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Tema: Med hjertet på rett sted

 

HJERTET 

”Bevar ditt hjerte framfor alt 
du bevarer, for livet går ut ifra 
det”. 

Slik uttrykker Bibelen i Ordspråkene 4,23 hvor 
viktig hjertet er i både direkte og overført 
betydning!

Uansett er hjertet selve sentrum i oss. Fysisk er 
det en stor muskel inne i brystkassen mellom 
lungene, og den arbeider og pumper blod rundt 
i kroppen allerede fra tidlig i fosterstadiet. Det 
fine hårrørsnett av årer som utstrakt ville gå flere 
ganger rundt jorden visstnok, leverer surstoff og 
næring til alle kroppens celler, og sentralen for 
dette er hjertet med sine rytmiske slag. Uten denne 
hjertefunksjon, mister vi bevissthet straks og dør i 
løpet av få minutter.

Det er viktig å ta vare på hjertet både når det er 
friskt og når det begynner å feile noe. Med riktig 
kosthold, med passende mosjon, av og til nødvendig 
medisin, og hjertet liker ikke stress og sure miner! 
Og der er vi ved overgang til en overført betydning 
av ordet ’”hjerte”, der fysisk og psykisk møter 
hverandre i en psyko-sosial-åndelig virkelighet.

Vi kan føle det midt i brystet der hjertet er når vi 
kjenner et ”stikk i samvittigheten”. Og det er som 
hjertet svulmer av stolthet og glede når noe har 
lykkes ekstra bra. Vi elsker med hjertet!

Med god grunn bruker Bibelen disse ordene i ”Det 
store bud”: ”Du skal elske Herren din Gud av hele 
ditt hjerte… og din neste som deg selv.”  Hjertet 

vil være helt, ikke stykkevis og delt – og det betyr 
helhet og legedom i personlighet og liv.

Hjertet er da uttrykk for oss selv – slik vi er 
innerst inne. Vil vi ta tak i oss selv og livsførselen 
vår, må vi gå i oss selv – til hjertet.  Jesus sier i 
Matteusevangeliet 15,19: ”For fra hjertet kommer 
onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt 
vitnesbyrd, spott.” Det som skjer, begynner der…

Derfor så viktig hva som slipper inn i hjertet via 
sansene våre, oppmerksomheten og hva som får bo 
og oppta oss der.
Kirkefaderen Augustin har klassisk gitt videre sin 
egen livserfaring slik: ”Du har skapt oss til deg, o 
Gud, og menneskehjertet er urolig helt til det finne 
hvile i deg”.  

”Ditt hjerteliv må fremfor alt bevares,
din barnetro, ditt håp, din kjærlighet.”

Her gjelder det å kunne lufte ut og slippe lyset inn. 
Og her er Han som kalles ”Livets lys”, han som 
både er forbilde og kraft til å kunne leve livet på 
den gode måte med andre og for oss selv.

Han har mulighet til å nå inn i ”hjertet” hos hver 
eneste av oss uansett hvordan vi er eller hva vi har 
gjort:
”Se, jeg står for døren og banker. Om noen 
hører min røst og åpner døren, da vil jeg 
gå inn til ham og holde 
måltid.” 
(Åpenbaringsboken 3,20)

Sokneprest                                     
 Ådne Skiftun

Dette nummeret har vi kalt for -Med hjerte på rett sted. Tittelen får oss til å tenke på den koselige engelske 
fjernsynsserien som vises hver lørdag kveld. Vi ønsker å skape nærhet til vår bydel og menneskene 
som bor i og rundt Løvstakksiden. Samtidig vil vi trekke frem det positive som skjer i vår bydel og 
intervjue personer som gjør noe for vårt nærmiljø. En stor takk til kunstneren Aase Johannessen som 
gav oss tillatelse til å trykke hennes maleri på forsiden.  Løvetannene minner oss om den kommende 
vårtid. Vi er også svært takknemlige til Bergen kommune som har gitt oss en ny diakonstilling her på 
Løvstakksiden. Vi tror og mener at det kan bety noe for en del mennesker.            

Redaktør
Arnulf Sandvik
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22. februar.  Søndag før faste
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer. Menighetsarbeidet.  
Krk.k.

1. mars.  1. søndag i faste
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsfakultetet. 
Krk.k.

8. mars.  2. søndag i faste
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer. Menighetsarbeid. 
Krk.k.

15. mars.  3. søndag i faste
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer. Norges KFUK-
KFUM. Krk.k.

22. mars.  Maria budskapsdag
Kl. 11,00  Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved kapellan 
Sandvik. Solheim Barnekor deltar. 
Takkoffer: Barnearbeidet i menigheten. 
Krk.k.

29. mars.  5. søndag i faste
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer. Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

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

5. april.  Palmesøndag
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeid. 
Krk.k.

9. april.  Skjærtorsdag
Kl. 17,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer. Den Norske 
Israelsmisjon.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Bibelleseringen.

10. april.  Langfredag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Pasjonsgudstjeneste ved kapellan 
Sandvik.

12. april.  PÅSKEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Misjonsprosjektet

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Høytidsgudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: St. Markus 
Diakonat.

19. april.  1. søndag etter påske
Kl. 11,00 Solheim kirke
Samtalegudstjeneste konfirmantene ved 
kapellan Sandvik. Nattverd. Takkoffer. 
Kirkens Nødhjelp og Årsmøte for 
menigheten. Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer. Menighetsarbeidet

26. april.  2. søndag etter påske
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved Knut 
Kvalsvik og sokneprest Skiftun. Solheim 
Barnekor deltar. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k..

3. mai.  3. søndag etter påske
Kl. 11,00 Solheim kirke
KONFIRMASJON ved kapellan 
Sandvik. Takkoffer: Konfirmant- og 
ungdomsarbeidet. 

Kl. 11,00  St. Markus kirke
KONFIRMASJON ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer. Konfirmant- 
og ungdomsarbeidet.

10. mai.  4. søndag etter påske
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer. Menighetsarbeid. 
Krk.k.

17. mai.  5. søndag etter påske
  Se nærmere kunngjøringer

21. mai.  Kristi himmelfartsdag
Kl. 11,00 Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: det Norske 
Misjonsselskap.

24. mai.  6. søndag etter påske
Kl. 11,00 St. Markus kirke
VÅRFEST / FAMILIEGUDSTJENESTE 
ved prestene Sandvik og Skiftun. 
Barnekoret deltar. Stort arrangement 
ute og inne for små og store. Takkeoffer: 
Barne og ungdomsarbeid i menigheten.

31. mai.  PINSEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Frelsesarméen i Solheimsviken.

Kl. 11,00 St. Markus kirke
Høytidsgudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: Kristent 
innvandrerarbeid

7. juni.  1. søndag etter pinse 
(Treenighetssøndag)
Kl. 11,00 Solheim kirke
FORBØNNGUDSTJENESTE ved 
kapellan Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Sjelesorgssenteet i Haraldsplass. Krk.k.

Gudstjenester i Løvstakksiden menighet
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Hyggestunden Program for Våren 2009

25.februar Fastelavnsfest
11.mars Hans Egede, Norges første mis  
  jonær
25.mars Hagaviktrioen lager program
15.april Skoleklasse fra Ny Krohnborg   
  skole besøker oss
29. april Koret Hjerteklang synger for oss
13.mai Solheim Alderspensjonat- Vår  
  samling
27.mai Erik Bye i ord og toner
10.juni Vi drar på tur! 

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

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 hjemme-
side 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. 

Kirkepryd
Møter 2009

19/2-4/3-1/4-15/4-29/4-27/6-16/9-14/10

Møtene holdes i lille møtesal i underetasjone 
i Solheim kirke, hver annen tirsdag i partalls 

uker kl.12-14.

Kirkepryds BASAR
21.mars
kl 12-17

Konfirmasjon 
3.mai kl 1100

Både i Solheim og St.Markus kirke
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Støttelaget for 
menighetshuset St.Markus

Møtedager for Våren 2009
3. 17. og 31. Mars
14.  og 28. April
12. og 26. Mai
9. og 28. Juni

Eldres Vel  i St.Markus 

Program med foredrag,sang,musikk,bevertning 
og kort andakt. Treffene starter kl.11.30.
5.mars - 2.april - 7.mai - Sommertur 4.juni

Diakonatets BASAR
27.mars kl 1800

Familietreff

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.

PÅSKE I KIRKEN

Fjell og vidde lokker mange i påsken til flotte 
naturopplevelser og fellesskap i landlige 
omgivelser, men de aller fleste er likevel igjen i 
byen – og her er også mulighet for påske som en 
annerledes og god tid. Påskesolen kommer også til 
byen! Og her kan vi ut fra eget hjem være med på 
mye som adspreder og gleder. Besøk på museer 
og andre utstillinger, spise ute og gå tur – også på 
våre lokale fjell. Og ikke minst kirkene våre – her 
er konserter og gudstjenester. I gudstjenesten kan 
vi finne både ro og meditasjon, engasjement  og 
inspirasjon, og her er påsken i påsken med det 
mektige drama – om Jesus og hans frelsesvei for 
oss! 

I Løvstakksiden har vi gudstjenester følgende 
dager, som en kan lese nærmere om i 
gudstjenestelisten:

Palmesøndag kl. 11:  
Høymesse i St. Markus kirke.

Skjærtorsdag kl. 11:  
Nattverdgudstjeneste i St. Markus 
kirke

Skjærtorsdag kl. 17:  
Nattverdgudstjeneste i Solheim 
kirke (merk tiden)

Langfredag  kl. 11 :  
Pasjonsgudstjeneste i Solheim kirke

Påskedag    kl. 11:  
Høytidsgudstjeneste i begge kirkene

I Solheim kirke på Skjærtorsdag avdekkes alteret 
ved slutten av gudstjenesten og får en svart duk 
over, - og i pasjonsgudstjenesten på Langfredag 
står et stort kors i koråpningen, og alt som skjer 
er foran der. Slik markeres Jesu døds historie, og 
gjennom sansene inviteres en til meditasjon.
- På påskedag er det fest med noen av våre 
flotteste salmer!

Velkommen til gudstjeneste!
                    Prestene
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Løvstakksiden – barn 
og unges behov må få 
førsteprioritet!

Menighetsrådet i Løvstakksiden ser med 
bekymring på forslaget fra BOB, som ble 
lansert i BT 7.januar. Her går BOB inn for å 
bygge flere studentboliger. Men er det dette 
vår bydel trenger?

Vår menighet(Solheim og St.Markus kirke) har mange 
utfordringer. Den største er det å bygge opp og å 
holde kontinuitet i aktiviteter og møtesteder, når 
medlemsmassen er så preget av inn- og utflytting. Vi 
vet at de fleste barn (ca 70 %) som blir døpt hos oss, 
flytter ut av menigheten i løpet av 10 år. Per dags dato 
har vi 47 medlemmer født i 2008, men 
vi har bare 14 stk som er født i 1998.  
Dette er en situasjon som har vart 
over tid. Konsekvensene er et meget 
ustabilt oppvekstmiljø. I den siste 
tiden har det også blitt offentliggjort 
levekårsundersøkelser, som viser at vårt nærmiljø 
kommer dårlig ut, sammenlignet med andre bydeler i 
Bergen. 

Det er derfor viktig å få i gang en satsing i byutviklingen 
som skaper mer stabilitet i befolkningsmassen enn det 
vi opplever i dag. Vi håper derfor at byplanleggingen i 
området nå prioriterer det å skape boliger som er egnet 
for familier i langtidsperspektiv, der det går an å leve 
både med 2 og 4 barn. Tilgangen til gode familieboliger 
i området, er slik vi erfarer det, svært lav.

BOB har tatt på seg en viktig samfunnsoppgave ved 
å utvikle området i Damsgårdssundet. Tomtene 
representerer store verdier, pga sin sentrumsnærhet og 
nær beliggenhet til den kommende bybane. Menigheten 
har sett med bekymring på at mange av de leilighetene 
som BOB har laget på tegnebrettet, har hatt relativt 
høy prisklasse. De største har vært priset til oppunder 

7 000 000, og dette er mye penger for de fleste, 
ikke minst barnfamiliene. Men Løvstakksiden trenger 
bofaste barnefamilier, som bruker sine ressurser på å 
utvikle nærmiljøet. Det må kunne lages prisgunstige 
familieboliger i området. Da må profitthensyn vike til 
fordel for samfunnshensyn, slik vi i Menighetsrådet ser 
det. Her har BOB et stort forvalteransvar.

Selvfølgelig må studentene få plasser å bo, men det har 
de allerede i vår bydel. SIB har flere komplekser her, 
og mange private huseiere leier ut små leiligheter og 
hybler her i området. 

Vi har i tillegg et stort antall kommunale boliger i 
området. Det er bra at de som har de vanskelig på 
boligmarkedet får kommunal hjelp til å etablere seg. 
Det beste ville være om de som bor her over tid, 

fikk anledning til å kjøpe sin kommunale 
bolig. Vi trenger en bydel som ikke er en 
transittstasjon, men som er mangfoldig og 
som gir menneskene sjanse til å slå rot og 
etablere nettverk. 

Vi håper at BOB tenker seg om og dropper det å 
bygge flere studentboliger i området. Profitt er ikke 
alt, ingen er tjent med at beboerne på Løvstakksiden 
ikke har et godt bomiljø rundt seg. Spesielt de unge på 
Løvstakksiden må bli skikkelig ivaretatt. Vi oppfordrer 
BOB til å tenke seg om, å la nærmiljøet på Løvstakksiden 
sine behov komme først, ikke 
minst av hensyn til barn og 
unge. Det er ingen skam å 
snu før det er for sent!

Jonny Østenstad
Menighetsrådsformann
Løvstakksiden menighet

Trenger vi flere 
studentboliger ?

Med hjerte for nærmiljøet
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Med hjerte for kveldsbønn
De fleste forbinder kveldsbønn som gode 
stunder fra barndommen der mor eller far 
satt ved sengen og bad en liten bønn sammen 
med barnet. Det føltest så trygt og godt å 
få legge sine nærmeste og alle bekymringer 
frem for Gud i bønn. 

I år har vi satset på nye samlinger som vi kaller for 
kveldsbønn. Annenhver onsdag kl 2000 samles en 
gjeng til kveldsbønn i Solheim kirke. Der har vi en 
enkel liturgi med tekstlesing, meditasjon over teksten 
og bønneemner. Bønnemnene varier fra bønn for land 
og folk, for menneskene som bor på Løvstakksiden, 
for aktiviteter i Løvstakksiden menighet. Det er også 
rom for personlige bønnebegjær. 

I det siste har det vært mye snakk om Snåsemannen 
og hans helbredende evner. Mange oppsøker ham for 
å få hjelp til sine plager. Som kristne har vi den flotte 
mulighet å be direkte til Gud og komme til ham med 

det som vi bærer på. Så har Jesus sagt at det som to 
eller tre blir enige om å be om, det vil han gi oss. 
Derfor er bønn noe stort noe, et privilegium. Kan 
hende Gud vil svare min og din bønn! 

Mange tenker at bønn er noe svært privat noe. Men 
det er spesielle løfter knyttet til at flere ber sammen. 
Det er som bønnen blir sterkere og Gud tydeligere 
nærværende. Du kan bare slappe av. Vi utleverer ikke 
våre innerste tanker, følelser og problemer. Møteleder 
nevner noen bønnemner og vi ber stille hver for oss.

Kom innom en av kveldene og utforsk mer fra 
bønnens verden! 

Dato for kveldsbønn denne våren: 18.febr, 4.mars, 
18.mars, 1.april, 15.april, 29.april, 13.mai, 27.mai, 
10.juni. 

Arnulf Sandvik
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Med hja r te fo r d iako n i

Ny diakonstilling 
på Løvstakksiden

Like før jul fekk 
Løvstakksiden menighet 
og Bergen internasjonale 
menighet den gledelege 
nyheita, at ein får tildelt 
ei 100 % diakonstilling 
frå Bergen kommune. 
Filip Rygg i KRF er ein 
av dei som har kjempa 
fram denne stillinga, 
som vil representere eit 
verdifullt tilskot til vårt 
nærmiljøarbeid overfor 
fleirkulturelle og eldre her 
på Løvstakksiden. Men 
kven er denne karen?

Filip Rygg har sitt daglege virke 
på Rådhuset i Bergen, der han er 
bystyrerepresentant for KrF. Krf 
er kanskje ikkje eit stort parti, 
men i Bergen har det faktisk vore 
i posisjon dei siste 30 åra, som 
Filip Rygg uttrykkjer det, eit av 
privilegiuma til eit sentrumsparti. 
Rygg har lang fartstid i Krf, sjølv 
om han berre er 25 år. Han har 
faktisk vore aktiv i partiet sidan han 
var 13 år. Og no blir det kanskje 
slik at han kjem til Stortinget, jfr 
at han er KrF sin 2.kandidat her i 
Hordaland. 
 
Men tilbake til Løvstakksiden, kva veit 
Filip Rygg om Løvstakksiden? 

Eg får raskt ein tilståelse om 
at han ikkje kjenner så godt til 
bydelen. Men han har fått eit 
godt inntrykk gjennom besøk i 
Bergen Internasjonale menighet 
og Løvstakksiden menighet. Privat 
har han mange studentvenner 
som bur i området, ikkje 
minst pga av at området er så 
sentrumsnært. Samtidig kjenner 
han også til at dette er ein bydel 
som slit med mange utfordringar. 

Levekårsundersøkelsar viser  at 
området kjem dårlig ut, samanlikan 
med andre bydeler. Samtidig er 
det håp for framtida, fortset Filip, 
til dømes gjennom det spennande 
prosjektet i Damsgårdssundet. 

Og ikkje minst, det er ein bydel 
med mange engasjerte sjeler, 
for eksempel den aldri kvilande 
Rolf Rasmussen i NyKrohnborg 
velforening og Atle Fasteland, den 
nye og engasjerte rektoren på 
NyKrohnborg skole. 

Filip Rygg fortset med å seie at 
KRf over tid har hatt ein stort 
engasjement for Løvstakksiden, 

bl.a ved Lisbeth Iversen som 
har skaffa 70 mill til utbygginga 
på NyKrohnborg. KrF har også 
støtta det lokale initiativet frå 
velforeninga, med gangbro over 
Puddefjorden. 

Men kvifor veljer ein 25 årig 
ambisiøs politikar å kjempe for 
diakonstillingar?? 

Filip Rygg korrigerer meg med 
at han aldri har drøymt om å 
bli politikar, han trivest ikkje 
med det politiske spelet, det er 
hjartesakene og enkeltmennesket 
som inspirerer og  driv han. Og 
diakoni er ei hjartesak. Gjennom 
diakonien kan ein nå fram til det 
enkelte mennesket. Først og fremst 
er det møte med aktive diakonar, 
som har gjort at han ser at dette 
er ein profesjon som har store 

muligheiter til å yte omsorg for det 
enkelte menneske og å etablere 
gode møteplassar. Og kanskje 
er det lettare for kyrkja å oppnå 
slike resultat, enn dei tradisjonelle 
kommunale tenestene, som lett 
blir forbunde med kontroll og for 
eksempel barnevern. 

For eksempel er dette ein fordel 
der befolkninga er fleirkulturell, 
og der mange kanskje ikkje 
har stor  tillit til det offentlege 
apparatet.  Men også andre kan 
ha fordeler av satsinga på diakoni, 
Filip har prata mykje med LAR-
brukarar( legemiddelassistert 
rehabilitering), og dei har formidla 
at det er lettare å snakke med og 
hente støtte hos kyrkje og frivillige 
organisasjonar, enn dei kommunale 
hjelpetenestene. 

Filip Rygg argumenterer vidare med  
at han også  reint prinsipielt ser 
det som ein fordel at det er fleire 
ulike aktørar på omsorgsarenaen, 
fordi dette gjev meir mangfald i 
arbeidsmetodikk og innfallsvinklar. 
Ambisjonen framover er at alle 
menigheter i Bergen skal få ein 
diakon, og han satsar på at KrF skal 
nå dette målet gjennom å kjempe 
fram ei ny diakonstilling i året. 

Kanskje blir det etter kvart fleire 
kjøpesenterdiakonar? Offentleg 
satsing på kyrkjeliv er viktig, 
fordi ein stat aldri kan vere 
verdinøytral, og at det er viktig å 
behalde den tryggheita det er for 
vårt samfunn at kristendommens 
stilling blir bevart. Engasjementet 
er overbevisande, vi har her med 
ein som brenn for statskyrkja, (rett 
nok utan å vere medlem), ikkje 
berre for å bevare tradisjonar, men 
for å styrke kristne verdiar. 
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møte med  Filip Rygg

Gjennom samtalen har eg skjønt 
at Rygg er småbarnsfar, og eg 
lurer på kva han tenkjer om 
framtida her i byen, kva slags by 
vil Bergen vere om 20 år? Også 
har har Filip Rygg klare mål. 

Eit av dei viktigaste måla 
er at Bergen blir ein by, 
der miljøutfordringane blir 
tekne på alvor. 

For eksempel må det vere slik at 
retten til å puste er viktigare enn 
retten til å køyre bil. I dag er det 
ikkje slik, ein del mennesker  kan 
ikkje bevege seg i området rundt 
Danmarksplass utan å utsetje 
seg for risiko for helseskade. 

Det er vanskeleg å spå om 
framtida, men kanskje er 
det slik  at Bergen har gode 
forutsetningar for å bli ein 
hovudstad for miljøvennlig 
teknologi, i og med at ein i dag 
har stor kunnskapskapital i form 
av mange ingeniørbedrifter?? I 
dag finst det fleire svært gode 
miljøteknologibedrifter både i 
Åsane og rundt Lagunen. Det 
fins håp altså, utfordringane vi får 
i framtida er ikkje nødvendigvis 
dei vi ser i dag. 

Optimismen og engasjementet er 
inspirerande. Kven veit kva framtida 
vil bringe? Eg takkar for møtet, og 
lovar å holde han underetta om 
korleis det går med arbeidet i vårt 
nærmiljø. Så får vi sjå om det blir 
Storting eller Rådhus i framtida. 

 Åsta Årøen 



Bli med på tur til Thailand/Kina

Vi besøker Anne Brit 
Hatleskog og Arne Hustrulid 
i Bangkok. De er utsendinger 
for NMS og arbeider i den 
lutherske kirken i Thailand. 
Løvstakksiden menighet 
støtter deres arbeid. Derfor 
blir det ekstra interessant å se 
deres arbeid og bli kjent med 
forholdene i Bangkok. 

Vi planlegger i år en 12 dagers tur til Thailand og 
Kina. 
Bangkok
Løvstakksiden menighet støtter Arne Hustrulid og 
Anne Britt Hatleskogs arbeid i Bangkok. Det hadde 
vært flott å se det viktige arbeidet de står i. Vi får 
også tid til sightseeing i nærområdet rundt Bangkok. 
Oktober er en fin tid med passe temperatur. Vi blir i 
Thailand i 5 dager. 
Kunming
Deretter går turen til Kunming i Kina. Kunming er 
kjent for flott natur med mange ulike folkegrupper. Vi 
besøker godt bevarte gamle kinesiske byer med unik 
atmosfære. 
Vi skal også besøke et sted som heter Shangrila, som 
betyr paradis på jord. Shangrila er et navn som ble 
brukt i forrige århundre for å betegne et eksotisk, 
paradislignende sted oppe i fjellene. Kunming er ellers 
kjent for sin teproduksjon. 
Vi blir ca 5 dager i Kina før vi vender tilbake til 
Bangkok for å ta flyet hjem. 

Det unike med denne turen er at vi har lokale guider 
som snakker norsk. Den kinesisk guiden vår heter 
Erik og snakker flytende norsk med dialekt, selv om 
han aldri har bodd i Norge. Arnulf har sin bakgrunn 
fra Taiwan og snakker kinesisk flytende. I tillegg blir vi 
tatt godt våre på av Arne og Anne Britt i Bangkok. 

For dem som er interessert i å være med,  ber vi dem 
kontakte 

SmartReiser AS tlf. 72 59 62 10, 
email: post@smartreiser.no. 
hjemmeside: www.smartreiser.no 

Der vil dere få detaljerte opplysninger om turen, pris 
og annnen informasjon. 
Påmeldingsfristen er 1.august. 

Det er mange som har reist mye og kanskje vært i 
Kina/ Thailand før. Men denne turen blir annerledes 
der vi besøker steder som er mindre kjente og mer 
eksotisk. 

Meld deg på og ta gjerne med deg 
en reisekamerat og bli med på en 
uforglemmelig tur til Østen! 
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Bli med på tur til Thailand/Kina

Bildet: Dersom du ser godt på bildet, så vil du sen 
en galloperende hest. Risterassene i Yunnan, Kina 
er en av verdens underverker. Gjennom tusener 
av år, har menneskene kultivert hele fjellsider med 
risåkre. 

Reiselder for turen 
blir kapellan Arnulf 
Sandvik. Han har vært 
mange ganger i Kina og 
behersher kinesisk godt. 

 
Sokneprest Ådne Skiftun 
blir med som åndelig 
inspirator og menneskelig 
støtte. 

19.-31.okt
Kapellan Arnulf Sandvik har arrangert menighetstur 
før. 

I 2002 arrangerte jeg en menighetstur til Kina. Jeg var 
da prest i Nord-Trondelag, Flatanger. Jeg begynte å få 
kalde føtter siden det var så mange som ville være med. 
Vi hadde noen samlinger i forkant av turen. og ble godt 
kjent. Folk storkoste seg under turen og fikk mange flott 
opplevelser og nye venner. Det var flere som sa at det var 
den flotteste turen de hadde vært med på. På slike turer 
har fellesskapet i gruppen mye å si. Det er godt å få dele 
opplevelser med mennesker man trives sammen med. I 
etterkant av turen hadde vi mange private samlinger der 
vi så gjennom bildene og mimret. Flere fikk seg nye venner 
for livet. 
Derfor vil jeg anbefale turen på det varmeste!  
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Vi kjenner ham alle fra kirken og 
menigheten, men få vet at sokneprest 
Ådne Skiftun i rundt et år har levd et 
hemmelig liv utenom prestekallet. På 
fritiden er han nemlig bussjåfør.

Klokken er 17:30 og buss nummer 19 er på vei ut 
fra holdeplassen i Nordahl Bruns gate. Bak rattet 
sitter soknepresten, men det er det bare jeg som vet. 
For alle de andre passasjerene er han en helt vanlig 
bussjåfør. Lite vet de om at han tidligere på dagen har 
hatt begravelse, andakt på Solheim alderspensjonat 
og sykebesøk.

- For meg er dette en hobby og avkobling, som jeg 
utelukkende bedriver på fritiden. Det egentlig litt kjekt 
å sitte her og bare være bussjåfør, for det er så ulikt fra 
prestegjerningen. Det eneste som er felles er at man i 
begge yrkene har ansvaret for mennesker og kan være 
til hjelp. Du kan si at bussen er en litt spesiell menighet, 
ler han.

Vi blir stående en liten stund i Olav Kyrres gate, 
fordi en drosje sperrer veien, og to jenter banker på 
døren og vil inn. Ådne vil først ikke åpne døren, men 
etter å ha sjekket at det er sikkert, åpner han.

- I utgangspunktet skal vi ikke ta opp passasjerer utenom 
stoppene på grunn av trafikksikkerheten, men hvis vi ser 
at det er trygt, kan vi gjøre unntak. Sikkerheten kommer 
først, slår han fast.

Ådne er like blid med alle, og ønsker hver enkelt 
velkommen inn med et ”hei”. Han ser ut til å trives 
veldig godt som sjåfør.

- Ja, jeg synes det er veldig trivelig. Man får møte mange 
forskjellige folk, og får et forhold til sine kolleger på en 
helt annen måte enn i kirken. Det er interessant å være 
i et vanlig sliteryrke hvor man virkelig må jobbe hardt. 
Her har man ikke alltid tid til å stoppe opp og ta en pust 
i bakken, så selv om jeg kaller dette er en hobby, er det 
ikke særlig avslappende. Det er hardt arbeid, men det er 
avkobling i den forstand at jeg ikke får tid til å tenke på 
at jeg er prest, sier han.

Den siste passasjeren går av på endestoppet litt forbi 
Melkeplassen, og Ådne har 20 minutter pause.
Først må han imidlertid stille apparatene i bussen 
inn på ny rute, og klargjøre vekslepenger.

- Det er mye å passe på, men det går som regel greit. 
Men selve kjøringen er veldig gøy. Man sitter veldig godt 
og har god oversikt her i førersetet, og rattene er utrolig 
gode – man får så godt grep, sier han entusiastisk.

I løpet av hele turen er det ikke en eneste 
passasjersom har gjenkjent ham som prest.

- Nei, jeg pleier faktisk ikke å bli gjenkjent så ofte. Jeg 
kjører mest 90-bussen, men jeg hadde nok blitt mer 
gjenkjent hvis jeg hadde kjørt på rute 5 og 6. De to 
rutene vil jeg helst ikke ha, for der synes jeg det er så 
trangt. Likevel blir jeg gjenkjent av og til, og en gang ble 
jeg til og med bedt om å utføre en kortere sjelesorg. Jeg 
opplyste da naturligvis om at andre kunne høre, sier 
han.

På turen tilbake til Bergen kommer det på en del 
høylydte ungdommer som sikkert skal ”på byn”.

- Jeg kjører aldri nattbusser, men jeg opplever mye 
morsomt på de rutene som kjører senest om kvelden. 
Jeg kjørte faktisk også natt til 17. Mai i fjor. Da måtte 
jeg be noen om å ta seg sammen. De skulle visst at det 
er presten som kjører bussen, sier han leende.

Det går mot slutten av bussturen og jeg spør hvordan 
han i det hele tatt kom på å begynne å kjøre buss 

På busstur med 
soknepresten
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Solheim barneteater, et 
populært kulturtilbud!

Barneteateret vart grunnlagt av 
de to ildsjelene Berit Eggen 
Solstad (skuespiller/instruktør), 
og Hege Rognøy Fossåskaret 
(litteraturviter). Opprinnelig var 
drømmen å lage et kultursenter, 
som skulle tilrettelegge for 
kulturuttrykk i ulike genre, bl.a. 
innenfor teater og musikk. Det 
visste seg imidlertid å være vanskelig 
å få tak i et egnet lokale. Samtidig 
møtte de svært positiv respons på 
sine ideer, både hos kommunale 
aktører, kirke, skole og folk generelt. 
Resultatet ble at man satte i gang 
med en barneteatergruppe.

Gruppen har vært en suksess. Ikke minst ser man 
at alle slags barn i lokalmiljøet, med ulik bakgrunn 
benytter tilbudet. Barneteater er således et 
inkluderende tilbud som når godt ut med kulturelle 
impulser. De to gründerne understreker beskjedent 
at de ikke er idealister, bl.a. har de fått økonomisk 
støtte fra Bergen kommune slik at de får lønn på 
jorden (ikke bare i himmelen).

Kultur har vært et gjennomgangsord i samtalen med 
de to. Jeg lurer på om de vil karakterisere Bergen 
som en kulturby. Og det vil de, med litt forbehold. 
Kanskje kan Bergen tjene på å være litt dristigere i 
å ta imot nye impulser? Det viktigste er imidlertid 
å styrke arbeidet i ulike lokalmiljø, det burde være 
flere små samfunnshus i de ulike lokalmiljøene i 

Bergen. For Solheim barneteater blir det imidlertid 
en fordel nå når det nye samfunnshuset er banket i 
gjennom. Forhåpentligvis vil dette løse de problemer 
de sliter med i dag mht logistikk.
Hva er fremtidsvisjonen for Solheim barneteater? 
De to ser for seg en vekst, gjerne at det er flere 
instruktører i sving. Og kanskje er barneteateret 
en del av noe større, for eksempel Solheim 
Kultursenter?

For de som ønsker å bli bedre kjent med Solheim 
barneteater, blir forestillingen ”Prinsessen som gikk 
til jordens hjerte” fremført 22.februar kl 18.00  i 
gymsalen på Ny Krohnborg skole. Denne er åpen 
for alle interesserte. Medvirkende blir bl.a. foruten 
barneskuespillerne, Jan Holden(lys), Ole Amund 
Gjersvik(bass) og Kristian Wedberg(piano).

Åsta Årøen

på fritiden.
- Jeg hadde et førerkort for buss og lastebil fra 1986 
som jeg har vedlikeholdt, og så har jeg vel egentlig alltid 
hatt en litt undertrykt drøm om å bli bussjåfør. Så en 
dag kjørte jeg forbi Tidesenteret og så at de trengte 
sjåfører, og jammen ville de ha meg selv om jeg har 
passert 60 år.
Først måtte jeg få godkjenning fra biskopen, og etter 
det gikk jeg gjennom en del tester og kurs for å bli 
godkjent av Tide. I dag er jeg ansatt i en 20 % stilling på 
timebasis.

Selv om Ådne trives godt i Tide, har han ikke tenkt å 
forlate kirken til fordel for bussen med det første. 

- Nei, faktisk så er jeg mer takknemlig for å få lov til å 
være prest gjennom denne jobben, og ikke sjelden får jeg 
også et poeng til prekener fra bussturene mine.

Steffen Wulfsberg Rame

Solheim barneteater
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Den Norske kirkes flerkulturelle menighet

Hei Arve. Kunne du gi en 
liten presentasjon av deg 
selv. Hvem er du, hvor 
har du jobbet før, hvor 
bor du etc.?
Fullt navn er Arve Hansen 
Haugland.  Jeg er gift med 
Astrid Marie Haugland som er 
sokneprest på Askøy i Herdla og 
Ask sokn.  Vi har fire barn; Hanna, 
Maria, Andreas og Johannes.  
Født og oppvokst på Hamar.  Jeg 
studerte ved Misjonshøyskolen 
i Stavanger før jeg/vi arbeidet 
for Det Norske Misjonsselskap 
(NMS) innenfor Den lutherske 
kirke i Thailand i 11 år.  Vi har 
bodd i Norge siden 2000, og 
jeg fortsatte å arbeide for NMS 
t.o.m. 2005. De siste par årene 
har jeg arbeidet et års tid med 
et menighetsplantingsprosjekt, 
så som vikar for kateketen på 
Askøy, og nå som menighetsprest 
i Olsvik menighet ved siden av 
stillingen som prest i Bergen 
Internasjonale Menighet

Kan du si litt om hva du 
tenker om tjenesten i 
Internasjonal menighet 
og Løvstakksiden 
framover? Hva blir dine 
oppgaver og hvor møter 
folk deg?
Det er veldig godt for meg å 
føle meg svært velkommen i 
både i Internasjonal menighet og 
i Løvstakksiden.  Jeg tenker at i 
første omgang er det ikke først 
og fremst min oppgave å dra 
i gang så mye nytt, men heller 
å gjøre mitt for å virkeliggjøre 
de visjonene og planene som 
menigheten allerede har satt 
seg.  Samtidig har jeg jo gjort 
meg mange interessante og 
utfordrende erfaringer andre 
steder, og kanskje kan vi prøve 
ut noe av dette også her i tiden 
som kommer, jeg tenker da 
særlig på gudstjenestene våre.  
Ellers har jeg jo med min erfaring 
fra Thailand god kjennskap 
til Løvstakksiden menighets 
misjonsprosjekt og håper å 
kunne bidra til å levendegjøre 
det enda mer i menigheten.
Jeg vil gå inn i de tingene som 
skjer i menigheten, og håper å 
treffe mange og bli kjent med 
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mange på den måten.
 
Hva brenner du for som 
kirkelig medarbeider?
Det er utrolig mye som er viktig for 
en menighet.  Selv brenner jeg spesielt 
for tre ting:
Jeg ønsker å bidra til en utvikling av 
gudstjenestene i menigheten slik at 
flest mulig kan bli involvert og delta, 
flest mulig kan sette sin signatur på 
gudstjenestene og ha et eierforhold 
til dem, at gudstjenestene oppleves 
som livsnære og betydningsfulle for 
vårt hverdagsliv. At gudstjenestene 
blir et møte med Gud, med andre og 
med oss selv som vi ikke har råd til å 
unnvære.
Jeg tror en menighet har veldig mye å 
hente i, og vokse på ved å vektlegge 
husfellesskap i mindre grupper 
innenfor menigheten.  Slike grupper 

kan være et sted å møte hverandre 
som hverdagsmennesker, et sted å 
møte Gud med hele livet vårt, og ikke 
minst kan slike grupper legge til rette 
for og sette mange flere i stand til å 
gå inn i forskjellige tjenesteoppgaver 
i menigheten.
Jeg er svært opptatt av at en menighet 
skal være i bevegelse, med de gode 
nyhetene om Guds kjærlighet, i ord 
og handling, til mennesker i vårt 
nærmiljø, og helt til jordens ender.
 
Hva liker du å drive med på 
fritiden, når du ikke jobber 
som prest?
På fritiden bruker jeg først og fremst 
tiden min sammen med familien min.  
Ellers prøver jeg å komme meg ut i 
størst mulig grad, på tur i skogen, på 
fjellet eller på sjøen.

Kontaktinformasjon BIM:  arve.hansen.haugland@bkf.no, Mobil: 995 86 948

Bergen International Church 
Service Schedule
Spring 2009 Sundays at 5 PM

February 8 Prayer Night
February 15 “Overcoming   
 Weakness”
February 22 “Growing up Godly”  
 Family service
March1 “God’s Promise is Certain”
March 8 “Eternal Companion”
March 15 Worship and Prayer Time,  
 Annual General Meeting
March 22 “God’s “New Deal”, New  
 Covenant”
March 29 “The Earthly Tabernacle”  
 Family service
April 5 “The Triumphal Entry” 
 Palm Sunday
April 12 “He is Risen” Easter Sunday
April 19 “A Superior Sacrifice”
April 26 “Staying in the Race”   
 (Perseverance) Family service
May 3  “By Faith”
May 10  Prayer Night
May 17 No service, National  
 Day
May 24 “The Olympians Discipline”  
 Family service
May 31 “Holy Spirit Comes”   
 Pentecost
June 7 “Keeping the Rules”

Chinese Christian Fellowship 
in Bergen 
vservice schedule spring 2009
Saturdays at 10.30 AM

February 14
February 28
March 14
March 28
April 11 (Easter)
April 25
May 09
May 23
June 13
June 27

Arve Hansen Haugland ny prest i BIM

13.desember var det juleavslutning 
og dåp i den kinesiske menigheten. 
85 mennesker var samlet til denne 
høytidsstunden. 3 voksne og 2 barn 
ble døpt til den kristne tro. Det 
var sterkt å høre deres vitnesbyrd 
om  deres vei frem til tro.  Etter 
gudstjenesten var det god kinesisk 
mat i menighetssalen. 
Den kinesiske menigheten har hatt 
en flott vekst de siste årene. Fra den 
spede begynnelse for 6 år siden med 
bare en håndfull deltagere til idag 

med rundt 30 deltagere på deres 
samlinger. 
De fleste av kineserne har en 
ikkekristen bakgrunn. Evangeliet om 
Guds kjærlighet til mennesker griper 
hjertene og ofte blir de ivrige troende 
som mer enn gjerne deler troen 
sin med andre. Det er flott at vi på 
Løvstakksiden får være med å drive 
”misjon” ved å låne ut våre lokaler til 
kineserne. 

Arnulf Sandvik

Fem kinesere døpt i St.Markus kirke
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Nå kan du være med å påvirke 
nærmiljøet.
Til høsten, nærmere bestemt på dagen for 
stortingsvalget, 14. September 2009, skal det også være 
valg av menighetsråd. Det er nytt at valget skal foregå 
på samme dag som stortingsvalget og at valglokalene 
skal finne sted i lokaler i umiddelbar nærhet av 
valglokalene for stortingsvalget. Dette for at alle på en 
enkel måte kan avgi stemme også i kirkevalget.  Det vil 
også være mulighet å avgi forhåndsstemme i perioden 
10. August til 11. September. Alle medarbeidere 
av Den Norske Kirke har stemmerett ved valget. 
Stemmerettsalderen ved kirkevalget vil være 15 år. 
Man må være 18 år for å kunne velges inn i rådet. 
En annen ordning som etter alt å dømme kommer er 
at man velger halve Menighetsrådet for to år. Kirkevalg 
vil da bli avholdt annethvert år. 
Det nye menighetsrådet vil tre i funksjon 1. November 
2009.

Nytt er det også at det velges tre eller fire leke 
medlemmer til bispedømmeråd ved direkte valg. 
I tillegg til disse velges tre eller fire medlemmer 
ved indirekte valg. Totalt skal syv leke medlemmer 
velges til bispedømmerådet. Disse siste velges 
av menighetsrådenes medlemmer. Medlemmene 
av Bispedømmerådet skal være utsendingene til 
Kirkemøtet.

Hva har Løvstakken menighetsråd jobbet 
med de siste fire årene?
Menighetsrådet har vært opptatt av bomiljøet i 
Løvstakksiden. Området vårt er preget av at folk 
blir boende en stund for så å flytte videre til andre 
bydeler når man er ferdig med studier eller har stiftet 
familie og fått barn.  Vi har vært opptatt av å skape 
sosiale møteplasser for beboerne i regi av kirken og 
alle de tilbud menighetene har for ulike grupper av 
befolkningen.
Av aktiviteter kan nevnes:

Barn og unge
Solheim Kirkes barnekor. For barn fra fire år •	
og oppover.
Ungdomsklubben i St. Markus kirkes •	
menighetssal for ungdom fra 14 år.

KFUK/KFUM driver åpen barnehage fire dager •	
i uken i menighetssalen i Solheim Kirke.
Familietreff for småbarnsforeldre en gang i •	
måneden i Solheim kirkes menighetssal

Eldre
Eldre treff i St. Markus•	
Hyggestunden i Solheim kirke•	
Besøkstjeneste for både eldre og •	
innvandrere.

St. Markus Diakonat driver blandt annet miljøstue 
med middagsservering på Gyldenpris.
Håndarbeidsgruppe og mange andre aktiviteter for 
alle aldersgrupper

I tillegg har det vært jobbet med å opprette 
barnehage i tilknytning til St. Markus kirke. Det er 
stort behov for barnehageplasser i området vårt og 
det er meningen at dette også skal fungere som sosial 
møteplass for befolkningen utenom barnehagens 
åpningstider. Dette arbeidet er på planleggingsstadiet 
og det foregår samtaler med både Bergen Kommune 
og Bergen Kirkelige Fellesråd .

Målet vårt er å ha en åpen kirke 
som gir tilhørighet til nærmiljøet.

Hvis dette virker interessant å jobbe med i en periode 
ønsker vi deg som kandidat til valglisten. 

Du kan da ta kontakt med undertegnede tlf. 
99475510, sogneprest Ådne Skiftun tlf. 55308131, eller 
menighetskonsulent Solveig Sjursæther tlf. 55308133

Menighetsrådet består i innevæende periode av:
Jonny Østenstad, leder
Astrid Fjeld, nestleder
Laura Hauge
Signe Bakke
Arvid Hernes
Liu Zheng
Ådne Skiftun, sogneprest

Jonny Østenstad 

Vi søker et råd, 
vil du være med?
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Her kjem ei bokomtale av romanen 
«Vårvinder» av den amerikanske forfattaren 
Francine Rivers. Er du på jakt etter ei spennande 
forteljing, som samtidig er kristent oppbyggjeleg, 
så kan dette vere noko for deg. Eg, Knut Arnold 
Kvalsvik, har lese boka.

Mitt inntrykk av boka
Dette er ein skikkeleg «bladvendar», der sidene 
går unna nesten utan at ein merkar det, og det 
er vanskeleg å leggje boka frå seg.
Forteljinga er både gripande og inspirerande.  
Det å lese om korleis unge Anne-Lynn, som 
må seiast å vere hovud-personen, kan verte ein 

kanal for Guds gode kjærleik, midt i ei verd med 
mykje vondt, ved at ho fylgjer det ho opplever 
som Guds kall og gjer det ho trur Gud vil ho 
skal gjere, det får ein til å tenkje: Gje eg kunne 
fylgje Guds kall slik som Anne-Lynn, og la Gud 
sleppe til i livet mitt slik som henne.
Boka er inga rosenraud, røyndomsfjern 
forteljing.  Det som hender er ting som godt 
kunne hende, og hender, i kvardagen.  Vi får 
sjå korleis vonde ting skjer når menneska gjer 
dårlege val, men også korleis det gode kan 
eksistere midt i alt dette når nokon vågar å 
vere lydhøyr for Gud.

Solheim kirkes barnekor
Øvinger våren 2009

fra kl 1730-1830
Februar
16.øving
23. øving 
Mars
2.vinterferie
9.øving
16.øving
Søndag 22. Barnekoret syng i Solheim kirke 
kl 1100
23.øving
30.øving
April
6.påskeferie
13.påskeferie
20.øving
Søndag 26. Barnekoret syng i Solheim kirke 
kl 1100
27.øving
Mai
4.øving
11.øving
18.øving
Søndag 24.Barnekoret syng i St.Markus kl 
1100. Etterpå er det grilling og kos. 
Dette vert avslutninga for dette 
semesteret. 

Marte og Gyri
barnekor@hotmail.com

Jeg heter Lenamaria Cecilia Höög og er 34 år. 
Kommer opprinnelig fra Nybro i Sør-øst Sverige. 
Faren min er trommeslager og korsanger så musikk 
har alltid vært sentral i livet mitt. Begynte å spille 
trommer som 9-åring, piano og blokkfløyte som 
10-åring og deretter fulgte diverse kor og annet som 
hadde med musikk å gjøre. 
Har studert to år i piano og sang ved Åsa folkhögskola 
i Katrineholm i Sverige. Flyttet til Norge i 1998 da jeg 
jobbet først i barnehage og seinere med regnskap og 
bokføring. 
Jeg  har  studert  kirkemusikk ved Norges 
musikkhøgskole med Harald Herresthal og ved 
Griegakademiet med Karstein Askeland der 
hovedvekten har vært orgel, sang og korledelse. 
Er nå ansatt som kantor 2 i Åsane menighet og som 
vikar i Løvstakksiden. Dirigerer to kor, Lysekoret 
(fra Os) og Kormix (fra Askøy) og holder ellers 
korseminar for en rekke kor ved behov. Underviser 
barn og voksne i sang og piano.

Ny organist i vikariat 

Bokanmeldelse: 
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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

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

• Gratis samtale i hjemmet • Egen blomsteravdeling
• Alle prisklasser - forhåndspris • Gravmonumenter

Dreggsallm, 5003 Bergen, Telefon: 55 300 800
e-post: post@koba.no   www.koba.no
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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

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22 Før jul var det julekrybbespill for alle barnehagene 
på Løvstakksiden. Berit spilte Maria med barnet og 
de minste fulgte godt med. 
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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
Jonny Østenstad
Telefon 55 34 74 77

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 (permisjon)
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
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Halvor Nordhaug- ny biskop til Bjørgvin

Som sikkert de fleste har fått med seg, har 
vi fått en ny biskop i Bjørgvin. I mars blir 
Halvor Nordhaug ordinert til biskop. Vi er 
nysgjerrige og har tittet litt på hans CV og 
hva som er viktig for ham. 

Halvor Nordhaug er født 26.02.1953. Han er gift og har 
3 voksne sønner. Han har embetseksamen og prakticum 
fra Menighetsfakultetet. Biskopen har mye og variert 
arbeidserfaring. Han har arbeidet i Sjømannsmisjonen, 
vært kapellan på Ås og praktikumslærer på MF. I tillegg 
har han hatt en rekke tillitsverv. 

Kva visjonar har du for Den norske kyrkja 
framover?
Eg kjenner meg heime i Bjørgvins visjon: ”Saman vil vi 
gjera Kristus kjend, trudd, elska og etterfølgd.” Men 
her vil eg gje min eigen vri i kortform: ”Ei folkekyrkje 
som skaper disiplar.” Ut frå denne visjonen spring ein 
dobbel strategi: 1) Kyrkja skal vere open og tilgjengeleg 
for alle medlemer. Folk må få oppleve at dei høyrer til 
i denne kyrkja, og at det er rom for dei der ved livets 
mange korsvegar. 2) Kyrkja skal føre folk fram til ei 
tileigna kristen tru og ein identitet som Jesu disiplar og 
lemer på Kristi kropp. Ei målmedveten trusopplæring 
for barn og unge står sentralt i dette arbeidet.

Kva vil du som biskop her i Bjørgvin legge vekt 
på i rolla som åndeleg leiar?

Som åndeleg leiar 
vil eg bidra til å 
styrkje diakonien 
i bispedømet. Det 
åndelege må ikkje 
bli så åndeleg at vi 
ikkje ser den sosiale 
og kroppslege 
nauda rundt oss.
Eg har vore aktiv 
i økumenisk 
samarbeid  i mange 
samanhengar, og 
det har forma mi 
tru og min teologi. 
Eg vil arbeide for 
å styrkje kristen 
einskap i Bjørgvin.

Mange menneske både i og utanfor kyrkja ber på ein åndeleg 
lengt. Som biskop vil eg prøve å skape arenaer der eg kan 
komme i nærkontakt og dialog med desse.

Dette var et utdrag fra svar på spørsmål vi fant på 
hjemmesiden til Bjørgvin bispedømme. Vi vil ønske 
Halvor Nordhaug velkommen til Bergen og lykke til 
med tjenesten. 

Arnulf Sandvik
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B Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen

Glimt fra aktiviteter:


