kantor der gudstjenester, andakter, Åpen Kirke og 

møter utgjør det meste. Mye tid går også med til å finne sangere og musikere til å medvirke på våre 

arrangementer og hun følger opp Solheim kirkes barnekor. Tilsyn med kirkens instrumenter er også 

en oppgave for kantor. 

 

Kantor arrangerer også jevnlige konserter med både lokale aktører og internasjonale musikere. Blant 

annet ble det i år arrangert sommerkonsert med den japanske pianisten Kyoko Ishii, kveldskonsert med 

tre dyktige musikere under Løvstakkdagene i september, og senere et samarbeidsprosjekt med 

Pionérkirken – «Watoto»-konsert i St. Markus kirke. Mange som fikk god og spesiell opplevelse 

gjennom disse arrangementene. Særlig «Watoto»-konserten trakk nye mennesker til St. Markus kirke, 

og vi fikk vist den frem i all sin klanglige prakt til nye grupper. Den fremstår som en katedral i 

området, og ble kanskje enda mer sentrumsnær og tilgjengelig enn før etter denne konserten. Vi ser 

med forventing på tiden når den nye gangsbroen, «Småpudden», kommer på plass. Mariko Takei er 

også selv en fremragende organist og pianist, og har både bidratt med konserter for menigheten og 

holdt konserter i Europa. For tiden er Takei i ferd med å avslutte sin utdannelse som klokkenist ved 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.  

 

Fellesgudstjenestene med Bergen Internasjonale Menighet (BIM)  har gitt oss mange nye 

musikalske muligheter – med forsangere, ekstra musikere osv. Spesielt har Ommund Lindtjørn gjort 

stor innsats for å få på plass lovsanggruppe under fellesgudstjenestene. 

 

Flere unge bidrar på forskjellig vis med sin musikalske entusiasme. Steffen R. Wulfsberg har ofte 

spilt trompet for oss, og en konfirmant har bidratt med sitt spill på julekonsert og gudstjenester. 

 

De faste frivillige forsangerne som Anders Baste Revheim, Ragnvald Jakobsen, Signe Stige, Olav 

Inge Hjelen Stige og Berit Eggen Solstad var har vært til stor hjelp og berikelse for menigheten 

gjennom å lede an i liturgi og salmer ved gudstjenestene. 

 

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 til berikelse for både unge, voksne og eldre. 



Årsmelding 2015 – Løvstakksiden Menighet 

 
Side 17 av 25 

5. Menighetsaktiviteter direkte underlagt rådet og embetet 

 

5.1 Oppfølging av frivillig arbeid 
 

De fleste i staben forholder seg til ulike frivillige i aktivitetene. Åsta Årøen var ansatt i 50 % stilling 

som frivillighetskoordinator frem til mai 2015. Etter dette hadde Ommund Lindtjørn samme stilling 

frem til desember, og fra 2016 er Solveig Sjursæther frivillighetskoordinator i 40 % stilling i tillegg til 

å være administrasjonsleder i 60 %. Heidi Husevåg har 10 % stilling som frivillighetskoordinator. I 

Solveig Sjursæthers sykefravær har Steffen Wulfsberg vært vikar som administrasjonsleder og 

frivillighetskoordinator. Frivillighetskoordinatorene har ansvar for rekruttering, oppfølging og 

koordinering av frivillige. En viktig oppgave er også finansiering av de ulike aktivitetene.  Trenden er 

positiv, og til kirkekaffe og vegetarmiddag er det kommet inn nye frivillige.  

 

5.1.1. Kirkekaffe 

 

Det er dette året gjort en innsats med å få til faste lister med frivillige som tar ansvar for kirkekaffe de 

ulike søndagene. Så langt har dette fungert veldig bra, og det er stort sett kirkekaffe etter alle ordinære 

gudstjenester og familiegudstjenester i begge kirker. 

