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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

19. juni. Treenighetssøndag
Kl. 11,00  Solheim kirke
Forbønnsgudstjeneste ved 
sokneprest Skiftun. Nattverd. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

26. juni.  2. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. 
Takkoffer:Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

03. juli.  3. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Menneskeverd. Krk.k.

10. juli.  4. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved vikarprest 
Olav Wikse. Nattverd. Takkoffer: 
Thailand-prosjekt

17. juli.  5. søndag etter pinse
Messefall på grunn av 
ferieopplegget

24. juli.  6. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet

31. juli.  7. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: Det 
Hvite Bånd

07. august.  8. søndag etter 
pinse Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 

Bergen Internasjonale Menighet 
(BIM)

14. august.  9. søndag etter 
pinse Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet

21. august.  10. søndag etter 
pinse Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Thailand-prosjekt. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Kristen Muslimmisjon. Krk.k.

28. august.  11. søndag etter 
pinse 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: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.  

04. september.  12. søndag etter 
pinse Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan 
Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 
Nappane mottaks- og 
omsorgssenter. Krk.k.

11. september.  13. søndag etter 
pinse Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Bergen Bydiakoni. Krk. 
Valg til Menighetsråd og 
Bispedømmeråd

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved 
kapellan Sandvik. 
Konfirmantpresentasjon. 
Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k. 
Valg til Menighetsråd og 
Bispedømmeråd

18. september.  14. søndag etter 
pinse Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 
Misjonshøgskolen. Krk.k.

25. september.  15. søndag etter 
pinse Kl 11,30 (merk tid og sted) 
Friluftgudstjeneste på 
Skillingsbollen, i sammenheng 
med Løvstakkendagene. Ved 
kapellan Sandvik m.fl.

Kl. 18,00  St. Markus kirke
Enkel kveldsgudstjeneste med 
nattverd ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Kollektgave: Nytt flygel 
i St. Markus kirke.

02. oktober.  16. søndag etter 
pinse Kl. 11,00  Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
sokneprest Skiftun. Utdeling 
av Barnas Kirkebok. Takkoffer: 
Barne- og ungdomsarbeidet. 
Krk.k.

KIRKEN I NÆRMILJØET

”Kirken ved fortauet” ble Solheim kirke kalt 
av tidligere domprost Bondevik. Beskjedent 
inne i bebyggelsen er den større inni enn 
utenpå, et møtested for både det hellige 
og det daglige. St. Markus har katedralens 
opphøyde preg der den troner med sitt 
tårn, men like fullt som en omsorgsfull hvit 
hønemor omkring de mange aktiviteter som 
samles innefor. Nærmiljøkirker begge på 
hver sitt vis!

Søndagsgudstjenesten
Gudstjenesten har de fleste et forhold til – døpt, 
konfirmert og så videre. De store hendinger, viktige 
dager i livet – gudstjeneste er rammen og gir en 
dypere dimensjon og en høyere hvelving over 
oss. Kirken er møtested for det hellige, med Ord 
og sakramenter, sanger og bønner som knytter 
jord og himmel sammen. Vi er skapt i Guds bilde, 
og det kan oppleves her! Til inspirasjon og påfyll i 
hverdagslivet. Frelsens evangelium tilgir og oppreiser 
til hverdagskristendom i tro, håp og kjærlighet.  Her 
er også musikken en særskildt dimensjon, i korsang 
og konserter til både jul, påske og sommer. – Når vi 
ser kirken i nærmiljøet, kan vi kjenne oss tryggere. 
Klokkene kaller: ”Kom til den hvitmalte kirke”! 

Hverdagskirken
Allerede på søndag etter gudstenesten har vi 
fellesskap i kirkekaffe, og barna har søndagsskole, 
og her er et mangfold av aktiviteter for alle aldre 
og forskjellige mennesker. På mandag barnekor i 
Solheim og torsdag ungdomsklubb i St. Markus. 
Her er eldretreff i begge kirkene og forskjellige 
foreninger. Solheim barneteater på onsdagskvelder, 
småbarnstreff om formiddagen tirsdag og torsdag – 
her yrer det av liv! Menighetskvelder, bibelgrupper, 
foreldresamlinger. I St. Markus er i tillegg hele verden 
inne, med kinesisk menighet og engelsk-språklige 
Bergen Internasjonale Menighet med ulike samlinger 
søndag som hverdag. I tillegg er begge kirkene åpen 
for og brukt av borettslag til generalforsamling, og 
rom utleies til private selskapsammenkomster som i 
et annet samfunnshus. Alt dette og mer til…..

Kulturen og folket
Menighetsrådet, som er øverste ledelse i kirken 
lokalt, blir valgt av folket – alle kirkemedlemmer 

har stemmerett, mesteparten av befolkningen. Vi 
ønsker at flest mulig skal bruke stemmeretten sin 
og gi uttrykk for sine ønsker, engasjere seg! Prester 
og organist, diakon og frivillighetskoordinator, 
menighetskonsulent på kontoret og kirketjener – 
alle er godt utdannede og erfarne til sine oppgaver 
til å være til for folket, tjene folket! Her er mange 
gode frivillige medarbeidere som gjør mye og skaper 
miljø for at de forskjelligste skal kunne kjenne seg 
hjemme. Kirken er til for alle og vil nå ut til alle, 
ja, også med en åpen hånd til de som ikke hører 
kirke eller kristendom til. Kirke og kjærlighet hører 
sammen!
Her på Løvstakksiden stikker vi fingeren i jorden og 
vil tilpasse tilbud slik at alle kan finne seg tatt hensyn 
til og kan føle seg velkommen.
Uten å ha mindre kvalitet, vil mye som skjer her være 
annerledes enn for eksempel i Domkirken, for folk 
og forhold er annerledes.
Slik er det allerede, og vi arbeider med å utvikle det 
i en ny handlingsplan som vil komme i det nærmeste 
år. 

Kirken og nærmiljøet
Løvstakksiden menighet har siden BBB startet 
rehabilitering i området i begynnelsen av 90-talet, 
vært aktivt med i organisert miljøarbeid. Barnas 
oppvekstvilkår har ikke minst stått i fokus og det å 
arbeide for en positiv utvikling i det hele for en bydel 
som på enkelte områder har havnet i ”skyggen”. 
Her samarbeider vi med Frelsesarméen og politiet, 
med skole og sosialvesen, med borettslag og Vel-
foreninger, med idrettslag og rehabiliteringstiltak 
i felles møter og arrangementer. Sammen med de 
andre samfunnskrefter arbeider vi med media og 
politikere for å skape positiv oppmerksomhet om 
vår bydel, ta vare på det som er verdifullt allerede 
og utvikle nærmiljøet videre både materielt og 
menneskelig.

