
Side 1

Løvstakksidene
          Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE                                 nr. 3 / 2008

Ditt Nærmiljø  



Side 2

”Når du flytter til et nytt nabolag, er det 
du eller naboene som skal ta initiativ til å 
bli kjent med dem?”

Det var min gode venn fra Uganda som 
stilte meg spørsmålet, da jeg hjalp ham å 
flytte fra en studenthybel til en leilighet. 
I hans hjemland er det nemlig forventet 
at den som flytter til et nytt sted, straks 
tar en besøksrunde og presenterer seg for 
naboene i de åtte-ti nærmeste husene i 
hver retning.
 
I norske byer kan nærmiljøet ofte være 
ganske upersonlig. Det er ikke forventet 
at man verken besøker naboer eller får 
besøk av dem uten at man først er blitt 
kjent i en eller annen sammenheng.  

Kanskje man først blir på nikk med de 
man treffer i oppgangen hver dag, eller 
med de som har barn i samme klasse på 
skolen. Derfor trenger vi organiserte 
møteplasser som kan føre oss sammen 
som mennesker.

Løvstakkdagene er en slik møteplass. Et 
allsidig program for barn, ungdom og 
voksne gir oss alle en god mulighet til å 
bli kjent med de naboene vi ellers bare 
kjenner på avstand.
 
Kirken er også en god møteplass for 
nærmiljøet.  Selv har jeg flyttet mange 
ganger i livet, og hver gang har kirken 
vært et godt sted å bli kjent med andre 
mennesker. 

Kirken har et godt nettverk av folk i alle 
aldersgrupper, og som regel viser folk en 
ekte interesse for få flere med.  Blir kirken 
en lukket klubb for noen få, vil den fort 
dø ut, særlig på et sted med så mye flyt-
ting som her på Løvstakksiden.
 
Er Gud opptatt av nærmiljøet?  Ja, jeg 
tror ikke Gud er fornøyd med bare å være 
på nikk med oss. Bibelen viser oss at Gud 
er en personlig Gud som er opptatt av å 
komme nær det enkelte menneske.  

Vi kan vel også på en måte si det slik at 
Gud har tatt det første initiativet til å 
bli kjent med oss, da han ble menneske og 
tok bolig midt iblant oss. Og neste gang 
du hører kirkeklokkene, kanskje du kan 
ta det som et hint om at Gud vil invitere 
deg inn på et besøk.

Geir Sakseid
Prest i Den Internasjonale Menighet   

Redaktøren har ordet:
Nærmiljøet er noe som angår oss alle. Det er her vi lever og bor. Hvordan vårt nærmiljø er, vil få betydning for trivsel 
både for store og små.  Vi skal i dette nummeret fokusere på nærmiljøet og møte noen personer som er opptatt med 
hvordan menneskene på Løvstakksiden har det. Vi vil også presentere en del aktiviteter som kan være med å skape 
trivsel og hygge. Menigheten på Løvstakksiden ønsker å bidra til at enkeltmennesket blir ivaretatt og får en meningsfull 
tilværelse på Løvstakksiden.  

Arnulf Sandvik
Redaktør Løvstakksidene

Ditt Nærmiljø
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14. september.  18. søndag 
etter pinse.
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved Tor Steinar 
Grindheim og sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Helhet gjennom 
Kristus. Forbønnstjeneste. Krk.k.

21. september.  19. søndag 
etter pinse.
Kl. 11,30 (NB tid/sted) Skillingsbollen: 
Fellesgudstjeneste i friluft sammen 
med Frelsesarméen og Bergen 
Internasjonale Menighet – i 
forbindelse med Løvstakkdagene. 
(Hvis virkelig dårlig vær blir det inne 
på Sambrukshuset i Løvstakkveien)

Kl. 18,00  St. Markus kirke
Nattverdgudstjeneste ved kapellan 
Sandvik.

28. september.  20. søndag 
etter pinse.
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Kr.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke.
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet 
i Thailand. Krk.k.

05. oktober.  21. søndag etter 
pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

12. oktober.  22. søndag etter 
pinse.
Kl. 11,00  Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
domprost Elseth og menighetens 

prester. Barnekoret deltar. Takkoffer: 
Menighetens barnearbeid. Krk.k.

19. oktober.  23. søndag etter 
pinse.
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved vikar/regionsekr. 
Espen Ingebretsen. Takkoffer: Den 
Norske 
Sjømannsmisjon. Kr.k.

26. oktober.  Bots- og 
bededag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Takkoffer: TV-aksjonen. Krk.l.

Kl. 11,00  St. Markus kirke.  
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Takkoffer: TV-aksjonen. Krk.k.

02. november.  
Allehelgensdag.
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

09. november. 26. søndag 
etter pinse
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Besøk fra Norsk 
Lærerakademi, og offer til NLA. Kr.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

16. november. 27. søndag 
etter pinse
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Diakoniens dag. Takkoffer: 
Diakonatet.Krk.k.

23. november. Siste søndag i 
kirkeåret
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd.Takkoffer: Bjørgvin 
Kameratklubb. Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Det Norske 
Misjonsselskap. Krk.k.

30. november. 1. søndag i 
advent
Kl. 11.00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
sokneprest Skiftun. Barnekoret deltar. 
Takkoffer: Barnearbeidet i menigheten. 
Krk.k.