 

5.1.2. Medarbeidersamlinger 

 

Torsdag 5. februar arrangerte daværende frivillighetskoordinator Åsta Årøen en medarbeiderkveld om 

levekår på Løvstakksiden og muligheten for samarbeid mellom ulike frivillige aktører i området. 

Kirkeverge Kjell Bertel Nyland, domprost Jan Otto Myrseth, stipediat og nærmiljøentusiast Michael 

Hertzberg og Åsta Årøen hold innlegg. Etterpå var det duket på diskusjon/debatt ledet av Åsta Årøen. 

Arrangementet trakk svært mange mennesker, og genererte en spennende debatt.  

 

Onsdag 11. november ble det arrangert medarbeidersamling i St. Markus kirkes menighetssal. 

Ommund Lindtjørn og Kari Kaland Vestbøstad sto ansvarlig for arrangementet, og daglig leder i 

stiftelsen Sesam på Nesttun, Torill Hansen Kongsbakk, holdt foredrag om diakoni og frivillighet. 

Etterpå var det sosialt samvær og samtaler i grupper. Anne Britt Lønningen serverte deilig mat til de 

fremmøtte.  

 

5.2. Barne- og ungdomsarbeid  

 

5.2.1 Trosopplæring 

 

Løvstakksiden menighet var blant de siste som fikk trosopplæringsmidler i 2014. Vi har ikke fått tilsatt 

noen fast menighetspedagog ennå, men høsten 2015 har vi hatt en midlertidig ansatt 

menighetspedagog. På grunn av det lave antallet barn fra 0-18 år, strekker lønnsmidlene kun til en 

stilling på 15%. Menigheten har ønsket å satse på trosopplæring, og menighetsrådet satset derfor i 

utgangspunktet på å finansiere 

15% av menighetspedagogstillingen selv, slik at man til sammen fikk en menighetspedagog i 30% 

stilling. Dette vedtaket ble imidlertid gjort på bakgrunn av beregninger som i ettertid har vist seg ikke å 

stemme.  
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Menighetsrådet har derfor likevel ikke råd til å finansiere noe av menighetspedagogstillingen, 

og derfor blir denne redusert til 15 % når den lyses ut i nærmeste fremtid. I tillegg vil personen 

som ansettes som menighetspedagog i ha 10% av frivillighetskoordinatorstillingen knyttet opp mot 

bl.a. rekruttering av frivillige til trosopplæringsarrangement. Vi synes det er trist at vi kun har 

anledning til å ha menighetspedagog i 15 % stilling, fordi dette i stor grad begrenser hva vi er i 

stand til å sette i gang av tiltak. Vi håper å få styrket givertjenesten opp mot trosopplæring, og håper 

også at vi kan være aktuelle for utjevningsmidler knyttet til trosopplæring.  

 

Menigheten har likevel klart å få til noen trosopplæringstiltak: 

- Babysang hver onsdag 

- Lys Våken for 11 åringer 

- tiltak for 2 åringer 

- utdeling av kirkeboka til 4 åringer 

- tiltak for 5 åringer 

- skolestartgudstjeneste for 6 åringer 

 

Trosopplæringsplan er under bearbeiding og blir ferdigstilt våren 2016. Målet må være at alle døpte 

får tilbud om et tiltak i året. 

 

LysVåken 

Det var i år ni påmeldte til Lysvåken og åtte barn fullførte arrangementet. Ann Elin Dyrøy og Heidi 

Husevåg var faglig ansvarlige. Leker, gudstjenesteverksted, god mat, lysfest, overnatting og 

gudstjenestefeiring var noe av det som skjedde. Det viktigste er imidlertid at det blir knyttet bånd 

mellom voksne i Løvstakksiden menighet, og barn og unge i lokalmiljøet. 

 

5.2.2 Solheim Kirkes Barnekor   

 

Solheim Barnekor har klart å holde det gående, til tross for problemer med rekruttering av ledere. Det 

er nok barn til stede for å kunne drive et kor – Inntil høsten øver koret hver mandag fra kl. 17.00-

17.45. Programmet er oppvarming, lære en eller to sanger, en andakt og så litt lek på slutten.  

Det har blitt færre opptredener dette året enn opprinnelig planlagt pga. ustabilt fremmøte og litt 

problemer med å få foreldre til å prioritere dette.  