Ådne Skiftun



Huset til Obamas forfedre i Besigheim.
Kristoffer Landa tester ut det nye pianoet.

UNG PÅ LØVSTAKKSIDEN
Ved første øyekast kan Christoffer Nilsen og 
Aleksander Hagen se litt farlige og skumle ut 
når de poserer for kameraet. Men når smi-
let kommer frem og ”imaget” slår sprekker, 
da er det noen riktige trivelige gutter. 

Klubben i St.Markus har vært ute på bowling og i den 
anledning har vi stilt Christoffer og Aleksander noen 
spørsmål om hvordan det er å være ung på Løvstakk-
siden: 

Hva skal dere bli når dere er ferdige på sko-
len og skal ut i arbeidslivet?
Aleksander: Jeg skal bli kokk!
Christoffer: Kokk! 

Hvordan synes dere det er å vokse opp på 

Løvstakksiden? 
Aleksander: Drittkult!
Christoffer: Det er fett, men litt mye forstyrrelser i gatene 
og sånne ting. 

Hva er positivt med å bo på Løvstakksiden?
Aleksander: Fotball, litt damer og venner. 
Christoffer: Klubben.

Hvordan synes dere Klubben er? 
Aleksander: Vi trives supert der, mange fine folk.
Christoffer: Enig. Lederne er kule. 

Er det noe dere savner på Løvstakksiden?
Christoffer: Vi må ha kebabshappe på Løvstakksiden!
Aleksander: Mere fine damer. 

Kommer dere til å bo på Løvstakksiden i 

fremtiden?
Aleksander: Vanskelig å si.
Christoffer: Nei, jeg vil flytte til finere strøk slik som 
Fana eller Sandsli.
kommentar fra Aleksander: Til hesteland der man 
kan ri og sånt.  

Hva finner dere på om kveldene?
Begge sier at det er mye å finne på i fritiden uten 
å gå i detaljer.  Det er hemmeligheter som de ikke 
vil ut med. 

Hva er drømmen for fremtiden?
Aleksander: Jobbe på en luksusrestaurant! Kanskje bo 
i Amerika, få meg en restaurant, kone og barn. 
Christoffer ser ut til å ha samme drømmen. 

Christoffer og Aleksander er trivelige og energiske 
ungdommer som ikke er redd for å stikke seg fram. 
De er gode venner som har mye felles av tanker og 
drømmer for fremtiden. 

Løvstakksiden skal også være et godt sted for de 
unge som vokser opp her. Derfor må også deres 
stemme og meninger høres. De er fremtiden! 

Vi legger merke til at gode venner, fritidsaktiviteter 
som fotball og Klubben er viktige for dem. Derfor 
er det viktig å satse på de unge, ha gode tilbud og 
aktiviteter som skaper trivsel og tilhørighet. Klub-
ben i St.Markus ønsker å være et slikt sted! 

Arnulf Sandvik



Som de fleste kanskje har fått med seg, er 
skoleutbygging i gang, og med den kom-
mer nye fasiliteter for idrett. Ny Krohn-
borg IL har tradisjonelt stor sett drevet 
med fotball, men det er nå satt i gang 
en løpegruppe. Håpet er at en også skal 
kunne dra i gang andre idretter, gjerne 
idretter som vil inkludere flere og skape 
et bedre lokalmiljø. Det er viktig å få i 
gang dette nå, slik at man kan fylle den 
nye idrettshallen med lokale aktiviteter 
og lokalt engasjement.
 
Byrådet har vært så velvillig at de har lovet 
penger til et 100 % engasjement, der utvikling 
i lokalmiljøet står i hovedsetet. Det er Bergen 
kommune som er arbeidsgiver, men Ny-Krohn-
borg IL har fått lov å dispnere stillingen. Radney 
Thomsen(27) blitt innstilt av hovedstyret til Ny-
Krohnborg Idrettslag som ansatt når arbeids-
oppgavene og ansettelsesforholdet er på plass. 
Selv om det er Radney som er ansatt, er han 
ikke alene om å drive idrettslaget, mange frivil-
lige er med, deriblant Appo(24). Appo forteller 
at mye har blitt lettere for trenere og deltakere 
etter at Radney ble ansatt, og at dette gir en god 
avlastning for de frivillige.
 
Det er strålende sol, da vi møter de to enga-
sjerte mennene som sitter i solen, ved siden av 
den nyinnkjøpte trampolinen på Gyldenprisba-
nen. Rundt banen er der mange flotte benker, 
disse er det Bergen bolig og byfornyelse som 
har fått på plass, og de gir en trivelig og sosial 
ramme rundt all aktiviteten på idrettsplassen. 
Både Radney og Appo har sterk lokal tilknytning 
til området, Radney er 5.generasjon Løvstakksi-
den beboer, og Appo har bodd 23 av sine 24 år 
her.
 
Ny Krohnborg idrettslag er et idrettslag som er 
vant til å kjempe, og ting har ikke kommet gra-
tis. Det er ikke lenge siden idrettslaget sammen 
med lokale krefter, bl.a. Løvstakksiden vel, fikk 
stoppet salget av det gamle tribunearealet, tom-
tearealet på Krohnsminde, mot Ibsensgate. Selv 

om stoppordren var en seier og etter 
hvert fikk tverrpolitisk støtte, er det frem-
deles mange utfordringer. Garderobeforholde-
ne er under enhver kritikk, og idrettens behov 
blir underordnet andre interesser. For tiden er 
det ikke så godt å være der for barn, og dette 
er noe av grunnen til at idrettslaget nå har tatt i 
bruk Gyldenprisbanen.
 
Målet til idrettslaget er å rekruttere flere barn 
og unge til idrettslaget, få foreldrene til å delta 
mer aktivt i organiseringen, og ikke minst blir 
ordentlig hørt av kommunen. Appo og Radney 
mener at noen år frem i tid, vil det være så stor 
aktivitet at man trenger både Gyldenprisbanen 
og Krohnsminde, fullt ut. God dialog med Ber-
gen kommune er viktig, sier de to ildsjelene, og 
forteller om samarbeidet de blant annet har 
med barneskolen. Planen er å utvide den typen 
samarbeid til også å gjelde barnehagene i områ-
det, slik at alle de små Løvstakksiden beboerne 
får gode og allsidige idrettserfaringer i et trygt 
og godt miljø.
 