07. desember. 2. søndag i 
advent
Kl. 11,00 Solheim kirke
Forbønnsgudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: Kristent 
innvandrerarbeid. Krk.k.

Kl. 17,00 St. Markus kirke
Lysmesse ved kapellan Sandvik 
og konfirmantene og Bergen 
Internasjonale Menighet. Takkoffer 
til menighetenes barne- og 
ungdomsarbeid. Krk.k.

14. desember. 3. søndag i 
advent
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

Kl. 17,00 Solheim kirke
Julekonsert. Solheim Barnekor og 
mange andre sangere og musikere 
deltar. Kollekt: Musikkarbeidet i 
menigheten.

Gudstjenester i Løvstakksiden menighet
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Kontaktperson for foreninger og lag

Solheim kirke
Kirkepryd: Laura Hauge 55 29 75 95
Hyggestunden: Målfrid Thunes 55292144
Familietreff:  Åsta Årøen 99522847
Solheim kirkes barnekor: Mariko Takei 
97642074
Søndagsskole:  Åsta Årøen 99522847
Menighetskvelder:  A. Sandvik 41 67 56 53
Håndarbeidsgruppe:  Åshild Tronstad 
92028439
Lesekvelder: Knut Kvalsvik 97145964

St.Markus kirke
Eldres Vel: Ester Halvorsen 55 29 54 18
Konfirmanter:  A. Sandvik 41675653
Klubben:  Arvid Hernes 55 29 38 22
Støttelaget for St.Markus menighetshus:
 Bergljot Kongsbakk 55 34 04 07
Støttelag for de unge:
 Ester Halvorsen 55 29 54 18
St. Markus Diakonat: 
 Hans Teige  55 29 54 50

Besøkstjeneste:  Signe Halvorsen 55290341
Vekstgruppe:  Arnulf Sandvik 41675653

Følg med på menighetens hjemmeside 
for oppdateringer av aktiviteter: 
http://kirken.bergen.no/
lovstakksiden.

Dersom du ønsker å laste ned menighetsbladet 
digitalt kan du gjøre det på 
http://www.web.mac.com/arnulf.
sandvik. Der kan du også høre på podcast fra 
prekener holdt i kirkene av kapellan Sandvik. 

FELLESKAP
Medarbeiderkveld 17.sept i St.Markus kl 1900
Hvordan kan vi være gode mot hverandre, og skape et 

godt miljø, når vi deltar på aktiviteter i vår menighet? 

Frivillige er menighetens viktigste ressurs, og vi må der-

for være flinke å ta vare på hverandre. Ros og oppmun-

tring er viktig, det samme er det å bli sett. 

Hva skal til for å få dette til? Rådgiver Astrid Fylling er 

ansatt på bispedømmekontoret, og har dette temaet 

som spesialfelt. Hun har hatt en viktig og sentral rolle i 

Bjørgvin bispedømme sin medarbeidersatsing, og vi tror 

hun kan komme med viktige innspill og tips.

Arrangementet begynner kl 19, med en kort lystenning, 

og mulighet til nattverd. Deretter blir det foredrag med 

Astrid Fylling, der det er satt av tid til spørsmål. Lett 

servering. 

Hvor er du Gud?
Medarbeiderkveld 19.november i Solheim kl 1900
Visste du at vår sogneprest Ådne Skiftun også er en habil 

skuespiller? 19.november blir det mulighet til se teat-

erforestillingen ”Hvor er du Gud?”, med Ådne i en av 

rollene. 

Løvstakksiden menighet ønsker å nå så mange som mulig 

i vårt nærmiljø, og tilby vårt fellesskap. En del av dette er 

å ta de ekstensielle spørsmålene mange sliter med på al-

vor. Musikk, bilder og drama har evne til å nå andre sider 

ved oss, enn det vi mennesker bruker til daglig. Vi tror 

derfor at en oppsetning av ”Hvor er du Gud?” kan vekke 

interesse i nærmiljøet, knytte de som deltar på arrange-

mentet mer sammen, og åpne for ny dialog, samt bidra til 

fokus på å se og ivareta som hele mennesket.

Forestillingen er kommet til på bakgrunn av en ide fra 

Åsmund Stray Nordberg, basert på hans bok ”Brev til 

gud”. Gjennom forestillingen blir det reflektert rundt det 

enkelte mennesket sine erfaringer, opp mot bibeltekster. 

Forstillingen har tidligere blitt oppført på Radøy, i Man-

ger og Korskirken, og har der fått en positiv mottakelse. 

Mer info om forestillingen kan en finne på www.hvorer-

dugud.net
Medarbeiderkvelden begynner som vanlig kl 19, og det 

blir lett servering. Arrangementet er gratis, men det blir 

anledning til å gi en liten gave for de som ønsker det.
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Hyggestunden
Treff 2. og 4. onsdag i måneden i Solheim kirke fra kl 1200 til 1400.

10. september  Aktuelt fra Kina, Arnulf Sandvik forteller fra sin Kinatur. Kirkepryd er vertskap. 
24.september  Vise- og Lyrikklubben fra Danchert Krohn har programmet. 
8.oktober  Bjørgvin Kameratklubb overtar styringen. 
22.oktober  Bergen-Afrika, tur-retur. Sokneprest Bjørn Nygård forteller
05.november  Allsanger mm. i Solheim Alderspensjonat kl 1100
19.november  Vi går i Kloster... Solveig Sjursæther fra sommerens tur.
22.november  Julemarked i menighetssalen fra kl 1100.
03.desember  Førjulstreff med godt program og bevertning. Påmelding. Vår gjest er Rosemary   
   Lund. 