 

Fra høsten har vi fått en ny dirigent, Hanne Vatnøy, til å forsterke koret. Hun har satset på Soul-

Children-konseptet, da dette er noe som har vært en suksess andre steder. Siden barna i barnekoret vårt 

er ganske unge «Soul Children», har vi kalt koret for «Løvstakken pre-Soul Children». 

Øvingene er lagt til torsdager. 

 

Barnekoret har bidratt som forsangere under barnesangavdelinger ved familiegudstjenester og vårfest, 

og på julekonserten stilte mange barn i St. Lucia-prosesjonen. Det ble bokstavelig talt årets lyspunkt!  

 

Ledere i barnekoret dette året har vært Ommund Lindtjørn og to verdifulle hjelpeledere – Ada 

Fossåskaret og Julie Hunhammer.  

 

Mariko Takei Myksvoll er hovedansvarlig for koret og deltar innimellom på øvelser,  

samt bidrar ved praktiske utfordringer gjennom året. Målet er å utvikle koret videre gjennom 2015. 

 

5.2.3. Småbarnstreff 

 

Menighetsrådet besluttet i februar at Småbarnstreffet nedlegges fra april 2015 
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5.2.4. Søndagsskole i Solheim 

 

Søndagsskolen 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 å 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. 

 

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

Lindtjørn og Ann Elin Dyrøy. Gerd Eli og Hallgeir Haaland dro til Bangladesh i januar 2014 for å 

virke som misjonærer der.  

 

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 har et ønske om også å kunne tilby fast søndagsskole i St. 

Markus kirke på sikt. 

 

5.2.5. Samarbeid med barnehager og skoler   

 

Både menighetspedagogen og kapellanen har hatt et godt samarbeid med skolen i 2015. Man har fått 

informere om våre tiltak i skoleklassene, og fått mulighet til å levere ut ranselpost. 

Menighetspedagogen har også besøkt barnehagene i området, og til jul var rundt 120 barnehagebarn 

innom vårt årlige krybbespill i St. Markus kirke.  

 

5.2.6. Konfirmantarbeid  

 

9 konfirmanter fulgte konfirmantundervisningsopplegget og ble konfirmert våren 2015 i 

Løvstakksiden menighet. 10 konfirmanter meldte seg på til konfirmantåret 2015-2016. Fra høsten 2015 

har kapellan Kristin Lødøen Hope hatt ansvar for konfirmantarbeidet, og er godt hjulpet av Ann-Elin 

Dyrøy. 

 

Selv om det ikke er de store konfirmantkullene her på Løvstakksiden, 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 2 møter der også foreldre er invitert. 

 

Konfirmantene reiste på leir til kapellanens hytte på Lepsøy høsten 2015. Dette var en fin tur, og bidro 

til samhold og vennskap i konfirmantgjengen. 

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

det var god stemning.  
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5.2.7. Ungdomsklubb  

 

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

  

5.3. Arbeid blant voksne 
 

5.3.1 Foreninger, bibelgrupper og bønnearbeid 

 

Bønnearbeidet skjer trofast i det stille, i bibelgrupper, foreninger og hjem. I kirkerommene i Solheim 

og St. Markus kirker står det fremme bønnekasser, og både i gudstjenester og i bønneteam tas bønnene 

som legges i kassene frem, og man ber over dem. Vi har bønnesamlinger hver fredag kl 1200 i 

Solheim kirke der vi spesielt ber for menighetens aktiviter kommende uke.  

  

Høsten begynte vi med Fellesskap med bibel og bønn annenhver torsdag kveld i Solheim kirke. Vi 

studerer Bibelen og deler tanker. Sogneprest Arnulf Sandvik har gått igjennom 2.Timoteusbrev mens 

Anne Ansnes Hageberg har delt temaer rundt sjelesorg.   