De to ildsjelene oppfordrer flere til å slutte seg 
til kampen for et godt nærmiljø på Løvstakksi-
den, og henviser til idrettslaget sin hjemmeside: 
www.nykrohnborg.no.  Her kan man finne mer 
informasjon og kontaktadresser.

Åsta 
Årøen

 
 

Ny-Krohnborg IL 
- i gang med nytt prosjekt



Familiegudstjenesten og den årlige vårfesten 22.mai, blei en hyggelig søndag fo oss i St.Markus kirke. 
Det er ikke ofte vi har både domprosten og våre to prester samlet i samme gudstjeneste. Barnekoret 
med sin sang og bevegelser var et fint innslag. 
Etter barnedåpen fikk domprosten oss med på litt fysisk bevegelse i søndagens tekst, -det var koselig. 
Diakonatet som sto for arrangementet i menighetssalen, hadde lagt ned et stort arbeide både innen - 
og utendørs. Det var salg av grillmat med tilbehør, hjemmelaget kaker og vafler, samt kaffe og leskedrik-
ker. Det var godt fremmøte, så det var ikke mange ledige bord. 
Likeså var det en opplevelse å se de flinke unge jentene med festlige kostymer og en perfekt opptreden. 
Været la nok en demper på det som skulle være leker for de minste utendørs, men det som foregikk 
inne i salen, var alle tiders. 
Så en stor takk til St.Markus Diakonat og alle som var med og gjorde menighetens vårfest til en min-
nerik dag. 

Hilsen
Bergljot Kongsbakk

Vårfest i St.Markus

MIDTSOMMERKONSERTEN
I SOLHEIM KIRKE

SANKTHANSDAG
FREDAG 24.JUNI KL 18

Åsne Kvamme, mezzosopran
Karianne Stangenes Søvig, klaver

Velkommen til en liten time med sommerlig sang og
musikk!

GRATIS INNGANG-KOLLEKT                              Arrangør: Løvstakksiden menighet

Nærmiljø & sånn…

Har nettopp hat ein flott opplevelse i Solheimsviken, 
friluftsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag, kirkekaffe 
i regnvær, store og små kirkegjengarar, fleire menig-
heter som møtes, utruleg kjekt! Samtalen går på det 
gamle industriområdet, nye realsjoner blir knytte. 
Fantastisk! Og det heile blir avslutta med ein flott tur 
på Puddefjorden. Regnvær ingen hindring. Styrken til 
den norske kirke, slik eg ser det, er nettopp den lo-
kal tilknytninga, vi er der folk bur, møter dei i ulike 
situasjonar, og bidrar til eit godt nærmiljø, med ulike 
aktivitetar. Kirka si evne til lokal tilpassing er då av-
gjerande.

Dagen i Solheimsviken er verdiar og aktvitet som vi 
godt kan forsterke. Det å møte andre og knytte seg til 
dei, fordi ein har noko fellles, er verdifullt. Prostigren-

sen er i dag under debatt, på grunn av innsparingsbe-
hov. Tenk om vi kunne debattere desse grensene utfrå 
eit anna mål, nemlig kva identitet vi skal bygge. Sol-
heimsviken er eit typrisk arbeiderstrøk, og bør knyt-
tast sammen med andre kirker, som har noko av det 
samme miljøet. Løvstakksiden bør strekke seg mot 
Møhlenpris og Laksevåg, kanskje kunne ein lansere eit 
nytt Puddefjorden Prosti? Der kunne ein dyrke ar-
beideridentitet, og historisk fagforeningsverdier, klas-
sekamp, mangfold og solidaritet, kanskje?? Dette er 
nok ein urealistisk ide, men det å tenke mål og lokal 
identitet når ein skal justere grenser og bygge nye 
identitear og nye felleskap er ein ting å tenke på. Kir-
ken er lokal og må tenke lokalt.

Frivillighetskoordinator
Åsta Årøen



Kunsten å være kirke  var tittelen på kulturmel-
dingen til Den Norske Kirke i 2005. Her kan vi lese 
at;kirken har mye å vinne på et åpent og kreativt 
samarbeid med ulike kunstfaglige miljøer. Kirken 
bør i større grad gi rom for et mangfold av kunst-
arter som film,teater, dans og billedkunst. Som 
en følge av meldingen besluttet Kirkerådet i 2009 
å opprette en kulturrådgiverstilling i hvert bispe-
dømme. Denne har som oppgave å bygge opp en 
kulturfaglig kompetanse i kirken. Kirken skal bli 
en aktør i kulturlivet på linje med andre kulturin-
stitusjoner.

Jo, kirken som kulturhus er i vekst. Allerede i 
2005, da Erdal kirke på Askøy ble vigslet, var 
overskriften i BT: Ny kirke blir kulturhus. Kirken 
skal være en aktiv puls i folks hverdag. Kirken skal 
kunne kjenne kulturen på pulsen ved å åpne dø-
rene, ikke bare som kirke i tradisjonell forstand, 
men også som scene for menneskeskapt kunst og 
kultur. Også selve kirkebygget er menneskeskapt 
kunst. Her må det kulturelle mangfold finne rom. 
”Ja,alt fra fotballaget,til gammeldans og korps, 
skal kunne ha plass her. Terskelen må være lav”; 
uttalte byggekomiteens formann.

St.Markus kirke ble vigslet i 1939. Det er en stund 
siden. Det var arkitektene Losnedahl og Grøndmo 

som tegnet denne langkirken i funkisstil, bygget 
av teglstein,f or at korsangen skulle få en akustikk 
som ga skikkelig gjenklang..
De skapte en perle.  Ta en tur ”en stille kveldstund” 
og opplev St.Markus kirke i sin skinnende fremto-
ning når den bader i flomlyset!

Etter en stund vil du tenke; Dette må være det 
vakreste bygget på Løvstakksiden..

De to arkitektene la grunnlaget for at St.Markus 
kirke kan møte utfordingene som kulturhus. Og,-
en ny dimensjon er på vei; Markusplassen,der 
den nye gangbroen over Puddefjorden får brofe-
ste. Den nye tverrlinjen mellm byens sentrum og 
Løvstakken vil passere tett inntil kirken. St.Markus 
vil bli tilgjengelig på en helt annen måte enn før.

Terningen er kastet. Vi må ta utfordringen og sør-
ge for at St.Markus kirke også får en fremtid som 
et renomert kulturhus. I september i år arrange-
rer Løvstakksiden vel, i samarbeid med flere an-
dre instanser, de tradisjonsrike Løvstakkdagene.
Går det etter planen vil en av dagene vies et kul-
turinnslag i kirken som vi håper vil sette spor--.

Rolf Rasmussen

St.Markus kirke - en kulturperle
Foto: Aase C.Lønningen



HØYTIDELIG ORDINASJON I SOLHEIM KIRKE

Søndag 15. mai fant det sted noe helt uvanlig i Solheim kirke. For 
første gang i kirkens nå 55 årige historie var her en presteordinasjon. 
Biskop Halvor Nordhaug vigslet Eystein Wiig til prest i Den Norske 
Kirke.  

Høytidelig handling
Nærmere 150 mennesker fyllte kirken da 
høytidsprosesjonen med det nye prosesjonskors 
aller fremst steg inn i kirken. Til orgelets kraftfulle 
preludium kom de inn, elleve i alt, lekfolk og prester 
i prestedrakt med rød stola, aller sist ordinanden 
og biskopen. Og så var alle med i lovsang anført av 
orgel, forsangere og trompet: ”Store Gud vi lover 
deg”! 

Første del av gudstjenesten fram til trosbekjennelsen 
var som en vanlig høymesse, ledet av sokneprest 
Skiftun, som hadde velkomst- og innledningsord, og 
menighetsrådsleder Jonny Østenstad som tekstleser. 
Men så innledet kapellan Sandvik den høytidelige 
ordinasjonsdel som biskopen siden ledet med bønn, 
skriftlesninger ved flere, biskopens ordinasjonstale 
og selve ordinasjonen. I ordinasjonstalen tok 
biskopen utgangspunkt i at det var St. Halvardsdag, 
om han som tok seg av den lidende og forfulgte og 
gav seg helt i tjenesten for Kristus, slik også Jesus 
gav seg helt for oss og er både vår frelser og vårt 
eksempel. Høydepunkt var da Eystein Wiig  sa Ja i 
sitt ordinasjonsløfte og ble bedt for knelende ved 
alterring med biskop og seks forbedere stående 
rundt seg, og da han etterpå ble erklært prest 
og fikk lagt rød prestestola over sine skuldre! En 
ny prest var blitt til, vigslet for livet til Ordets og 
sakramentenes tjeneste for Herren Jesus og hans 
kirke!

Første gudstjenesteledelse som ordinert 
prest
EysteinWiig har vært uordinert vikarprest med 
begrensede fullmakter i Åsane siden nyttår, men med 
biskop og kolleger og folk fra både Løvstakksiden, 
Åsane og slekt og venner tilstede forrettet han nå sin 
første gudstjeneste som rettelig prest. Det første var 
å preke over dagens tekst til 3. søndag etter påske, Joh. 
16,16-22. Aktuelt og engasjerende med påskehilsen 
på russisk og klar evangelieforkynnelse, som 
reaksjoner etterpå viste nådde fram hos tilhørerne. 
Siden forbønn og nattverdliturgi – til en nattverd 
som for første gang i Solheim var med intinksjon. 
En trenger da ikke gå fram til alteret og knele, men 

mottar nattverden stående, 
og tar da først imot brødet 
og deretter dypper brødet 
i vinen. Med trang midtgang  
og mye folk hadde en to stasjoner, en foran med 
ordinand og biskop og en bak ved lysgloben med 
sokneprest og klokker Målfrid Thunes. Gudstjenesten 
ble avsluttet med ”Hellig, Hellig, Hellig” og biskopen 
lyste velsignelsen. Festgudstjenesten tonet ut med 
postludium og prosesjon og folk i vandring til å 
”tjene Herren med glede”…

Festkirkekaffe
I underetasjen var dekket til fest med rikelig av 
blomster og festarrangerte kuverter. Dekket til 
112, men var forberedt på flere, og slik ble det! 
Arrangementskomité var de som lager kirkekaffe 
slik som Gurid, søndagsskolen, menighetsrådet 
pluss to fra Hyggestunden. Frivillige ellers var med å 
bære rundt på effektiv måte. Stunden ble innledet av 
menighetsrådsleder Østenstad, som hilste forsamling 
og særlig ordinand fra Løvstakksiden med Solheim 
og St. Markus, prolog ved res.kap. Rasmussen i 
Åsane, vårsang og bordvers. Gode snitter og deilige 
bløtkaker med nok til alle, mineralvann og kaffe 
og te etter behov – her skulle ikke mangle noe! 
God stemning, virkelig fest! Sokneprest Skiftun gav 
møteledelse til de forskjellige hilsener som kom, fra 
Åsane menighetsrådsleder, fra sokneprest der som 
også hilste fra Åsane prosti, fra Normisjon der Eystein 
har arbeidet, fra medarbeidere i Løvstakksiden og 
Åsane og misjon og fra venner og egen far. Her var 
sang med Eystein og kamerat i duett, der forsamlingen 
også ble med (”Herligste navn”). Ved avslutning 
takket en beveget og takknemlig Eystein for all 
godhet denne dagen, og biskopen oppsummerte 
dagen og overrakte ordinasjonsbevis. Avslutning 
ble felles lovsang til Han som gav oss dagen, livet, 
løftene, alt – det tonet sterkt og varmt i ordene: ”O 
store Gud, når jeg i undring aner”.  Her er mer enn 
minne fra en stor dag, her er varig inspirasjon til liv 
og tjeneste!

Ådne Skiftun



AT KLOKKEN TIKKER OG TIMER GÅR
OG TIMER BLIR DAGER OG DAGER BLIR ÅR

DET ER NOE VI ALLE FORSTÅR.
NÅR TID HYGGESTUNDEN STARTET

ER JEG IKKE SIKKER PÅ
MEN DEN ER NOK NOEN OG FØRTI ÅR,

MEN FREMDELES BESTÅR.
DET VAR VEL DET DE TENKTE SOM STARTET DET HELE

AT DE VILLE HA EN SAMLING - PÅ KIRKENS GRUNN
OG SLIK BLE DET HYGGESTUND. 

HVER ANNEN ONSDAG ER VI I GANG
MED MYE HUMOR - MUSIKK OG SANG, 

SKAPE LITT GLEDE
OG VI ØNSKER OSS FLERE TILSTEDE. 

ET TEMA OG ORD FOR DAGEN FØLGER MED
OG DEN GIR OSS EN GOD FRED
LITT MAT OG DRIKKE I EN KOPP

GJØR OGSÅ GODT I EN SLITEN KROPP
VI ER GLADE FOR ALLE SOM KOMMER

DA HUSET HER MANGE FLERE ROMMER, 
EN LITEN UTLODNING VI OGSÅ HAR

DA EN DAGSTUR OM SOMMEREN VI TAR. 
MÅ VÅR HYGGESTUND GI OSS Å LÆRE

AT HYGGE ER SLIKT MAN EI BARE SKAL NYTE
MEN FOR HVERANDRE PRØVE Å YTE. 

HA TAKK FOR HVER HYGGESTUND VI HAR FÅTT
GJENNOM ALLE ÅR SOM ER GÅTT. 

HA TAKK FOR HVER GANG PÅ TURER VI BLE MED
OG DA VI I GUDS FRIE NATUR SLO OSS NED. 
EN TAKK TIL ALLE DE SOM STELLER I STAND

MÅ HYGGESTUNDEN ALTID STÅ HØYT I RANG. 
MED ANDAKT MED KAFFE MUSIKK OG SANG

MÅ INGEN GÅ STUREN
MEN HELLER TIL HYGGESTUNDEN TA TUREN.

SOL

Konfirmasjon Solheim kirke
Fra venstre: Rebecca Bach, Didrik Wolff  Vatle, Silje Wulfsberg Rame, 
Andreas Skålevik Tømmerbakk, Isabell Karlsen, Håvard John Mjaavatten

Solheim kirkes barnekor

Solheim kirkens barnekor starter opp mandag 29. aug.! Vi samles i Solheim kirke kl.17:30-18:30.
Korleder: Mona Joksch Berg, tel. 41 46 27 87, mjoksch_berg@yahoo.no



Glimt fra menighetslivet . . .

Biskop Halvor her 
fotografert sammen 
med kristenrussen 
som fikk seg en knute 
for å ha overnattet 
utenfor kirken og gått 
på gudstjenesten et-
terpå. 

Klubben og kon-
firmantene hadde 
en innsamling til Kir-
kens Nødhjelps faste-
aksjon. Jon Segtnan, 
en ildsjel her sammen 
med de unge. Det ble 
bakt kaker som ble 
solgt til foreldre og 
andre inviterte. Flott 
innsats av de unge. 

Hyggestunden 
har som tradisjon å 
besøke Alderspensjo-
natet i Solheimsviken.  
Her spiller Gjertrud 
Knudsen på ”lissom” 
trombone med en 
krykke. 

Førde kyrkjekor 
besøkte St.Markus 
kirke 22.mai og sang 
seg inn i våre hjerter 
med vakker korsang. 

Småbarnstreffet 
er et populært tiltak 
i nærmiljøet. Her 
synger Terje Thunes 
sammen med de 
minste. 

Under Vårfes-
ten 22.mai i 
St.Markus kirke, fikk 
alle som fylte runde 
dager dette året en 
oppmerksomhet. Vi 
gratulerer. 



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

Bergen International 

Church Service Schedule 

Spring 2011

Sundays At 5 Pm In St. 

Markus Church

Also this summer Bergen Inter-
national Church will be coming 
together for a worship service 
every Sunday through out the 
summer.  Every Sunday at 5 PM.  
Some of these services may 
be a bit simpler than our usual 
services, but the important 
thing will anyway be to come 
together for fellowship with 

God and with each other.

June 19  Prayer ministry

June 26 

July 3  Family service

July 10  

July 17  Prayer ministry

July 24  

July 31  Prayer Night

August 7 Family service

August 14 

August 21 Prayer ministry

August 28 

Sept. 4  Family service

Sept. 11 

Sept. 18 Prayer ministry

Sept. 25 

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

Har du prøvd å gå tur i for trange fjellsko? 
Eller å jogge i joggesko som ikke passer til 
foten?

Det har jeg.  Jeg er litt optimistisk av natur, og litt kreativ, 
og i tillegg liker jeg å gjøre gode kjøp. Så viser det seg 
ofte at de gode kjøpene ikke er så gode likevel. Skoen 
som kjentes nesten helt passelig i butikken hadde fått 
tolkningshjelp fra det optimistiske og kreative lynnet til 
å bli med meg hjem. Og prisen som virket svært bra, 
ble ikke det når produktet viste seg å være ”et annet” 
hjemme enn det jeg prøvde i butikken.

Jeg liker sko. Sko er viktige. De er til å gå med, til 
forflytning, og til å komme seg ut i Guds katedral 
(naturen) med. Jeg liker ikke sko som ikke passer. Og 
jeg liker ikke at jeg har kjøpt de. Jeg angrer faktisk. Men 
det er ikke bytterett ved kjøp på salg, og så har de ofte 
ikke så godt utvalg i størrelser heller på salg.

Å ha rette sko kan også være et bilde på noe. Det 
sies at det ikke er godt å gå i for store sko. Kanskje 
gjelder det å få et ansvar og oppgaver som er større 
enn det en har kapasitet og/eller evner til? Tilsvarende 
vanskelig er det å ha for små sko, en blir inneklemt og 
det gjør vondt å bevege seg. Skal vi bruke dette bildet 
i Guds rike kan vi si at Gud vet skonummeret vårt. 
Han kjenner oss. Han vet hva vi kan og klarer (med 
eller uten Han). Han har spesialdesignet oss til noen 
oppgaver og ansvarsområder som bare vi kan gå inn 
i og fylle. Gud ser oss. Gud ser våre behov, lengsler 
og ønsker. Ja, ikke bare det; han har skapt de – og oss. 
Bruker vi rette sko? Bruker vi de evner, egenskaper og 
nådegaver Gud har gitt oss? 

Jeg fikk en liten tanke før samlingen for dynamiske 
fellesskap i slutten av september: Ta med de to parene 
med sko. Jeg var ikke helt sikker på om det var så lurt, 
men jeg gjorde det. Jeg lastet de opp i en stor pose 
og spaserte 1,5 km til Solheim kirke. Vi skulle gjøre 
innkjøp før kveldens samling, og skoene ble med på 
lasset. Senere på kvelden, under samlingen, stod de der 
i en krok. Det var ikke så mange folk, og ikke så mange 
menn. Noen ganger får en rare ideer, andre ganger gode 
ideer, og atter andre ideer fra Gud. Hva var dette? 

Vi hadde hatt en andakt, og programmet skulle 
gå videre. Jeg sier noe om å våkne, reise seg og gå! 

Noen må våke i verdens natt, Reis deg Guds menighet 
og Gå, gå høsten er stor, var tre sanger jeg hadde tenkt 
litt på. Jesaja 52,7 sier: Hvor fagert det er når den som 
bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder 
fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier 
til Sion: «Din Gud er konge!» Evangeliet trenger sko, 
evangeliet trenger føtter, evangeliet trenger oss for å 
bringes ut. Evangeliet har hast!

Det handler om å følge Jesus, om å gå, om å se hva 
Gud gjør og å gå inn i de ferdiglagde og skreddersydde 
gjerninger. Der ligger alle hans velgjerninger lagret. Vi 
skal ikke glemme det Han har gjort, men tvert imot 
huske på det og fortelle det videre. Det Gud har gjort 
for oss allerede minner oss også på hva Han er i stand 
til å gjøre i dag. Det som konkret skjedde var at jeg 
spurte om noen likte å gå på tur og å gå i fjellet, og 
oppfølgingsspørsmålet var om det var noen av de som 
benyttet skonummer 42. Mange likte å gå i fjellet men 
ikke så mange hadde skonummer 42. Men en kar fikk 
prøve skoene, de passet perfekt, og han fikk de. Så 
var det forsøk nummer to: Er det noen som liker å 
jogge? Det var ikke så mange? Er det noen som har 
skonummer 44? En kar hadde det, prøvde skoene, og 
fikk de.

Han som fikk tursko i goretex hadde samme dag 
vært på Lagunen for å handle tursko, men på grunn av 
lang kø hadde det ikke blitt kjøp ut av det. Han som 
fikk joggesko var kledd i treningsklær og joggesko, og 
hadde bruk for nye sko. Det var første gang jeg hadde 
kjøpt Mizuno joggesko. Dette var en av toppmodellene; 
Wave Creation, og skoene kjentes veldig gode ut, 
men viste seg å være for store for meg og var derfor 
ubrukte. Den treningsivrige karen hadde Mizuno som 
sitt favorittmerke.

Gud ser oss, han vet hvilken skostørrelse vi har, hva 
vi liker, han vet hvor mange hår vi har på hodet – og 
kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Skal vi velge 
å stole på Han?

Sverre Johan Nærheim

RETTE SKO

7 So, as the Holy Spirit says: ”Today, if 
you hear his voice, 8 do not harden 
your hearts as you did in the rebel-
lion, during the time of testing in the 
wilderness, 9 where your ancestors 
tested and tried me, though for forty 
years they saw what I did. 10 That is 
why I was angry with that generation; 
I said, ’Their hearts are always going 
astray, and they have not known my 
ways.’ 11 So I declared on oath in my 
anger, ’They shall never enter my rest.’ 
12 See to it, brothers and sisters, that 
none of you has a sinful, unbelieving 
heart that turns away from the living 
God. 13 But encourage one another 
daily, as long as it is called ”Today,” so 
that none of you may be hardened by 
sin’s deceitfulness. 14 We have come 
to share in Christ, if indeed we hold 
our original conviction firmly to the 
very end.

We are warned against unbelief.  
”See to it, brothers, that none of you 
has a sinful, unbelieving heart that 
turns away from the living God.”  Or, 
as we are warned by the Holy Spi-
rit: ”Today, if you hear his voice, do 
not harden your hearts...”.  Our main 
mistake is not that we do not live 
according to God’s standards.  Our 
main mistake would be if we turn 
away God’s gift of new life and forgi-
veness offered to us through Jesus.
Life is a race, and we are all in this 
race as long as we live.  The natural 
thing would be to want to be a win-
ner in this race, and that is also what 
God wants for us.  And the key to 
that is faith and trust in Jesus.  The 
opposite would be to do the race on 
our own, hoping and thinking that 
we would be able to achieve what 

nobody else has been able to do.  
God offers us the victory that is un-
reachable for us, and it would be the 
act of a hardened and unbelieving 
heart to turn that gift away.
On the contrary, we are urged to 
encourage one another to ”fix our 
thoughts on Jesus”.

We can not win the race on our 
own, not even as a team of very 
good people, just as we are gathered 
here.  But not even a team of the 
very best people in this world would 
be able to be a winner on its own.  
But what we can do for each other 
is to help each other to be faithful 
to the winning team of Jesus Christ.  
”We have come to share in Christ” 
through faith, and ”if we hold firmly 
till the end this confidence” we will 
be a winner keeping our place in the 
house of God.

Some people think that they do not 
need or even want to be part of a 
Christian fellowship, but that they 
will keep the faith and their Christi-
an life to themselves.  They will enter 
the race as a sole entry and not as 
a team.  I will not be the one to say 
that it is impossible to be a Chris-
tian alone, but it certainly is not the 
way God intended it to be.  We have 
been created to live in fellowship 
with others; with God and with our 
fellow men.  We are also meant to 
be in the race of life together to help 
each other, to strengthen and enco-
urage each other, and together to 
seek God’s help in this.

Arve Hansen Haugland

Devotion Hebrews 3, 7-14



    Oppslagstavlen

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
Menighetskvelder:   Knut Kvalsvik 55346119
Søndagsskole:          Ommund Lindtjørn 93406822

St.Markus kirke
Eldres Vel:   Ester Halvorsen 55295418
Konfirmanter:   A. Sandvik 41675653
Klubben:    Arvid Hernes 55 29 38 22
Støttelag for de unge: Ester Halvorsen 55295418
St. Markus Diakonat:  Hans Teige  55295450

Besøkstjeneste:   Signe Halvorsen 55290341
Husfellesskap:   Arnulf Sandvik   41675653
   Sverre Johan Nærheim
                 934 89 526

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. 

Arrangementer i foreninger og lag

Hyggestunden
Onsdager kl 1200 i Solheim kirke.
Hyggestunden har sin første samling onsdag 14.sep-
tember kl 1200 i Solheim kirke. Domprost Bondevik 
vil kåsere over “Minner fra en lag prestetid”.
Vær velkommen!
Eldretreff i St.Markus
Første torsdag i måneden kl 1130: 
Oppstart etter sommeren blir torsdag 1.september. 
Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Tirsdag kl 1200,, i den uken det ikke er Hyggestund.
Første samling etter sommerferien blir 6.sept. 
Klubben
Torsdager kl 1900-2130 i menighetssalen i St.Markus. 
Åpent for ungdommer i konfirmantalder og oppover.
Vi starter opp igjen når skolen begynner. 
Interkulturell Kvinnegruppe
Etter sommerferien starter vi opp fredag 26. august, 
vi vil da være på Sambrukshuset, Løvstakkv. 32, hver 
fredag fra kl.18-20. Vi vil ha håndarbeid, matlaging og 
undervisning. Alle kvinner er hjertelig velkomne. Du 
kan ta med deg barn. For mer informasjon kontakt: 
Kari Vestbøstad: tlf. 90 80 14 63.
Norskkurs i Miljøstuen
Vi starter opp tirsdag 30. august, og vil ha under-
visning på 2 nivå. Et for nybegynnere, og et for 
viderekomne. Vi vil starte undervisningen kl. 10 hver 
tirsdag. Sted: Miljøstuen, Lothev. 2. For påmelding 
kontakt: Kari Vestbøstad: tlf. 90 80 14 63.

Løvstakksiden menighet 

SØNDAG 11.SEPT ETTER 
GUDSTJENESTENE OG MANDAG 
12.SEPT. KL. 09.00 TIL KL. 21.00

Du kan allerede nå merke deg søndag 11.sept 
etter gudstjenestene eller valgdagen 12.sept. om 
du ikke allerede har gjort det. 
I år er det uten kommunevalg også valg av nye 
menighetsråd og bispedømmeråd/kirkeråd.
Det er om de kirkelige valg du finner mere 
informasjon her. 

Demokratiprosessen i Den norske kirke 
innebærer at du ved kirkevalget i høst gir deg 
langt større innflytelse på hvem som skal styre 
kirken i tiden fremover. Spørsmålet er om du vil 
delta i dette.  Flere spennende endringer i Den 
norske kirke gir de 3,8 millioner medlemmene 
større medbestemmelsesrett.

Hvem kan stemme?
Stemmerettsalderen er 15 år.

Stemmeberettigede er alle medlemmer - 
av Den norske kirke som bor i soknet, 
og som har fylt 15 år innen utgangen av 
valgåret (§ 3,1). Dette i motsetting til 
vanlig stemmerettsalder som er 18.år. 
(uten noen forsøks kommuner som har 
16år.) Men i kirken har vi fra 15 år.
I særskilte tilfeller kan medlemmer gis - 
stemmerett i et annet sokn enn soknet 
de er bosatt i. Dette avgjøres av biskopen, 
etter søknad fra menighetsrådet.
Ingen kan ha stemmerett i mer enn ett - 
sokn (§3,3)
Utlandske statsborgere som er medlem i - 
Den norske kirke har stemmerett.(§3,4).
Den som er fradømt stemmerett - 
i offentlige anliggender har heller 
ikke stemmerett i ved kirkevalg. (jf. 
kirkeloven§4,1.ledd)

Manntall – utlegging av manntall
Kirkelig manntall utarbeides på grunnlag av Den 
norske kirkes medlemsregister.
Manntallet skal inneholde alle stemmeberettige 
medlemmer av Den norske kirke bosatt i soknet. 
(jr.§§3.1 og 3.2)
Manntallet gjelder i valgperioden. Innføring i 
manntall kan skje i løpet av valgperioden. 

På grunnlag av foreløpig manntall, sendes det ut 
valgkort-

Manntallet legges ut til offenlig ettersyn 
i perioden 10.aug. til 1.sept. 2011 
Personer som ikke står oppført i manntallet, men 
mener seg stemmeberettiget, skal melde fra til 
menighetskontoret innen 1.sept. 
Den som mener at en selv, eller noen annen 
uriktig er blitt innført i eller utelatt fra 

Veiledning for velgeren ved forhåndstemming

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen, 
kan du forhåndstemme.  Du kan forhåndstemme i bosted 
menigheten, eller i en annen menighet.  Forhåndsstemming skal 
kunne foretas på alle menighetskontor i tiden fra 10.aug til 
9.sept. Noen lokale variasjoner kan forkomme.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen menighet enn 
der du står oppført i manntallet med stemmerett må du

stemme før 2.sept. 2011- 
selv skaffe deg godkjente stemmesedler fra din menighet og - 
evt. ditt bispedømme dersom du forhåndstemmer i annet 
bispedømme også. 
Stemmersedler til alle menigheter og bispedømmer kan lastes - 
ned fra www.kirkevalget.no
For studenter blir det lagt til rette for forhåndstemming i aug. - 
måned. Mer info ved studiestedene.

Prosedyre ved forhåndsstemming (§§10,7-10,9)
Gå til stemmemottakeren, denne vil gjøre deg kjent med - 
regler for forhåndsstemming, og at du etter å ha avgitt 
forhåndstemming, ikke kan avgi stemme ved valgtinget.

Stemmemottaker kan forlange at ukjente velgere legitimerer - 
seg.
Ha med valgkortet. Dersom du har glemt det må nytt fylles ut.- 
Du får utlevert stemmeseddelkonvolutt for menighetsrådsvalg - 
og en for bispedømmeråd/kirkerådsvalget, samt en 
omslagskonvolutt med vindu.
Du vises til stemmesedler og informasjon om kandidatene. - 
Dersom du stemmer i annen menighet, om du selv ha skaffet 
deg disse. Se over.
Før menighetsrådsvalget foretar du evt. endringer dersom du - 
ønsker det. (Kumulere eller stryke. Du kan i år ikke flytte på 
kandidatene, bare stryke eller  kumulere.) Der etter bretter 
du den sammen slik at en ikke kan se hvem som har stemt og 
legger den i den i hvit stemmeseddelkonvolutt.
Ved bispedømme/kirkerådsvalget rangerer du kandidatene - 
på stemmeseddelen, bretter den sammen slik at ingen kan se 
hvem som har stemt og ligger den i den fargede konvolutten.
Legg deretter begge konvoluttene i omslagskonvolutten.- 
Stemmemottaker underskriver på valgkortet og påfører tid og - 
sted for stemmegivningen.
Mens du ser på, legger stemmemottageren valgkortet ned i - 
omslagskonvolutten, limer igjen og fører stemmegivningen på 
liste.

Menighetskonsulent 
Solveig Sjursæther

manntallet, kan kreve at valgstyret retter 
opp feilen. Kravet skal være skriftlig og 
begrunnet. (§§4.3,5.1 og 52.)

Forhåndstemming:
Det er mulig å avgi forhåndstemming i 
tidsrommet 10.aug. til  9.sept.

Menighetskontoret , Hordagt. 28 om - 
onsdagene i kontortiden. Ellers etter 
avtale
Etter gudstjenestene i Solheim og - 
St.Markus den 28.aug. 
For eldre på institusjoner
Solheim alderspensjonat 2.sept. i - 
anledning andakten.
Lien servisbolinger ? - 
I forbindelse med - 
menighetsaktiviteter som feks. 
eldretreff, foreninger ol. etter 
nærmere avtale.

Ordinært valg avholdes
Søndag den 11.sept. ( etter gudstjenesten)  
fra kl. 12.15 – 13.15  menighetens begge 
kirker, Solheim og St.Markus kirker.

NOMINASJONSLISTE TIL 
MENIGHETSRÅDS VALG  2011  
LØVSTAKKSIDEN MENIGHET 

Jonny Østenstad,1.  47 år, 
Gyldenprisveien 10 A, 5056 Bergen 
Ommund Lindtjørn2. , 36 år, Søndre 
Skogveien 30, 5055 Bergen
Dag Rame3. , 51 år, Løbergsveien 
107, 5073 Bergen
Eystein Wiig 4. 35 år, Solheimsgaten 
66. 5054 Bergen
Stine Iren Kvam,5.  29 år, 
Løbergsveien 47.b, 5055 Bergen
Lise Wikstrøm6. , 40 år, Søndre 
Skogvei 69a, 5055 Bergen
Anette Fadnes Yogendran,7.  39 
år, Skoglien 34, 5056 Bergen
Hans Teige,8.  63 år, Nordre 
Skogveien 16a, 5057 Bergen
Steffen Wulfsberg Rame9. , 22 år, 
Løbergsveien 107, 5073 Bergen
Ann Kristin Sandvik 10. 
Heggholm,59 år, Solheimsgt. 78, 
5054 Bergen
Sven Gudmund Hinderaker,11.  
49 år, Søndre Skogvei 117, 5073 
Bergen
Ingvar Landa12. , 43 år, 
Fjøsangerveien 115b, 5073 Bergen
Margit Klara Skumsnes 13. 
Jensen, 51 år, Løbergsveien 36, 
5054 Bergen



Menighets-og prostikontor
Besøksadresse: Hordagaten 28
Telefon: 55 30 81 30
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

Diakon: Kari K.Vestbøstad
kari.vestbostad@bkf.no, tlf:90801463
55 30 81 38

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

Kantor:Mariko Takei Myksvoll
mariko.takei@bkf.no tlf:55 30 81 34

Frivillighetskoordinator: Åsta Årøen 
asta.aroen@bkf.no  tlf:55308137

Menighets-kirketjener: Annicken Gildernes
annicken.gildernes@bkf.no: tlf:55308135

Helge-kirketjener: Steffen W. Rame
Helge-kirketjener: Erling Storesund
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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 borett-
slaget eller noe annet; legg møtet til våre menighetslokaler 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 Annicken Gildernes, 
email: utleie.lovstakksiden@bkf.no, 
eller ring 55308135 på onsdager mellom 10-14.

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

• Gratis samtale i hjemmet • Egen blomsteravdeling
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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,  Tlf. 55 
308137 dersom du ønsker å gjøre en innsats. 

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

 

Lærdom fra hønsegården

Bodil Hansen delte med oss noen erfaringer om 
utholdende bønn på samling for dynamiske fellesskap i 
St. Markus kirke i slutten av september.

Bodil har tolv høns som stort sett gir tilsvarende antall 
egg daglig. Som medlem i Norsk Rasefjærfeforbund avd. 
Hordaland har hun fått en del kunnskap om hønsehold og 
ruging. For å få frem kyllinger fra egg brukes klukkhøner. 
De samler opp og ruger ut egg, og vokter kyllingene med 
karakteristiske klukklyder. Vanlig rugetid er 20-22 dager. 

To klukkhøner hadde ansvar for syv og ni egg. En katt 
tok høna med ni egg, og egga var kalde når dette ble 
oppdaget etter mer enn ti timer. En høne kan ruge ut 
opptil ti egg, men i dette tilfelle ble seks egg lagt under 
den gjenlevende klukkhøna, slik at den i alt hadde tretten 
egg. Flere egg lå da så langt utpå kanten at de ikke var 
varme og heller ikke kalde. Klekkedatoen var 1. juni. Men 
den dagen skjedde ingenting, og heller ikke dagen etter; 
så spørsmålet var om all innsats var til fånyttes? Skulle 
en bare plukke bort egga og innse nederlaget? Det var 
ikke tegn til liv. Men den 23. dagen var det et pip i et egg. 
24. dag kom flere kyllinger og 25. dag enda flere, og de to 
siste kom om kvelden 25. dag. Da var 12 av 13 egg klekt. 
Det var underlig langt på overtid.

Når vi ber kan vi ofte bli frustrert fordi vi ikke opplever 
bønnesvar med en gang. Vi tror at Gud ikke svarer, 
eller at han har ”bomull” i ørene og ikke hører. En av 
ørkenfedrene sier om bønnelivet at en ikke skal være 
bedrøvet om ikke svaret kommer umiddelbart, kanskje 
vi skal erfare en bedre gave; nemlig utholdenhet i bønn 
og glede i Herrens bønnehus.

Vi skal kunne ha forventning til bønnesvar, og i den 
forbindelse er det viktig å se på de løfter som står i 
bibelen. Bønneemnet har kanskje et bibelsk løfte knyttet 
til seg. Om man er i tvil og anfektelse kan vi likevel velge å 
”ruge” på løftene. Vi kan være klukkhøner som bekjenner 
Guds ord, og som taler ut den bibelske sannhet, og ikke 
gir opp selv om tiden synes å være ute. Noe tar lang 
tid - annet kort tid, tilsvarende at det i naturen er stor 
forskjell i drektighetstid og hvor lang tid det tar fra en 
sår til en høster. En elefant er drektig i 22 mnd. mens det 
går raskt å dyrke fram reddik. Bønnesvaret vil komme 
før eller senere. Svaret er ikke menneskelig – men ved 
Gud. Når vi ber virker Guds Ånd. Kyllingen kakker selv 
hull på egget for å komme ut!

Referent Sverre Johan Nærheim
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