Menighetskvelder
Solheim kirke kl 1900

24.september Kveldsbønn  
22.oktober Salmekveld  
05.november Landskap med lys  
03.desember Kveldsbønn   

I en travel uke er det godt å samles til stillhet og bønn. 
Velkommen til en oppbyggelig og fredelig samling!

Opplesningskvelder fra boken: 

Drømmen om Narnia av C.S.Lewis 
ved Knut Arnold Kvalsvik. Solheim 
kirke onsdager kl 2000
        
         17. september
         1. oktober
         15. oktober
         29. oktober
         12. november
         26. november
         10. desember
 

Støttelaget for 
menighetssalen St.Markus

Vi samles på tirsdager kl 1200
September 2-16-30
Oktober 14-28
November 11-25
Desember 9-16  

Kirkepryd
Vi starter opp igjen 16.sept og 
har samlinger på partallsuker

Kameratklubben 
har  Basar i Solheim  kirkes 
menighetsal fredag 19.sep-
tember.

Eldretreff i St.Markus 
Program med foredrag,sang,musikk,bevertning 
og kort andakt.

Treffene starter kl.11.30
4.sept.
2.okt.
6.nov.
4.des.

Hjertelig velkommen

Familietreff 
er i gang 

igjen!

Savner barn dine noen å leke med? 
Da kan vårt månedlige treff være noe 
for deg.
Her lager vi mat og spiser sammen, 
synger, leker og prater. Det er veldig 
sosialt, både for voksne og barn.

Vi bruker å samles i Solheim kirkes 
sin menighetssal kl 16, den første 

lørdagen i hver måned.
Voksne betaler 30 kr for 

maten.
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Sygnagaten

Firdagaten

R
ogagaten

Løbergsveien

Solheimsviken

Fjøsangerveien

Mikael Krohns gate

Skrivergaten

Vikens gate

Solheim
sgaten

Danmarksplass

H
ordagaten

Solheim Åpen Barnehage er et tilbud for deg 
som har ansvar for barn og ønsker å treffe andre i 
samme situasjon. Her kan du komme og gå gratis, 
uten forpliktelser.

• Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud ledet av førskolelærer

• Vi holder til i kjelleren i Solheim kirke, Hordagaten 28 (se kart).

• Åpningstid mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10:00-14:00

• Barnehagetilbudet er for barn i alderen 0-5 år i følge med omsorgsperson.

• De voksne har ansvar for eget barn og samtidig hjelper vi hverandre

• Lek, aktiviteter og samvær med andre barn vektlegges

• Felles lunsj for de som ønsker det kl 11:30 (kr. 20,- pr. voksen person)

• I Åpen barnehage kan du få informasjon, 
   råd og veiledning om barns utvikling og oppvekst
 

DAGSRYTME I ÅPEN BARNEHAGE
10.00 Barnehagen åpner. Frilek
11.00 Felles samlingsstund
11.30 Lunsj
12.00 Frilek / eventuelt andre aktiviteter
13.30 Ryddetid - alle hjelper til å rydde
14.00 Barnehagen stenger presis

 
Mer informasjon finner du på internett: 
http://www.kfuk-kfum.no/side1574/

Mandag 1.september ble Åpen 
Barnehage i Solheim kirke offisielt 
åpnet. 

Ordfører Gunnar Bakke kastet glans over 
åpningen og ønsket barnehagen lykke til 
med tilbudet her på Løvstakksiden. 
Jonny Østenstad, fungerende me-
nighetsrådsformann, ønsket velkommen 
til bruk av lokalene i menighetssalen i Sol-
heim kirke og til godt samarbeid. 

Etter at Solheim korttidsbarnehage ble 
nedlagt for over ett år siden, er menigheten 

igjen glad for at vi har et tilbud til småbarn-
sforeldre. Lokalene er blitt pusset opp for 
anledningen med lysere farger, og det er 
blitt kjøpt inn nye leker for de minste. 
Vi håper at mange småbarnsforeldre stik-
ker innom Åpen barnehage og sjekker ut 
tilbudet. 

Pedagogisk leder er Janniche Liseth. Barne-
hagen drives av Ulriken KFUK-KFUM i sa-
marbeid med Løvstakksiden menighet. 

Arnulf Sandvik

Janniche 
ønsker de minste barna velkommen 

til Åpen Barnehage
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Lederen av Solheim Åpne barnehage heter Janniche Liseth 
Leganger, og er 33 år. Hun er utdannet førskolelærer og 
har jobbet både i barnevern og ulike barnehager.  Hun 
har også mye erfaring i kraft av å ha tre egne barn, samt 
at hun og familien i perioder har fungert som weekend- 
og fosterforeldre. Åpen barnehage i Solheim har med 
andre ord fått en meget kompetent leder!
Den nye barnehagelederen er ikke så veldig godt kjent 
i området, hun er selv oppvokst på Flaktveit, og har 
bosatt seg der. Hun regner imidlertid med at det vil gå 
både fint å gjøre seg kjent. En fordel er at hun allerede 
har fått etablert et faglig fellesskap med både Kirkens 
Bymisjons åpne barnehager og andre åpne barnehager 
i Bergen, noe hun ser er verdifullt.
Åpen barnehage er ment å være et møtested, der 
foreldre kan ta med seg barna sine, og møte andre 
familier. På den måten kan voksne treffe andre voksne, 

og barn treffe andre barn. Målgruppen for barnehager 
er familier, dagmammaer og aupairer med barn i alderen 
0-6 år.
Fellesskap blir et viktig mål i barnehagen, og her blir 
samlingsstund og felleslunsj viktig. Janniche forteller at 
hun selv har gått mye i åpen barnehage med sine barn, 
og opplevd hvor verdifullt dette kan være.