 

Høsten 2015 ble det arrangert ALPHA-kurs i Solheim kirkes menighetssal. Mer under punkt 8.6. 

Samarbeid med andre. 

 

5.3.2. Husfellesskap på Gyldenpris 

 

Husfellesskapet er et fellesskap der vi samles i hjemmene. Vi deler Guds Ord, deler tanker og 

erfaringer fra troslivet og ber for hverandre.  

 

5.3.3. iMarkus inspirasjonssamlinger 

 

Det har ikke vært arrangert inspirasjonssamlinger innenfor konseptet iMarkus i 2015. 

 

5.3.4. Fellesskap med Bibel og Bønn 
 

Høsten 2015 startet sogneprest Arnulf Sandvik opp et nytt konsept, kalt «Fellesskap med Bibel og 

Bønn» i Solheim kirke. Dette arrangeres annenhver torsdag i oddetallsuker, og er i Solheim kirkes 

mellom kl. 19:00 og 21:00. Her treffes man til oppbyggelig samvær der man leser fra Bibelen, deler og 

ber. Sogneprest Arnulf Sandvik deler fra Timoteusbrevene, og Anne Hageberg underviser i temaer 

knyttet til sjelesorg. Arrangementet er åpent for alle som har lyst og interesse, og det er bare å stikke 

innom. 
  

5.4. Sykebesøk, samtaler og sjelesorg 
 

Prestene har jevnlig sykebesøk og følger opp enkelte sørgende, og det er også andre samtaler og 

sjelesorg jevnt gjennom året i det stille. Diakonen er også sterkt involvert i dette arbeidet. 
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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.   

 

5.5.1. Diakon 

 

Diakonen i Løvstakksiden menighet følger opp bl. a. følgende aktiviteter: 

Eldretreff, hyggestund, vårfest, Diakoniens dag, andakt på alderspensjonat og Lien servicesenter i 

samarbeid med prestene, middag på miljøstuen, vegetarmiddag, og besøkstjeneste. 

 

I besøkstjenesten har vi hatt en økning fra 2 til 4 besøksvenner dette året. Diakonen har også en del 

sorgsamtaler av oppsøkende karakter. 

 

 

INTERKULTURELL 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 kommet til 

samlingene om vi hadde hatt dem i kirken. Formålet er å ha et møtested der en kan treffes og bygge 

sosiale nettverk på tvers av kultur og religiøs tilhørighet. Disse samlingene har vi også i 2015 hatt 

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

undervisning. Som regel er vi mellom 7 og 12 kvinner, i tillegg har en del barn med seg.  

 

5.5.2. Diakoniutvalget 

 

Diakoniutvalget består av 6 personer. Det ble avholdt fem møter i 2015. Vi har evaluert noen av 

tiltakene i diakoniplanen og mange av medlemmene har sagt seg villige til å være med å arrangere 

julemesse i 2016. Diakoniutvalget hadde dessuten ansvaret for fasteaksjonen.  

5.5.3. Hyggestunden, Solheim kirke 

 

 «Hyggestunden» er et diakonalt tilbud for de godt voksne i menigheten, men alle som har lyst og 

anledning er selvsagt velkommen. Hyggestunden arrangeres en onsdag i måneden kl. 12-14 i Solheim 

kirkes menighetssal. Tilbudet er ment å være åndelig, kulturelt og ikke minst et sosialt tilbud. Tilbudet 

blir organisert av en ledergruppe av de eldre, og diakon Kari Vestbøstad er i tillegg en viktig 

medspiller. 