Hva er visjonene for barnehagen? Janniche forteller at 
det først og fremst blir å skape et godt værested for 
småbarnsfamilier, der barn og foreldre får verdifulle 
opplevelser sammen og et sted å knytte vennskap både 
for barn og voksne. Vi ønsker henne lykke til, og er glad 
for det nye tilskuddet i vår menighet! 

Åsta Årøen
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Løvstakken Nærmiljøutvalg startet høsten 
1997 med å arrangere Løvstakkendagene, og 
er i tillegg et paraplyutvalg for organisasjon-
er i Løvstakksiden til områdets beste, særlig 
med tanke på barn og unges oppvekstvilkår. 
Her har vi de siste årene hatt Rannveig Møller 
som sekretær, en ung dame med arbeidsglede, 
kreativitet og praktiske lederevner. Hun tar 
imot oss til intervju med sitt vanlige åpne og 
vennlige smil.

Når kom du hit, Rannveig?
Vi kom til Bergen i mai 2002 etter et lengre utenland-
sopphold, og bodde først en tid hos mine foreldre på 
Søreide. Vi ønsket å være med i en utadrettet menighet, 
og da vi hadde hørt om arbeidet til Frelsesarméen i 
Solheimsviken, så ble vi med der, og jeg fikk jobb der. Vi 
trivdes i området, og etter et år flyttet vi hit til Kristian 
Bings vei, der vi nå har bodd i 5 år.

Dine oppgaver i Frelsesarméen, hva her det 
vært?
Først var jeg og min mann med i frivillig arbeid i ung-
domsklubben ”Åpent hus” med ballspill og andakt i sko-
lens gymnastikksal og turer 2 ganger for året. Fra feb-
ruar 2003 ble jeg ansatt til å være administrasjonsleder 
og barne- og ungdomsarbeider. Frelsesarméen kom inn 
i denne bydelen i år 2000 og siktet mot de behovene 
som er her med ungdomsklubb, speider, søndagsskole, 
fredagstreff, baby- og småbarnsang. I tillegg har vi fami-
liesamlingene hver søndag. Jobben min har gått ut på å 
lede de frivillige lederne, og forkynnelse for alle aldre 
fra barnesamlinger til eldretreff.

Kan du si litt om deg selv?
Jeg vokste opp i Fana og var med i Søreide kirke fra 
den var ny og jeg var 2 år! Der var jeg engasjert i ulikt 
arbeid. Tidlig kom kall til å arbeide i kirke og menighet-
sliv, og jeg tenkte 9 år gammel på å studere teologi. 
Siden har jeg også studert teologi, både på Menighets-
fakultetet i Oslo, Livets Ords universitet i Uppsala, 
jødiske studier på København universitet, og jeg tok 
Mastergrad i Nytestamente i Chichago i 2002. Etter 
dette var jeg veldig klar for å praktisere og tjene i me-
nighet etter lang nok tid på skolebenken!

Familielivet?
Jeg har to lidenskaper: Det er teologi – og min mann! 
(smiler drømmende i blikket!) Vi giftet oss i 1997 før vi 
flyttet til Danmark, og videre er vi blitt velsignet med 
to fine jenter, Judith (3) og Laura (1).

Og så er det Løvstakken Nærmiljøutvalg….
Det har vært en del av jobben fra jeg begynte i Frels-
esarméen i 2003. Det besto i å være støtte for Ung-
domsrådet, og så det å være sekretær for Nærmiljøut-
valget og her administrere Løvstakkendagene.

Hva synes du har vært interessant i arbeidet 
for Nærmiljøutvalget?
Det har vært spennende og givende å samarbeide med 
mennesker som vil det beste for Løvstakksiden. Her 
har jeg opplevd å være med å sette politisk fokus på 
denne delen av Årstad bydel, og har sett at her er posi-
tiv identitet og et samhold som særlig kommer til ut-
trykk rundt den Internasjonale Nabodagen i mai og 
Løvstakkdagene.

Hvilke ønsker har du for Løvstakksiden? 
Jeg er blitt veldig glad i både voksne og barn som bor 
her. De er alle verdifulle og kan bidra med mye godt 
til fellesskapet. Jeg ønsker at de skal se dette og det 
at de kan utgjøre en positiv forskjell – om det så bare 
er med et smil og en oppmuntring! Måtte mange få 
lyst til å gjøre en innsats i Nærmiljøutvalget, i skolens 
foreldresamarbeidsutvalg, i idrettslaget, buekorpset, 
menighetsliv og så videre… Og (nå glimter det både 
engasjert og smilende i øynene) at de alle må ta imot 
Jesu frelse og kjærlighet!

Jeg vet at du nå skal flytte. Hvor går ferden?
I september flytter vi til Cambridge i England. Min mann 
skal ta en doktorgrad i medisinsk etikk der. Jeg skal bli 
husmor (!) og gleder meg til å få være mer sammen 
med barna mine i det daglige og oppdage et nytt land 
sammen med de. – Når vi nå reiser, føler jeg meg stolt 
av å ha vært en del av lokalsamfunnet nettopp her, og 
jeg vil alltid ha et hjerteforhold til Løvstakksiden!

Ådne Skiftun

Med hjerte for Løvstakksiden
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Løvstakkdagene 
20.-21.september

Lørdag 20.september
PROGRAM 1100-1400

Familiedag på Ny Krohnborg skole
Rektor Atle Fasteland ønsker velkommen
Åpning ved bydelsstyreleder Bjørn Erik Kolstad
Konferanser for dagen: Haddy Touray

Medvirkende: Løvstakksiden Jægerkorps, Solheim 
kirkes barnekor, Field Marshall, African Queens, 
barnehagene og 
skolens elever.
Premiering av beste tegninger

Skateshow med Mario og Eirik
Malekurs for alle v/Manuel Sierra
Ustillinger: Omvisning på skolen v/Hans Teige
Stands. Åpen kafe. Aktiviteter for store og små

1250-1330 Stafett fpr store og små    
  v/Ny Krohnborg IL
1300-1430 Åpent verksted, Turid Uldal    
  (S.Skogvei 14)
1800-2000 Utendørs rockekonsert for ungdom
  Razika, Ventilasjonsanlegg, The Positives,  
  Katrin Standnes
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Alt som kan krype og gå av 
foreninger og lag i nærmiljøet, finner 
du på Ny Krohnborg denne lørdagen. 

Ta en tur innom skolen og få et 
inntrykk av det rike kulturlivet som 
finnes på Løvstakksiden! 

På Løvstakkdagene finner du aktiv-
iteter for både store og små, noe for 

enhver smak. Kan hende du treffer 
igjen kjente fjes eller blir kjent med 
noen nye. 

Vi snakkes og ses! 

Søndag 21. september

Bli med på fjelltur i ditt nærmiljø
Skillingsbollen og Strandafjellet
 
PROGRAM:
1100-1130  Sporløype for store og små
  Registrering v/Sambrukshuset, 
  Løvstakkveien 32
  Medalje til alle som blir med til topps!
1130-1200 Friluftsgudstjeneste på Skillingsbollen

1200-1300 Fløyens fetter, Strandafjellet, Nyt utsik 
  ten og musikken!
1220-1245 Tore Kloster og kammerkoret Gneis
  Alle som blir med på tur får vann og   
  skillingsbolle på Skillingsbollen!

1100-1400 Åpen kafe i Sambrukshuset
1400  Byråd Henning Warloe står for 
  offisiell åpning av nytt lekeområde i   
  Solheimslien
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Costa Del Sol, Spania

En 
god ung-
domsklubb er avhen-
gig av gode aktiviteter og stabile 
ledere. Løvstakksiden menighet ønsker 
derfor å tilby et ukeskurs i vinterferien i 2009. 

Stiftelsen UNI har innvilget penger til dette kurset. 

Kurset innebærer gratis overnatting og reise, + minimum 2 gratis 
måltid per dag. Men for å delta på kurset må man forplikte seg til å 
påta seg praktiske oppgaver i St.Markus ungdomsklubb ut 2009, og å gjen-
nomføre månedlige veiledninger(m. unntak av sommerferie). Man må også selv 
sørge for pass.

Kurset er også tenkt å være en hyggelig sosialbegivenhet, der vi håper å få med oss sol, 
varme, bading og enkelte utflukter…

Praktisk: Avreise fra Bergen er 
28.februar 09 kl 14.05 – retur 
07.mars 23.20 Flesland.

Opphold: Sjømannskirken i El 
Campaniaro. (Sjømannskirken El 
Campanario ligger i Calahonda 
mellom Marbella og Malaga, en halv 
times kjøring fra flyplassen. Atmos-
færen er unik i dette gamle bygget 
med sin særpregede patio og hage. 

For mer info om sted, se følgende 
link:http://sjomannskirken.no/hoved.
aspx?m=626

Dersom du tenker at dette kan være 
noe for deg, ta kontakt med 
Løvstakksiden menighet, ved Åsta 
Årøen, Hordagaten 28, 5056 Bergen. 
asta.aroen@bkf.no; mob nr. 99 52 
2847.

Den som ønsker å bli med, må fylle ut 
et søknadskjema. Skjemaet må være 
undertegnet av foresatte. Søkandskje-
maet vil bli vurdert av en komite på tre 
personer og behandlet kondenfisielt.

I og med at vi bare har 12 plasser, kan 
vi ikke garantere alle plass. Dersom vi 
må prioritere, vil vi legge vekt på moti-
vasjon og innsatsvilje for å utvikle un-
gdomsklubben videre hos den enkelte 
søker.

      
Frivillighetskoordinator 

Åsta Årøen.

Har du lyst til å bli ungdomsleder? I så fall 
kan du få muligheten til å reise til Spania 
på kurs.