 

St. Markus og Solheim hadde i år felles busstur i juni til Gulen. der vi besøkte Osterøy museum, 

Hamre kirke og Kro Ole Bull i Valestrandsfossen 53 personer var med på turen, foruten sjåfør, prest 

og diakon. Det var plass til alle i en buss, og det var vellykket med fellestur for Solheim og St. Markus.  
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5.5.4. Åpen kirke 

Det har vært åpen Kirke i Solheim kirke 1 gang i måneden, for å avlaste de eldre lederne av 

Hyggestunden (som tidligere arrangerte to samlinger i måneden).. Vi har hatt liturgisk samling oppe i 

kirken, og et varmt måltid i menighetssalen 1 gang i måneden, arrangert av frivillige, prest og diakon. 

Det har vært mellom 10 og 30 til stede på samlingene. 

 

5.5.5. «Tusenfryd» Eldres Vel 

 

Diakonatet har arrangert eldretreff i St.Markus en gang hver måned, på torsdag formiddag. Her har 

vært ulikt program; sang, underholdning, andakt og allsang.  

 

I desember hadde hyggestunden i Solheim og eldretreff i St. Markus sin første felles juleavslutning. 

Dette ble en samling med godt oppmøte, god underholdning, snitter og bløtkake. 

   

5.5.6. Andakter på institusjoner 

 

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

og organist.   

 

I omsorgsboligene i Lien har det vært arrangert andakt en gang i måneden på samme måte som på 

alderspensjonatet. 

 

5.6. Menighetsbladet  
 

Løvstakksidene er godt mottatt. I 2015 var det også 2 nummer av bladet og et opplag på 5000. Foruten 

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

Løvstakksiden. En av utgavene hadde fokus på jubileet. 

 

Frivillighetskoordinator har ansvar for distribusjon av bladet, noe som er utfordrende da det er mange 

roder å dekke. 

 

Sogneprest Arnulf Sandvik redigerer bladet, og utformer det grafisk. Ulike artikler og innlegg blir 

forfattet av staben forøvrig. «Den røde tråden» i bladet blir avgjort gjennom teamdiskusjoner, og det er 

viktig å finne balansen mellom infostoff, åndelig påfyll og lokalmiljøstoff. Distribusjonen av bladet er 

en stadig utfordring, for det er mange roder som skal dekkes. 

 

Sogneprest Arnulf Sandvik har hatt ryggproblemer og sykemelding. Derfor har vi bare fått utgitt 2 

nummer av bladet dette året.  
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6. Øvrige foreninger i menighetsarbeidet  
 

6.1. Støttelaget for ungdomsarbeidet 
 

Foreningen ledes for tiden av Ester Halvorsen. Støttelaget gir støtte til arbeid blant 

unge på Løvstakksiden.   

 

6.2. St. Markus Diakonat 
 

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

Halvorsen, Else Nilsen, Aslaug Amundsen og Laila Nybø. 

Diakonatet arrangerer eldretreff, julefest, sommertur, «Diakoniens 

dag» i forbindelse med gudstjeneste, og har delansvar 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 årlige 

basar er den største inntektskilden.  

 

Diakonatet har i 2014 valgt å overføre sitt arkiv til Løvstakksiden 

menighet. Dette er nå under sortering, og skal senere overføres til 

statsarkivet. Før dette er målet å få skrevet en artikkel om diakonatets historikk. 

 

6.2.1. 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 det vært arrangert åtte eldretreff dette året. Ester Halvorsen er ansvarlig for 

tilretteleggelsen og ledelsen av møtene.  Bevertning på møtene har Laila Nybøe, Else Nilsen, Anna 

Johnsen og Ester Halvorsen hatt ansvaret for. Det er mellom 15 og 25 mennesker til stede på møtene.  

 

6.3. 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. Etter at lageret med dåpslysestaker i sølvplett gikk tomt i 

2015, kjøpte menighetsrådet i samarbeid med Kirkepryd inn moderne dåpslysestaker i tre, og 

håndbroderte dåpsservietter som formidles gjennom NMS. Kirkepryd bekostet innkjøpet, og nå gir vi 

dåpslysestaker og -servietter til dåpsbarn både i Solheim og St. Markus. Kirkepryd består nå av fire 

personer, og medlemmene har en høy alder. Inntekten til foreningen har i alle år kommet fra 

medlemmene selv og fra utlodning.  

 

Foreningen møtes som utgangspunkt hver 14. dag, tirsdag kl. 12. Den siste tiden har dessverre flere 

medlemmer vært plaget med sykdom, og det har derfor ikke blitt avholdt møte siden oktober 2014. 

Foreningen betyr mye for medlemmene, og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen. 
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7. Menighetens misjonsprosjekt 
 

Siden sommeren 2003 har menighetens utsendinger i Thailand vært ekteparet Anne Brit Hatleskog og 

Arne Hustrulid. Familien har vokst og består nå av mor og far, storesøster Signe, Jenny og lille 

Gabriel. Menighetens forpliktelser er jevnlige ofringer og at vi skal be for dem. Ekteparet 

Hatleskog/Hustrulid er nå reist hjem igjen til Norge, men menigheten støtter fortsatt arbeidet de har 

bygget opp i Thailand. 

 

8. Særskilte oppgaver 
 

8.1. Julefester 

 

Familiejulefesten ble arrangert i forbindelse med den første vegetarmiddagen i januar. Dette fungerte 

godt, og nissen kom også på besøk etter noen runder med juletregang. 

 

8.2. Julemesse i Solheim 

 

Årets julemesse ble avholdt i adventshelgen. Tradisjonen tro var det kafé, åresalg og salg av 

hjemmelagde håndarbeidsprodukter. Det var mange oppmøtte, og stemningen var god.   

 

8.3. Vårfest 

 

I år kombinerte vi den årlige Vårfesten med innsettelse av vår nye kapellan, Kristin Lødøen Hope. Det 

ble en flott seremoni, og det var innbydende kirkekaffe i menighetssalen etterpå. Bergen Internasjonale 

Menighet og Kinesisk Forening var også med på denne gudstjenesten. Staben og diakonatet 

samarbeidet om dette arrangementet, med grilling og kirkekaffe. Det var godt oppmøte og strålende 

vær. 

8.4. Samarbeid med andre 

 

Løvstakksiden menighet har et 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 aktivt ved kulturdagene – Løvstakkdagene i Årstad bydel. Menigheten setter 

pris på samarbeidet med Løvstakksiden bærekraftig liv om vegetarmiddagene i Solheim hver mandag. 

 

Høsten 2014 ble det arrangert ALPHA-kurs i Solheim kirkes menighetssal i samarbeid med 

Pionerkirken. Dette samarbeidet fungerte veldig bra, og det var et tjuetalls deltakere hver gang. Det ble 

avholdt ti ukentlige kurskvelder, og deltakerne fikk anledning til å utforske den kristne tro i et åpent og 

avslappende miljø. ALPHA-kursene er et lavterskel-tilbud der vi utforsker livets store spørsmål. Det 

var gode og tankevekkende samlinger, og hver gang delte vi også et måltid sammen. 
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9. Sluttkommentar 

 

Det er summen av alle bidragene som setter rammene for det vi kan få til. Løvstakksiden menighet er i 

fin fremgang. 

 

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

Guds rike og som trofast kommer til kirken om søndagene og på hverdagene. Likeledes vil vi takke 

alle trofaste givere som er med på å bære menigheten økonomisk. Vi vil også rette en særskilt takk til 

det avgåtte menighetsrådet som fungerte frem til november 2015. De har lagt ned en kjempeinnsats, og 

ble takket av på fellesmøtet mellom det gamle og nye rådet i oktober. Til slutt vil vi også si tusen takk 

til Åsta Årøen for flere års innsats som frivillighetskoordinator i menigheten. 

 

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe 

og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres 

lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» 

Matt. 5, 14-16 

 

 

For Løvstakksiden menighet 

Februar 2016 

 

 

 

 

Berit Eggen Solstad    Arnulf Sandvik                     Steffen R. Wulfsberg 

Menighetsrådsleder                      Sogneprest                            Administrasjonsleder  