Velkommen til 
ungdomslederkurs i 

St.Markus ungdomslubb!
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Konfirmant
undervisning

Viktige datoer for konfirmant og ungdomsarbeidet 2008/9

September
Torsdag 25.09   Konfirmantundervisning

Oktober
Torsdag 09.10  Konfirmantundervisning
Fredag-Sønd17.-19.10  Konfirmantleir
Torsdag  23.10    Konfirmantundervisning 

November
Torsdag 06.10  Konfirmantundervisning
Torsdag 20.10   Konfirmantundervisning

Desember
Torsdag  04.12  Konfirmantundervisning
Søndag  07.12  Lysmesse St.Markus kirke

Klubben
Klubben har åpent hver torsdag kl 1900-2130 i menighets-
salen i St.Markus. Karaoke, biljard, bordtennis og pizza!

Stikk en tur innom!

Barnekoret 
Øvinger i høst
September:
1.sept.
8.sept.
15.sept.
22.sept.
(29.sept. høstferie?)

Oktober:
(6.okt. høstferie?)
13.okt.
20.okt.
27.okt.

Novembr:
3.nov.
10.nov.
17.nov.
24.nov.

Desember:
1.des.
8.des.

Oppdrag i haust
Sundag 12.oktober kl 1100 i Solheim 
kirke
Laurdag 23.november på Julemesse i 
Solheim kirke
Sundag 30.november kl 1100 i Solheim 
kirke
Sundag 14.desember kl 1700 i Solheim 
kirke. Me syng jula inn

Det er også ynskje om at koret deltek 
i Solheim kirke på julaften, men då er 
me diverre heime. Me håper at nokre av 
foreldre vil stille opp saman med borna 
denne dagen! 

Dersom de ikkje kan kome på øving 
eller opptreden, ver venlelg å gi beskjed!

Gyri 41579132
Marte 41517033  

KRIK
KRIK starter opp igjen i gymsalen på Ny-
Krohnborg skole torsdag 11.september kl. 17. 

Vi har samlinger hver torsdag framover fra kl 
17-18:30. Åpent for elever fra 5.-10.klasse. 

Vi har noen gøy leker, konkurranser og ballspill 
- og samles også til en andakt der vi får høre 
litt fra Bibelen. Kom og bli med! 
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All are welcome to:
Bergen International
Church
Pastor: Geir Sakseid
Mob: 91 32 55 68
E-mail: pastor@bergenchurch.no
Web page: www.bergenchurch.no

Bergen Internasjonale menighet
Den Norske kirkes flerkulturelle menighet

NEW STUDENTS HAVE ARRIVED
Every year, Bergen International Church 
welcomes the new international students 
with a barbeque party at Fantoft.  Several 
churches work together with Fantoft 
Christian Fellowship and KIA (Christian 
Intercultural Association) to organise 
this on Saturday 23 August. 
As you can see from the picture, a lot of 
students came to the welcome party this 
year, and all the food disappeared quickly.  
We even had to buy some extra!  The 
churches do this for two reasons: One 
reason is to show the new students God’s 
love and tell them that they are welcome 
in Bergen, wherever they come from.  
The other reason is to give information 
about the churches we represent and to 
welcome them into our fellowship. 
Being a foreign student in a big city (well, 
Bergen isn’t that big, but anyway) can be 

very exciting.  It can also be a bit fright-
ening.  Will I get any friends?  How will 
I manage in a new country?  How will I 
cope with the language?  We find that our 
church is a good help to many of the stu-
dents who have come to this city.  Our 
church has a good mix of people of all 
ages, from children to older people, and 
we like to think of ourselves as your ex-
tended family when you are here. 

Sammen med flere andre kirker og kristne 
grupper, arrangerte Bergen Internasjonale 
Menighet også i år grillselskap for nye stu-
denter.  I det fine været lørdag 23. august 
samlet det seg rundt 150 nye studenter på 
gresset utenfor studentblokkene på Fantoft. 
Studentene fikk ikke bare mat.  De ble også 
ønsket varmt velkommen til Bergen og fikk 
informasjon om ulike kristne tilbud. 

WELCOME TO OUR CHURCH
Our vision for Bergen International 
Church is to be “a house of prayer for all 
nations”, as Jesus said about the Temple 
in Jerusalem. Since the church was start-
ed, six years ago, people from at least 
40 – 50 nations from all continents have 
come to worship our Lord Jesus Christ.  
Being a ministry of Church of Norway – 
which is an Evangelical Lutheran church 
– BIC is an ecumenical fellowship of 

people from many different Christian 
denominations, and they all bring their 
traditions with them.  
Although English is our main language, 
you can hear many other languages in 
our worship services, and we try to pro-
vide translation to those who don’t un-
derstand English.  The Chinese Christian 
Fellowship, which is associated with BIC, 
worships in St. Markus on Saturdays. REGULAR WEEK 

SCHEDULE
Ukeprogram

International worship 
services
Most Sundays at 1700
Internasjonal gudstjeneste de 
fleste søndager kl 1700.

Chinese worship ser-
vices
2nd and 4th Saturday of the 
month at 1030.
Kinesiske gudstjenester den 
andre og fjerde lørdagen i 
måneden kl 1030. 

Cell groups
Wednesday nights at 1800 
(for all) and Thursday morning 
at 1000 (for ladies only).
Cellegrupper: Onsdager kl 1800 
(for alle) og torsdag formiddag kl 
1000 (for kvinner). 



Side 15

SPECIAL EVENTS THIS FALL
We would like to draw your attention to two special events 
that will take place this fall:

September: Local community days
“Løvstakken” is the name of the hill behind our church. Every 
year in September the “Løvstakken Days” are organised, and 
you are invited to participate!  If you live in this area, this 
is a great chance to meet some of your neighbours and 
get to know them better. As you perhaps have realised, 
Norwegians are so shy, they always need an excuse be-
fore they dare talk to a stranger.   On Saturday Sep-
tember 20 at 11.00 there will be a market at the local 
school, Ny Krohnborg skole.  BIC will be there with a 
stand and some activities.  On Sunday we cancel our 
normal afternoon service and join the local churches 
in an outdoor service a few minutes along the path to 

the hill. This takes place at 11.30, and you start from 
Løvstakkveien 32 half an hour before.  The worship ser-
vice is part of a walk that takes you up to “Strandafjel-
let”.  There will be activities along the way.  

October:  Mountain trip to Kvamseter
We repeat the success from last year and invite you 
to join us for a weekend in the Norwegian mountains.  
The trip is suitable for people of all ages.  On Friday 
afternoon we take the bus or drive up to a mountain 
lodge one hour from Bergen, where we stay until Sun-
day afternoon.  On Saturday we will have two options 
for our main activity:  Either a long mountain walk or a 
leisurely walk around the lodge. 
More information with details about prices will be 
posted on our website soon. 

INTERNATIONAL 
WOMEN’S GROUP

This new initiative, which is not related to any church, 
holds its meetings in St. Markus Church.  They are wel-
coming new members, so if you think this might be 
something for you, here is what one of the leaders, Susan 
Barnard from the UK writes: 

We have just formed and are looking for new members 
from the International and Norwegian communities.  
Our aim is to meet for the purposes of speaking English, 
developing new interests and making new friends.  We 
also hope to smooth the transition to life in Norway 
through invited speakers from the local community.  Our 

first meeting was a resounding success with over 30 at-
tendees and we now have 50 members from many coun-
tries including Norway.  
We plan to hold two informal meetings each month, one 
during the day and one during the evening so that you 
will be able to come along 
whatever your work schedule 
and if you like you can come 
to both!  If you are interested 
in joining then e-mail us at 
iwgbergen@gmail.com or call 
Susan on 93 86 03 15.  

We look forward to meeting 
you!
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Sangere ønskes i Løvstakksiden menighet!

Vi trenger deg som liker å synge! Ja, vi mener akkurat deg!

Vi ønsker noen samlinger på lørdager/søndager også utover høsten, der du får 
mulighet til å synge sammen med andre, og for andre! 

Organisten trenger også forsangere på galleriet for å kunne lede sangen på best 
mulig måte. Vi kan etter hvert prøve oss på korsanger i forskjellige sjangre, og 
kanskje synge i andre sammenhenger?   

Kommer du? Fint!
Samlingene varer ca. en time. Te / kaffe

Ta kontakt med Mariko Takei Tlf. 97642074 / mariko.takei@bkf.no

Besøkstjenesten har stort behov 
for frivillige!

Mange ensomme eldre har liten kontakt 
med andre mennesker, noe som kan gi dårlig 
livskvalitet. Menigheten tilbyr besøksvenner 
til de som trenger det, men vi trenger flere 
frivillige!

Dersom du ønsker å gjøre en innsats, kan du 
ta kontakt med besøkstjenesten sin leder, 
Signe Halvorsen, på tlf 94489282. eller Åsta 
Årøen: asta.aroen@bkf.no; mob nr. 99 52 2847

Sulten?
Da kan middag på Miljøstuen i 
Lotheveien ved St.Markus kirke være 
noe for deg. 
God mat og hyggelig selskap hver 
onsdag kl 15.00. 

Det koster 30 kr per voksen. 
Velkommen!
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Blå Kors TV-aksjon

To av landets mest rutinerte programledere, Helene 
Sandvig og Dan Børge Akerø, er programledere for 
TV-aksjonen Blå Kors søndag 19. oktober.

I Norge finnes det mange barn som vokser opp i fami-
lier med rusproblemer.TV-aksjonen skal hjelpe hjelpe 
barn og unge som lider under de voksnes rusmisbruk. 

«Hvis et barn i nær familie, en klassekamerat 
eller en i familien lider fordi mor eller far 
ruser seg, bør vi alle føle et ansvar for å bry 
oss.»

Menighetsofferet i kirken går til TV-aksjonen denne sønda-
gen. Hans Teige blir områdeleder for bøsseinnsamlingen. 
Dersom du kunne tenke deg å gå med bøsse, ta gjerne 
kontakt med Hans Teige 55 29 54 50 eller på kirkekon-
toret 55 30 81 30.  . 

Adventsnatt for 11 
åringer i Solheim kirke
Lys Våken er et arrangement der alle 11 åring-
er får tilbud om å overnatte i kirken natt til 
1.søndag i advent. Det blir lek, moro og sang. 

Fra fredag 29.nov-sønd.30.nov blir det aktiviteter 
for dem i kirken. Søndag formiddag blir de med 
på familiegudstjenesten. 

Alle 11 åringer i området vil bli invitert. 

Ta kontakt med Åsta Årøen for påmelding! 
asta.aroen@bkf.no; mob nr. 99 52 2847

LYS VÅKEN- SANGEN
 
Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, 
det er
lys, det er sang
Og vi synger sammen
Lys våken, lys, lys våken
Her er det fest, vi blir med med en gang
Og vi synger sammen!
Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, 
det er
lys, det er sang
Og vi synger sammen
Hver morgen, hver dag, hver kveld
Vi kjenner det i oss selv
Større enn alt, vi er større enn alt
 

Julemesseforberedelsene 
er i gang!
Dato for begivenheten er 22.nov. 
Har du lyst il å hjelpe til? Vi trenger 
folk både til hjelpe til på selve 
arrangementet og til å bake kaker. Vi 
blir også galde når folk kommer med 
gevinster! 
Ta kontakt med friv.koord. Åsta Årøen 
mob 99522847 

Vil du være med i vår 
håndarbeidsgruppe?
Vi møtes hver 14.dag, og datoer i 
høst er 11.sept, 25.sept, 9.okt, 23.okt. 
6.nov og 20.nov. Vi møtes i Solheim 
mellom kl 12-14. Velkommen! 
Kontaktperson er Åshild Tronstad, 
mob 92028439.
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Tips oss om stoff,
eller kom med noe selv: dikt, tanker, 
fortellinger og annet. 

Utleie av menighetslokaer i Solheim kirke og 
St.Markus kirke

Enten det gjeler konfirmasjon, bryllup, åremålsdag, møte i 
borettslaget eller noe annet; legg møtet til våre menighet-
slokaler i Solheim og St.Markus kirke. 

Her er god plass, kjøkkenet er godt utstyrt. Og det beste 
av alt, det er rimelig å leie: 

Kontakt menighetskirketjener Fredrik Gullaksen: fredrik.
gullaksen@bkf.no eller tlf: 99003367

Takk til UNI for støtte!
Løvstakksiden menighet takker stiftelsen 
UNI for innvilget støtte til vår prosjekt: 
Trygg Oppvekst. Midlene blir bl.a. brukt 
til å gjennomføre ledertreningskurset for 
Klubben i St.Markus. 

Stiftelsen UNI er en stiftelse med 
ideelt formål å fremme allmennyttig 
virksomhet innen skade- og miljøvern, 

for derved å bidra til 
en trygg utvikling i 
det norske samfunn. 
Stiftelsens bidrag 
skal i første rekke 
være økonomisk 
støtte til prosjekter 
og påskjønnelse til 
institusjoner og enkeltpersoner.

www.stiftelsen-uni.no

Hvor kan du få 
menighetsbladet?

Vi forsøker å bringe 
menighetsbladet rundt til alle 
husstander ved hjelp av frivillige 
ombærere. I tillegg har vi fått lov 
til å legge ut menighetsbladet på 
noen av nærbutikkene i området. 
Der kan man hente det gratis.

Dersom du savner 
menighetsbladet, kan du spørre 
på nærbutikken din, eller hente i 
kirken.

Vi trenger flere ombærere, 
så ta kontakt med 
frivillighetskoordinator Åsta 
Årøen: 
asta.aroen@bkf.no; mob nr. 99 52 
2847, dersom du ønsker å gjøre 
en innsats.

Trenger du kirkeskyss? 

Ta kontakt med Frivillighetskoordinator: Åsta 
Årøen
asta.aroen@bkf.no;  mob nr. 99 52 2847
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Menighets-og prostikontor
Besøksadresse: Bryggen 9 (0900-1500)
Telefon: 55 30 81 30v
Fax: 55 30 81 39
e-post: lovstakksiden.menighet@bkf.no

Prestene treffes etter avtale: 
Ring 55 30 81 30
Kontor: Hordagaten 28

Vakttelefon for prestene: 954 81 969

Kirkens SOS 815 33 300

Leder for menighetsrådet
Arvid Hernes
Telefon 55 29 38 22

Menighetens bankgiro:
5083 05 65067
   

Tilsatte i Løvstakksiden menighet:
Sokneprest: Ådne Skiftun
aadne.skiftun@bkf.no, 
tlf:55 30 81 31,  H: 55298938

Kapellan: Arnulf Sandvik
arnulf.sandvik@bkf.no, tlf:41675653

Menighetskonsulent: Solveig Sjursæther
solveig.sjursaether@bkf.no, tlf:55308133

Kantor: Mariko Takei
mariko.takei@bkf.no tlf:55 30 80 34

Frivillighetskoordinator: Åsta Årøen
asta.aroen@bkf.no; mob nr. 99 52 2847

Menighets-kirketjener: Fredrik Gullaksen
fredrik.gullaksen@bkf.no
Helge-kirketjener: Steffen W. Rame
Helge-kirketjener: Erling Storesund

Løvstakksiden menighet
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Løvstakksiden
menighet
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Arnulf Sandvik
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redaksjonen:
Hordagaten 28
5056 Bergen
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Opplag: 4 800

I redaksjovnen:
Arnulf Sandvik

Åsta Årøen
Geir Sakseid

Red.avslutta:
10.sept
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Oppussing av St.Markus kirke

Som mange har lagt merke til, har St.Markus kirkes ytre 
vegger blitt pusset opp og fornyet. Om ikke lenge står 
den flotte kirken ferdig og blir riktig så fin. 
Menigheten takker Bergen kommune, gjennom BKF 
forat de denne gang har prioritert vår kirke.
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B Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen


