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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

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

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

09. okt. 17. søndag etter pinse
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Besøk fra Norsk Lærerakademi. 
Nattverd. Takkoffer: Norsk 
Lærerakademi. Krk.k.

16. okt. 18. søndag etter pinse
Kl. 11,00 Solheim kirke. 
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Bjørgvin 
Kameratklubb. Krk.k.

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

23. okt.  19. søndag etter pinse
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
kapellan Sandvik. Takkoffer: TV-
aksjonen. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Krk.k.

30. okt. Bots- og bededag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Skriftemål og nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Krk.k.

06. nov.  Allehelgensdag
Kl. 11,00  St. Markus kirke
FAMILIEMESSE ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer til Barne- 
og ungdomsarbeidet. Krk.k.

13. nov.  22. søndag etter pinse
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved vikarprest. 
Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Diakoniens dag. Nattverd. Takkoffer: 
St. Markus diakonat. Krk.k. utvidet.

20. nov. Siste søndag i kirkeåret
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Barnebibler til 
Øst-Europa. Krk.k.

27. nov.  1. søndag i advent
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
sokneprest Skiftun. Lys Våken 
deltar. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k.

4. des. 2. søndag i advent
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Prosjekt i 
Thailand. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Besøk fra Sjømannsmisjonen. 
Nattverd. Takkoffer: 
Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i 
utlandet. Krk.k.

Sensommeren har vært ganske spesi-
ell. Terroraksjonen i Oslo og på Utøya 
kom som et sjokk for oss alle. Vi trodde 
aldri at noe slikt skulle hende vårt lille 
fredelige Norge. Jeg husker godt fredag 
22.juli. Etter at nyhetene om det forfer-
delige som hadde skjedd begynte å sige 
ut, så virket det så uvirkelig. Alt annet 
ble satt til siden og tankene gikk både til 
ungdommene og pårørende. Jeg hadde 
beredskapsvakt og var forberedt til å gå 
med triste nyheter til pårørende, noe 
som jeg grudde meg til. Heldigvis var in-
gen i Bergen Sentrum rammet. Lørdag-
en var Solheim og St.Markus kirke åpen 
for alle som ønsket å tenne et lys og be 
for de som var rammet. Noen benyttet 
seg av tilbudet. Søndagsgudstjenesten 
ble viet spesielt til å be for vårt land og 
folk og den situasjonen vi var kommet 
opp i. Hva skal man egentlig si når noe 
så tragisk skjer? Mandag var det fak-
keltog i sentrum. Jeg har aldri sett så 
mange folk samlet på Torgalmenningen. 
Fakkeltoget ville ingen ende ta. Det var 
godt å stå der sammen og markere vår 
avstand mot hat og terror og kjenne på 
at vi står sammen. 

Jeg er imponert over politikerne og vår 
kongefamilie. De har sagt de riktige or-
dene og vært tilstede med omtanke for 
de pårørende. Like sterkt er det å se 
blomsterhavet lagt ned av alle dem som 
har vist medfølelse. Det norske folks 
reaksjon mot terroraskjonen har vakt 
internasjonal oppmerksomhet. En av  
AUF ungdommene sa det så flott: Når 
en mann kan vise så mye hat, hvor mye 
kjærlighet kan vi ikke sammen vise.  Jeg 
tror at det vonde som har skjedd har 
ført til et nytt åndsklima i Norge. Vi må 
stå sammen om alle de gode verdiene 
i samfunnet. Det er blitt enda viktigere 
enn før. Til og med politikerne er blitt 
enige om å ikke kritisere hverandre un-
der høstens valgkamp. 

På Facebook har mange skrevet på sin 
vegg: Mitt svar er å bruke stemmeret-
ten! Det synes jeg er en god respons på 
det vonde som har skjedd. Vi har alle en 

stemme og den må vi bruke! Vår stem-
me kan påvirke de verdier vi ønsker at 
samfunnet skal ha. Vi har ansvar for å 
forme vår egen framtid og det samfun-
net vi ønsker skal være. 

I dette nummeret har vi tatt med mye 
valgstoff. Løvstakksiden menighet har 
engasjert seg en god del i nærmiljøet. 
Kanskje noen synes at kirken ikke skal 
være så optatt med politikk. Men det 
hører med til bibelsk tankegang at vi 
skal forvalte jorden og fremme rettfer-
dighet. Nærmiljøet vårt er i stor for-
andring og vi ser mange utfordringer. 
Vi kan ikke gi fasitsvar men kan peke 
på utfordringene. Det er politikernes 
oppgave å komme med svarene og vår 
stemme er med å få frem de beste løs-
ningene. 

Vårt nærmiljø er preget av mange inn-
vandrere og skolen vår har barn fra 
mange land og kulturer. Jeg har ikke 
merket noe fremmedfiendtlighet. Det 
er flott å se ungdommene fra ulik 
kulturell bakgrunn er gode venner. 
Kanskje Løvstakksiden kan være et 
forbilde i Norge for en vellykket in-
tegrering? Den store utfordringen for 
oss er det store gjennomtrekk av folk 
som bor her. Vi ser at mange familier 
flytter når barna blir større. Det er en 
slitasje for barna selv og ikke minst en 
stor utfordring for all frivillighetsarbeid. 
Skal vi få et bærekraftig nærmiljø er det 
viktig at familier blir boende over tid. 
Da blir det lettere å drive aktiviteter 
for barn og unge. Luftforurensing rundt 
Danmarksplass rammer mange og sen-
ker livskvaliteten. Der må noe gjøres, 
og det fort. 

Det kinesiske ordet for krise (Wei Ji) 
består av to tegn som hver for seg be-
tyr fare og mulighet. I alle utfordringer 
er det nye muligheter. Jeg håper at vi 
kan finne gode løsninger på alle de for-
andringene som skjer i vår flotte og 
spennende nærmiljø, kalt for Løvstakk-
siden. 

Arnulf Sandvik

Mitt svar er å bruke stemmeretten



Kristoffer Landa tester ut det nye pianoet.

Hyggestunden i Solheim kirke er omtrent like 
gammel som kirken. Et stort rom i underetasjen 
har i over 50 år vært et møtested for de som er 
kommet litt opp i årene. Vi møter en av lederne, 
som siden 2003 har vært en hovedperson på 
programsiden, Arne Nord, for å vite mer om 
hva Hyggestunden er og vil være. Over 80 år 
gammel er han ennå ungdommelig oppfinnsom, 
aktiv, miljøskapende. Han har yrkesbakgrunn fra 
Postverket, er tidligere speiderleder og er etter 19 
år som reiseleder ennå aktiv i dette, kunnskapsrik 
og belest. Systematisk har han utarbeidet en ny 
og innbydende halvårsplan, som nå er lagt ut for 
høsten. Det glimter lunt i hans levende øyne, et lite 
smil om munn åpner seg av og til i en munter latter 
- i det vi samtaler om hans kirkelige hjertebarn: 
Hyggestunden!

HYGGESTUNDEN ÅPEN FOR ALLE
Hvem er Hyggestunden til for?
Hyggestunden er et fellesskap som vil være åpent for alle som 
er kommet i modne år, ikke nødvendigvis gamle. Hvem er 
gamle forresten, er det ikke det indre som teller, og da er det 
ikke årene som avgjør! Alder kan da være så forskjellig, også 
bakgrunn og interesser. Det er ikke nødvendigvis slik at ”like 
barn leker best”, en kan utfylle hverandre også.

Kan du utdype det?
Det betyr blant annet at ting trenger ikke være slik det før 
var. Tidligere var Solheimviken en ”arbeiderrepublikk”, et 
arbeiderstrøk med sosiale forhold som nå er på veg til å bli 
historie. En ny Solheimsviken begynner å se dagens lys, som 
vi er med på å forme. Her er nå masse studenter med hybler, 
her er rusmisbrukere, her er ny boligbygging til både unge og 
eldre, her er mange innvandrere. Dette er utfordring også 
til Hyggestunden, som kan være et møtested for alle slags 
mennesker – et sosialt arbeid, fyllt av glede!

KULTUR I  VID FORSTAND
Kan du si noe om programmene på Hyggestunden?
Da vil jeg først si noe om de fantastisk kjekke damene som jeg 
samarbeider med i ledelsen. Vi har det veldig fint sammen og 
utfyller hverandre aktivt! De er i seg selv en stor ressurs. Jeg vil 
understreke den omsorgen de viser overfor den enkelte slik at 
en både føler seg velkommen og kan bli en del av fellesskapet. 
Her er faktisk Hyggestunden et praktisk utslag av menighetens 
diakonitjeneste, der også det åndelige er med.

Dere har en ganske stor bredde i programmene?
Det er viktig for oss å ha et breiere tilbud enn bare kaffekos 
og opplesning. Her knytter vi til kontakter som jeg har med 
personer og grupper både i og utenfor menigheten. Det gjelder 
både underholdning og forskjellige tema som gir kunnskap 
og orientering –  i alt dette er kultur i vid forstand. En verbal 
blomst vil jeg gi til organist Mariko som er levende interessert 

og med i arbeidet vårt. På samlingene har vi gjerne også en liten 
utlodning, der en kan vinne noe spiselig, en blomst eller annet å 
ha med hjem. Det er felleskap og det er kultur – og ikke minst: 
Det gir glede! 

Du sa noe om kaffekos og opplesning…
At vi ikke skal begrense bare til det, mente jeg. Men det er 
gjerne en kjerneaktivitet i et fellesskap der de fleste har vokst 
opp i en annen tid. Vi har stundom program som heter ”Egne 
krefter”, og da kan for eksempel opplesning formidle mye både 
til tanke og forstand, humor og latter! Det er utrolig flott hva 
enkelte kan komme med i egne innspill! Ellers er kaffekosen 
sentral alltid, det å kunne se hverandre, snakke sammen. Det 
å dele!

KAKE
Er det noe spesielt dere legger vekt på når program lages?
I utgangspunktet tenker vi at her skal være ”litt av hvert”. Og 
dermed noe for de forskjelligste av oss. Ved hver anledning 
har vi en godbit med oss, som for eksempel en kake. Og slik 
legger vi også opp programmet! En kake skal være innbydende 
med pynt som fenger og smaker godt! Men samtidig skal der 
også være noe å spise – noe som du sitter igjen med som har 
betydning videre. Slik har vi i programmet noe som vi alltid har 
med og det er andre viktige ting som vi periodevis dekker. Alltid 
har vi andakt, Guds Ord, i tale og i sang. I hvert semester har vi 
emne om misjon, slik som ved Normisjon, eller sosialt arbeid, 
slik som ved Bjørgvin Kameratklubb, og så videre. 

PÅ SOLHEIM ALDERSPENSJONAT – OG PÅ TUR
Dere har samling også på Solheim Alderspensjonat?
Ja, en gang i halvåret flytter vi ned på Alderspensjonatet med 
både folk og program. Alt som kan krype og gå der nede 
kommer da, og det er stor begeistring! Vi bruker av våre beste 
sang- og musikkrefter fra året ellers med Svein Georg, eller 
Hagaviktrioen eller de to fantastiske damene Gjertrud Knudsen 
og Liv Riise. På senhøsten vinkler vi inn mot jul, mens i mai er 
det våren som teller. Vi slipper oss gjerne litt løs da, slik som nå 
sist da jeg under velkomstorda fra institusjonslederen kom inn 
ringlende med bjelle og kauka ”Kom kyra, kom kyra!” - Ellers 
kan jeg nevne de årlige dags-sommerturene til forskjellige steder 
i Bergens omegn, der vi også inviterer folk fra institusjonene. De 
turene tror jeg betyr mye for mange. Det er også en anledning 
for nye til å komme med.

ETTERLYSNING?
Har du noe hjertesukk til slutt?
Midt i gleden med dette arbeidet med Hyggestunden, har jeg et 
stort savn. Jeg savner alle de som ikke er på Hyggestunden. Jeg 
tenker på de mange som sitter hjemme rundt omkring. Selv om 
det møtes 20- 30 jevnlig, vi kunne fylt hele salen vår! Det er så 
mye godt vi kunne delt sammen med hverandre!

                    Ådne Skiftun

 

FELLESSKAP, KULTUR OG GLEDE

Arne Nord



Løvstakkdagene er et arrangement som har vært arrangert årvisst over en 
17 års periode. Målet har vært å mobilisere foreninger og lag i områder, samt 
enkeltstående ildsjeler, slik at vi i fellesskap kan synliggjøre mangfoldet og 
ressursene på Løvstakksiden, legge til rette for tilknytning mellom individ og 
nærmiljø, samt bidra til glede og trivsel. Løvstakkdagene 2011 er et viktig 
arrangement for området, som markerer optimisme og stolthet. Årets 
tema er : Løvstakksiden -  mangfold gir styrke,  der vi vil fokusere på en 
positiv lokal identitet, for eldre og unge. Årets arrangement vil understreke 
at vårt nærmiljø både er et viktig historisk område, med industriarven fra 
Damsgårdssundet og at bydelen er en god oppvekstarena for mange barn og 
unge. Nettopp det at vi er en flerkulturell bydel med solid historisk arv er en 
positiv og viktig oppveksterfaring.

Løvstakksiden er et spennende område, med mye mangfold gjennom en 
særpreget kombinasjon av god tilgang på natur og stor tilgang på urbane 
verdier. Bydelen har også en stor konsentrasjon av mennesker med minoritets 
bakgrunn. Samtidig har bydelen en stolt fortid som et bankende hjerte i 
industribyen Bergen. For tiden er vårt område dessverre på bunnen av 
Bergen kommune sin levekårsundersøkelse. Levekårsundersøkelser knuger 
imidlertid ikke oss.  Vi tenker at vi gjennom vårt engasjement kan bringe positiv 
interesse og politisk velvilje for vårt nærmiljø. Særlig spennende er dette nå, 
fordi Løvstakksiden er i en rivende utvikling, med oppussing og utvikling av 
fellesområder, bygging av nye boliger, oppussing av NyKrohnborg skole samt 
utvikling av arbeidsplasser i området. Ingen vet hva fremtiden vil bringe her i 
området, men det er ikke mist viktig nå å legge til rette for lokale trivselstiltak 
som kan gjøre det givende og attraktivt å bo i området, for ulike grupper, også 
barnebefolkningen

Løvstakkdagene 2011 vil bli arrangert 22.-25.sept. Vi har et mangfold av 
arrangement, både lokalhistorie for barn og unge, festkveld på Forum kino, 
Krohnsminde-marsj, mimrekveld på BMV, kirkekonsert i St.Markus kirke 
og Friluftssøndag på Skillingsbollen og Strandafjellet. Vårt fokus er å bygge 
broer mellom generasjoner og grupper, fortid og fremtid. Løvstakkdagene har 
utviklet seg, og stadig kommer gode ideer opp. Vi er inne i en svært positiv 
prosess.

Arbeidet med å organisere Løvstakkdagene 2011 er basert på frivillig arbeid, 
der enkeltpersoner og områdets frivillige organisasjoner samarbeider 
tett. Vi er også svært glade for den støtte og hjelp vi mottar fra Bergen 
kommune, både Bergenhus og Årstad kulturkontor, og prosjektet Ny Energi i 
Damsgårdssundet.

Åsta Årøen

LØVSTAKKDAGENE 2011
22.-25.september Kommunevalget

- EN STEMME FOR LØVSTAKKSIDEN

Betyr det noe hva slags 
stemmeseddel en putter i 
urna på valgdagen? Er ikke 
alle parti like? Og har en 
stemme betydning?

Ja, meiner Åsta Årøen, gjennom 
stemmeseddelen kan du som 
velger å være med å kjempe for 
Løvstakksiden. Og det er viktig, 
for Bergen trenger Løvstakksi-
den, dette kan bli det området 
som har mest mangfold, vitalitet 
og engasjement å by på, et viktig 
oppvekstområde for framtiden 
sine verdensborgerer.

Åsta Årøen har vært tilsatt i Løv-
stakksiden menighet i snart 4 år, 
og har nå tatt skrittet til å stille 
som kandidat på Venstres bysty-
reliste. Vår frivillighetskoordina-
tor er kjent som ganske engasjert 
i det meste her i nærmiljøet, alt 
fra menighetsliv, idrettslag, små-
barnstreff, Ren luft og Røde Kors. 
Men hvorfor stille til bystyrevalg? 
Ja for mange kan dette vere litt 
rart, svarar hun. Åsta Årøen fort-
setter: ”Mange tenker at politi-
karar er folk som lover og lyver. 
Men jeg tror der finst idealister i 
alle politiske parti… ”

Åsta fortel videre at hun  de første 
8 årene bare var et passivt med-
lem i Venstre. Dette snudde seg i 
2005. Erfaringene fra jobb i Bymi-
sjonen var en ting som motiverte 
til innsats. Dessutan, lokalmiljøet 
sine behov vekket også et enga-
sjement, inspirert av medlemmer 
av Velforeninga i området. Løv-
stakksiden hadde slitt lenge med 
ghettofisering, manglende offent-
lige investeringer,. Her kan blant 
annet nevnes  mangel på skikkelig 
skolebygg, idrettsplass og idretts-
hall. Mye flytting er også ugunstig. 

Mange av de negative proses-
sene på Løvstakksiden er i ferd 
med å snu. Skolen er på gang og 
Krohnsminde var bevart, iallfall 
delvis. Kampen for å stoppe ut-
salget av det gamle Krohnsminde- 
arealet var en viktig erfaring, seier 
Åsta. Prosessen og resultatet for-
skjellen på protestaksjoner og 
konkrete forslag. Salget vart stop-
pet på grunn av allianser mellom 
ulike politiske parti og eit folkelig 
engasjement. 

Løvstakksiden er en bydel som 
representere en viktig historisk 
arv, med de tidligere verft og 
verksteder i Solheimsviken. Har 

du forresten lest boka ”Bydelen 
ved Damsgårdssundet”? Den kan 
anbefalest for alle bystyremed-
lemmer, sier frivillighetskoordina-
toren og ler. Vi trenger folk som 
kjenner området sin historie og 
som bryr seg. Bruk stemmesed-
delen, til å slå et slag for Løv-
stakksiden, der er mange partier 
å velge mellom. avslutter Åsta.

Arnulf Sandvik



Ap vil skape et sterkt lokalsamfunn 
på Løvstakksiden. Vi setter barn og 
eldre først. Ny-Krohnborg skole 
ferdig rehabilitert vil bli en viktig 
arena for barnehage, skole, kultur 
og idrett. Et bevis på at Aps politikk 
handler om gode oppvekstvilkår. 
Nå skal vi ruste opp Minde skole 
også - for hele nærmiljøet! Eldre 
på Løvstakksiden skal ha trygghet 
og kvalitet i tjenestetilbudet. Gratis 
trygghetsalarm, trygghetssykepleier 
og faste personer å forholde seg til 
i hjemmetjenestene.
 
Siw Anita Lien 
4.kandidat på valglisten 

Frisk luft gjennom kraftig styrket 
kollektivtilbud, flere buss- og baneav-
ganger, kollektivfelt på alle innfartså-
rer, flere ekspressbusser, og busser 
drevet på biogass; bedre sykkeltilbud, 
med sammenhengende sykkelveinett 
og trygg sykkelparkering; restriksjo-
ner på privatbilisme, med køprising 
og p-plasser fra sentrum til kollektiv-
knutepunkter; tilbakeføring av vrak-
pant på gamlevedovner til fordel for 
rentbrennende ovner; og slutt med 
all oljefyring til fordel for fjernvarme 
og fornybar energi.

Diane Alexandra Berbain 
4.kandidat på valglisten

Løvstakksiden kommer dårlig ut av 
levekårsundersøkelsen og Høyre 
vil derfor jobbe for at Årstad blir 
prioritert når det gjelder skole, 
nærmiljø og sosiale tjenester. Vi 
ønsker dessuten å følge med når 
Årstad nå går inn i en spennende 
periode med videre utbygging av 
bybanen og andre store prosjekter 
som «ny energi damsgårdssundet». 
Vi ønsker at det legges til rette for 
en voksende og levende bydel. På 
sikt må Danmark plass i tunell, slik 
at arealene kan brukes mer fornuf-
tig og luftkvaliteten blir bedre.

Magnus Odéen
45.kandidat på valglisten

KrF er opptatt av frivilligheten. Det gjel-
der både menighetene, idrettslagene, 
velforeninger og lokale initiativ som f.eks 
”Grønn Solheimsgate” og Puddefjorden 
Kajakklubb. KrF ønsker å redusere tra-
fikkmengden ved å flytte E39 vekk fra 
Danmarksplass og bygge en lokkløsning 
for resterende trafikk. På den måten kan 
vi skaffe et helt nytt byrom for barn og 
unge. Jeg er glad for å være i samme parti 
som Lisbeth Iversen som vant Løvstakk-
prisen i 2010 for det arbeidet som er 
kommet i gang med Ny energi for Dams-
gårdssundet. Rusfrie tilbud for barn og 
unge vil også være satsningsområde.
 
Rebekka Rossland
4.kandidat på valglisten

De viktigste sakene for Venstre når 
det gjelder Løvstakksiden er:
- Ren luft er en menneskerett
- Barn og unge må komme først i
alle beslutninger
- Bevare et mangfoldig bomiljø, med 
nærhet mellom mennesker i ulike 
generasjoner,   med ulik landopprin-
nelse, ulik sosial bakgrunn, side om
side. Vi har alle rett til å tilhøre et
lokalsamfunn, og  å ha det nær oss.
- Stabilitet - flere må få sjansen til
å bu her over tid, dette betyr at vi
må ha både små og store boliger i
området, ikke bare småleiligheter
og hybler.

Åsta Årøen
4.kandidat på valglisten

Hva vil partiene gjøre for 
Løvstakksiden? 

Til hjelp for våre lesere, har vi 
bedt de ulike partiene om å si 
noe om hvilke politikk de øn-
sker å føre i forhold til områ-
det vårt på Løvstakksiden. Vi 
har også bedt dem om å velge 
en kandidat de vil anbefale, som 
enten selv kommer fra Løv-
stakksiden eller vil tale dens sak. 
Disse partiene har svart på vår 
forespørsel. 
Andre partier som ikke har 
svart på vår anmodning, vil vi 
henvise til deres egne valgbro-
sjyrer for informasjon. Det er 
viktig at vi alle bruker vår stem-
merett og er med å forme vår 
egen og nærmiljøets fremtid. Jeg 
vil ønske alle et godt valg! 

Arnulf Sandvik

BYLUFTLISTEN

Byluftlisten stiller til valg for å få 
slutt på den helseskadelige luften i 
Bergen nå og for alltid, ved å innføre 
tiltak som virker. Vi vil innføre re-
striksjoner på forurensende trafikk 
inn mot byen og kollektivfelt på Fjø-
sanger. Ved meldt helsefarlig luft skal 
det være automatiske tiltak. Vi vil 
jobbe for flere bussavganger, at E39 
skal legges utenom byen og at Dan-
marks plass skal stenges for tverr-
gående trafikk. Vi går inn for Grønn 
Solheimsgate og flere grønne lunger 
og gatetun i bydelen.

Marte Jürgensen 
2.kandidat på valglisten

Den viktigste saken på Løvstakksi-
den er godt og trygt nærmiljø. Dette 
innbefatter:
Ikke bebygge, men ta vare på og ved-
likeholde grøntarealene. Disse må 
sikres tilgjengelighet for alle. Bedre 
tilgangen på barnehager i nærmiljøet.
Ruste opp gatemiljøet, felles parke-
ringsanlegg og redusere behovet for 
gateparkering. 
Tilrettelegge bedre for bruk av syk-
kel. Øke vedlikeholdet av kommunale 
boliger og sikre gode boforhold.
Sikre og styrke nærpolititjenesten.

Ove Sverre Bjørdal
1.kandidat på valglisten

Frp vil prioritere å tilrettelegge for tryg-
ge og gode nærmiljø for barn og unge. 
Når Ny Krohnborg kulturhus står ferdig 
i 2012 vil Løvstakken være blant de før-
ste som får et OppvekstPluss anlegg. Jeg 
og Frp vil være aktive pådrivere for at 
Krohnstad Idrettsplass får en etterleng-
tet opprustning! Den lokale idretten 
og organisasjonene i området trenger 
nye garderober og nyttklubbhus! FrP er 
positiv til revitaliseringen i områdene 
på Løvstakksiden. Området trenger et 
løft. Frp ønsker å forbedre luftkvaliteten 
i bydelen. Derfor ønsker vi bla Mindetu-
nellen og å bedre kollektivtilbudet.

Silje Hjemdal
12.kandidat til bystyret
6.kandidat til fylkesting

Oddny Miljeteig, 56 år, er SVs først-
kandidat til bystyret i Bergen. Hun har 
sittet 3 perioder i bystyret. Oddny 
brenner for at alle skal ha mulighet og 
rett til et godt liv i Bergen. SV kjem-
per for  miljø og sosial rettferdighet. 
SV vil ha gode nærbarnehager og 
gratis kjernetid i barnehagen for alle 
4- og 5-åringer. SV vil at alle strøk og 
bydeler skal bli grønnere med grønne 
gatetun, benker og lekemuligheter. 
Barn og unge skal kunne bevege seg 
trygt til skole eller barnehage. Oddny 
og SV mener alle må få puste fritt. Alle 
skal få velge bilen som transportmid-
del, og heller bruke bybane, buss eller 
sykkel.

Oddny Miljeteig
1.kandidat på valglisten

Torsdag 22. september 
kl. 12 Offisiell åpning i Urdihuset, Mich. Krohnsgt. 62
kl. 18 Minner fra en svunnen tid, Motorhallen, Solheimsgt. 15

Fredag 23. september
Kl 12 Festforestilling på Forum Scene med Ny Krohn-
borg skole og Absence Crew.

Lørdag 24. september kl. 12-15.30
kl 12. Krohnsmindemarsjen fra Gyldenpris
kl 1330 Idrettsaktiviteter på Gyldenprisbanen
kl 18 Kirkekonsert i St.Markus kirke med bl.a. The Real 
Ones

Søndag 25. september kl. 11-14
kl. 1130 Friluftssøndag med friluftsgudstjeneste på Skil-
lingsbollen, og deretter Løvstakksiden opp. 
kl. 18 Musikkgudstjeneste St.Markus kirke

-Vil du være med å arrangere eller opptre på et av arrange-
mentene? Kontakt Løvstakksiden Vel: aasta.aaroen@hjemme.
no, tlf. 995 22 847

Program for Løvstakkdagene
- Mangfold gir styrke



Vi er veldig takknemlig for at vi nå har fått ledere til å 
videreføre vårt viktige barnekorarbeid. Det følgende er 
en liten presentasjon av disse.

Hanna Hansen Haugland, er atten år og kom-
mer fra Askøy. Jeg nettopp ferdig på Bergen Kate-
dralskole, hvor jeg har hatt tre veldig kjekke år. Nå 
skal jeg studere psykologi ved universitetet i Bergen. 
I sommer har jeg jobbet på museet på Herdla, en 
liten øy nord for Askøy. Jobben min har vært å ta 
imot besøkende, svare på spørsmål og å holde det 
rent og pent både inni og utenfor museet. På fritiden 
liker jeg veldig godt å danse. Jeg har danset klassisk 
ballett i ti år, og håper å kunne forsette med det så 
lenge som mulig. Da jeg gikk i barnekor selv da jeg 
var liten var det å danse til sangene jeg likte aller 
best. Jeg ble senere leder i dette barnekoret, Stjer-
negnisten, noe jeg likte veldig godt. Etter tilsammen 
ca. syv år i Stjernegnisten måtte jeg desverre gi meg, 
men begynte i stedet på lederkurs som oppfølging 
av konfirmasjonstiden. Siden har jeg vært leder på 
konfirmantleir hvert år, og deltatt som leder un-
der ulike arrangement for konfirmantene. Nå er jeg 
spent på å bli med i et barnekor igjen, og gleder meg 
til å synge både nye og kjente sanger. 
 
Elise Orvedal Leitenra (Pianist) kommer fra 
Morvik i Åsane og er 19 år gammel. 
De siste tre årene har jeg gått på Bergen Katedral-
skole  (hvor jeg også ble kjent med Hanna) og nå i 
høst begynner jeg på medisinstudiet ved universite-
tet i Bergen. 
På fritiden liker jeg å være med venner og å trene. 
Jeg har spilt piano i mange år, men det har ikke alltid 
vært en hovedinteresse. Jeg har også vært interes-
sert i politikk ganske lenge. Selv om jeg aldri har 
vært med i noe parti har jeg engasjert meg i poli-
tiske spørsmål, spesielt i saker som angår barn og 
unge. Jeg har vært en aktiv representant for skolen 
min i Ungdommens bystyre i Bergen, helt fra opp-
starten i 2008, fram til utgangen av 2010. (Det siste 
året var jeg leder for Komité for oppvekst og skole) 
Jeg har og har også vært aktiv i Bergen PRESS - Redd 
Barna Ungdom. 
I tillegg til Hanna og Elise fortsatte Mona Joksch Berg 
fra tidligere år hjelper barnekoret    
Lykke til jenter i et viktig arbeid for barna våre!

Mariko Takei Myksvoll

Vi samler oss i Solheim kirke 
kl. 17:30 

Barnekor
Vi øver i Solheim kirke mandag 
kl.17:30-18:30.

Korleder: Hanna H. Haugland
Hanna.haugland@hotmail.com
 
Organist i Løvstakksiden menighet 
Mariko Takei 
mariko.takei@bkf.no
Tel. 97 64 20 74 

Solheim kirkes barnekor 
starter opp 
mandag 29. aug.!
 

Nye ledere i Solheim kirkes barnekor

Ny-Krohnborg idrettslag har nettopp avsluttet 
5 uker med hektiske sommeraktiviteter, alt 
fra kajakkpadling på Puddefjorden, kino, 
fjelltur, bowling, dataspill, utendørslek og 
mye, mye mer. 

Idrettslaget forteller at det har vært både givende 
og intenst, det har vært et sted mellom 40 og 50 
forskjellige barn i løpet av de fem ukene. 25 på det 
meste og 12 på det minste. Det meldes om god 
stemning hele veien. Barna fikk servert mat hver 
dag, og tilbudet var fra kl 09.00 til 15.00 mandag til 
fredag i 5 uker. Ingen skader, utover skrubbsår, det 
eneste kjedelige var at en mobiltelefon forsvant 
i fjorden under padling, men det må vel sies å 
en nyttig erfaring for de unge padlerne, smiler 
prosjektleder Radney Thomsen, som for tiden 

jobber som nærmiljøutvikler i Ny-Krohnborg 
idrettslag. Sikkerhet har vært prioritert, det har til 
enhver tid vært 6 ledere til stede.

Tilbakemeldingene fra både barn og foreldre har 
vært utelukkende positive. Alle barn hadde det 
kjempebra, lærte mye og fikk nye venner. De gleder 
seg til neste år. 

Vi håper at kommunen ser at dette er et viktig 
forebyggende tiltak for barn og unge, og at 
aktiviteten blir økonomisk sikret også neste år. 
Vi idrettslaget ønsker iallfall det, avslutter Radney 
Thompsen.

Åsta Årøen

Sommer på Løvstakken!



Lar du andre bestemme for deg?

Søndag 11.september etter gudstjenesten 
og mandag 12.sept kl.09.00 til kl.12.

Du har vel allerede merket deg dagene. I år er det 
utom kommune/fylkestingsvalg også valg på nytt 
menighetsrådsvalg og bispedømme/kirkeråd. Det 
er om de kirkelige valgene du finner informasjon 
her.

Ikke sitt hjemme, men vær med å forme den kirke 
du er medlem i. 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 jo om du 
vil delta eller la andre for bestemme for deg. Flere 
spennende endringer er på gang i kirken. Dette kan 
de 3,8 millioner medlemmer i kirken være med å 
påvirke ved det kommende valget.

Ordinært valg avholdes 
Søndag 11.sept. (etter gudstjenestene) i kirkene 
Solheim og St.Markus under kirkekaffen. I Solheim 
vil det være i begynnelsen av kirkekaffen og i Markus 
på slutten av kirkekaffen.

Mandag 12.sept i Motorhallen i Solheimsviken. 
kl.09.00-21.00 Dette er samme stedet som 
kommune/fylkestingsvalget finner sted. Når du 
kommer inn går du til venstre for kommune/
fylkestingevalget og til høyre for kirkevalgene. 
Lettere kan det ikke bli.

Huskeliste til valget
Sette deg gjerne inn i hva de forskjellige kandidatene 
stor for. Du ser en presentasjon her i bladet. Du 
finner informasjon på internett www.kirkevalget.no 
eller du kan jo ta direkte kontakt med kandidatene 
og spørre dem om ting du spesielt lurer på. 

På valg dagen. 
Ta med valgkort og legitimasjon. 

Slik går du frem på valgdagen.
Når du kommer inn i valglokale gjør deg kjent med 
informasjonen som ligger tilgjengelig der. Ta med 
deg stemmesedler. En for menighetsrådsvalget 
(hvit) og en for bispedømmerådsvalget/kirkemøte 
(lilla).
Ved  valget   til   menighetsråd har nominasjonskomiteen 
nominert kandidatene. Leverer du seddelen som 
den er for alle en stemme slik de står oppført. 
Er du ikke enig med nominasjonkomiteen kan du 
rette på listen. 
Du har anledning til å rette på dette ved å gjøre 3 
ting.

Du kan gi en person (eller flere personer) - 
en ekstra stemme ved å sette et kryss i 
ruten foran navnet
Du kan stryke en person (eller flere) ved å - 
sette en strek over navnet.
Du kan sette om et nytt navn under listen. - 
En slenger.

Ved bispedømmeråds/kirkerådsvalget skal du selv 
nominere kandidatene. Det gjør du ved å sette tall 
foran kandidatene. Den du ønsker aller helst skal 
komme inn for da nr. 1 osv.

Gå til ledig valg avlukke. 1. 
Ranger kandidatene på bispedømmeråd/2. 
kirkeråds valget + evt gjør dine endringer 
på menighetsråds listen.
Brett stemmeseddelen( baksiden skal vende 3. 
ut)
Gå til avkrysningsbordet4. 
Lever valgkort / vis legitimasjon5. 
Få stemplet stemmesedlene6. 
Legg stemmesedlene i valg urnen.7. 

Solveig Sjursæther

1. Jonny Østenstad, 47 år
Gyldenprisveien 10 A, 5056 Bergen
Johnny er utdannet diplomøkonom fra NHH og jobber som øko-
nomikonsulent i DnB Nor. Han har vært medlem i menighetsrådet 
siden 2005 og har vært leder siden 2009. Samtidig har han vært med 
i styret i Familiegruppen siden 2004, og er også trener i friidretts-
gruppen i Ny-Krohnborg Idrettslag. Johnny brenner spesielt for bar-
ne- og ungdomsarbeid og er opptatt av nærmiljøet. Han er positiv 
til at homofile og lesbiske kan ha stillinger på alle nivå i kirken. 

2. Ommund Lindtjørn, 36 år
Søndre Skogvei 30, 5055 Bergen
Ommund har grunnfag i kristendom og videre utdannelse i biologi 
med pedagogikk. Han jobber i dag som lektor på Danielsen. Tidlige-
re har han vært kirketjener og drevet ungdoms- og barneklubb.  For 
tiden er han en av drivkreftene bak søndagsskolen i Solheim kirke, 
og har vært medlem i menighetsrådet siden 2009. Han brenner for 
barne- og ungdomsarbeid og mener dette arbeidet må styrkes for å 
gjøre folk mer knyttet til kirken. Ommund vil generelt at kirken skal 
være proaktiv i forhold til befolkningen.

3. Dag Rame, 51 år
Løbergsveien 107, 5073 Bergen
Dag jobber som serviceelektroniker i Infocare, som driver med IT-
service. Han har vært varamedlem i menighetsrådet siden 2009, og 
er også styremedlem i Minde Skoles Musikkorps. Han vil være med 
å gjøre en best mulig jobb for kirke og nærmiljø. 

4. Eystein Wiig, 35 år
Solheimsgaten 66, 5054 Bergen
Eystein er utdannet teolog fra NLA og Misjonshøgskolen, og jobber 
for tiden som vikarprest i Arna og Åsane prosti. Han ble ordinert 
til prest i Solheim kirke i mai, og går på gudstjenester når han har 
anledning. I tillegg er han med i husfellesskap som har fokus på Bibel 
og bønn, og er med som frivillig forbønnsmedarbeider i misjonsor-
ganisasjonen Tent. Eystein brenner for enhet blant kristne, og øn-
sker at folk på Løvstakksiden skal oppleve det som meningsfylt og 
fint å delta på gudstjenestene våre. 

5. Stine Iren Kvam, 29 år
Løbergsveien 47 B, 5055 Bergen
Stine Iren jobber i dag som ansvarlig for Solheim Småbarnstreff og 
gjør dette med stort engasjement. Hun brenner for arbeid blant 
barn og unge på Løvstakksiden.

6. Lise Wiikstrøm, 40 år 
Søndre Skogvei 69 A, 5055 Bergen
Lise er utdannet helsefagarbeider med videreutdanning i psykiatri, 
og jobber i dag i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i 
Årstad bydel. Hun er opptatt av bomiljøet på Løvstakksiden, og har 
takket ja til å stille til valg fordi dette er noe som også har vært en 
viktig sak for menighetsrådet.

7. Annette Fadnes Yogendran, 39 år
Skoglien 34, 5056 Bergen
Annette jobber i dag i et vikariat som museumsvert ved et av Ber-
gens mange museum. Hun har vært medlem i menighetsrådet siden 
2009 og brenner for gode oppvekstvilkår og et godt nærmiljø for 
alle. 

8. Hans Teige, 63 år
Nordre Skogveien 16 A, 5057 Bergen 
Hans arbeider som lærer og rådgiver på Ny-Krohnborg kombisko-
le. Han er leder for St. Markus Diakonat og har også drevet frivillig 
triangelarbeid og klubbarbeid, i tillegg til at han er med i Miljøstuen 
i Lotheveien. Hans brenner for at Løvstakksiden skal bli en mer ”le-
vende bydel” med jevnere alderssammensetning, og han vil gjerne 
at flere barnefamilier velger å bosette seg på Løvstakksiden. Han er 
opptatt av et godt nærmiljø for alle - barn, unge, voksne og eldre.

9. Steffen Wulfsberg Rame, 22 år
Løbergsveien 107, 5073 Bergen
Steffen studerer juss ved Universitetet i Bergen og har vært nest-
leder i menighetsrådet siden 2009. Han er ansatt som helgekirke-
tjener i menigheten, og er også fast trompetist ved høytidelige an-
ledninger. I tillegg er han dirigent i Force Marsjør Juzz-Band. Steffen 
brenner for rettferdighet, medmenneskelighet og likestilling og er 
opptatt av nærmiljøet og musikkarbeidet i menigheten. Han er for 
at homofile og lesbiske kan ha stillinger på alle nivå i kirken.  

10. Ann-Kristin H. Sandvik, 59 år
Solheimsgaten 78, 5054
Ann-Kristin er født og oppvokst på Averøy i Nordmøre, men flyttet 
til Bergen i 1972, og har siden hatt Bergen i sitt hjerte. Hun jobbet 
i mange år med salg og reiste landet rundt, og var deretter hjem-
meværende en tid med sin sønn da han var liten. Etter dette har 
hun jobbet på hotell og vært husøkonom på et alders- og pleiehjem. 
Siden fikk hun lyst til å jobbe i hjemmesykepleien, men en arbeidsu-
lykke satte dessverre en stopper for det. I dag er Ann-Kristin ufør. 
Likevel er hun fremdeles med i organisasjonsarbeid og ønsker å 
jobbe for et bedre nærmiljø.

11. Sven Gudmund Hindraker, 49 år
Søndre Skogvei 117, 5073 Bergen
Sven Gudmund er utdannet lege ved Universitetet i Bergen og har 
en doktorgrad fra Bergen og Tanzania. I tillegg har han utdanning 
fra Fjellhaug Bibelskole i Oslo. Han har vært misjonslege i Tanzania 
og arbeider i dag som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. 
Han er jevnlig å se på gudstjeneste i Løvstakksiden og går også i 
Salem av og til. Sven Gudmund brenner for trosforsvar og inter-
nasjonal helse. 

12. Ingvar Landa, 43 år
Fjøsangerveien 115 B, 5073 Bergen
Ingvar er utdannet spesialpedagog og arbeider i dag som lærer i Fjell 
kommune. Han har tidligere vært med i det nest siste menighets-
rådet i gamle Solheim menighet, og er styremedlem i Minde Skoles 
Musikkorps. I tillegg er han med i FAU på Ny-Krohnborg skole, og 
er engasjert i barne- og ungdomsarbeid. 

13. Margit K. Skumsnes Jensen, 51 år
Løbergsveien 36, 5054 Bergen
Margit er utdannet sykepleier og har tidligere jobbet som menig-
hetssykepleier i Fridalen menighet. Der var hun med i barnegrupper 
og konfirmantgrupper. I dag jobber Margit i barnehage og har vært 
medlem i Løvstakksiden menighetsråd siden 2009. Hun brenner for 
gode oppvekstvilkår for barn. 

Presentasjon av kandidatene til Menighetsrådet



Glimt fra menighetslivet . . .

Hyggestundens 
årlige busstur 8.juni 
gikk til Lyngheiene 
på Radøy. Været var 
på sitt beste, likeens 
humøret. Her har 
damene fått på seg 
solbriller og er i siget. 

Diakonatets årlige  
busstur 9.juni gikk til 
Fitjar. Det ble besøk 
til statuen av Håkon 
den gode og en om-
visning i Fitjar kirke. 
Her sitter damene og 
venter sultne på mid-
dagen. 

Diakonatet buss-
tur: Praten går lett 
når man er på tur. 
Her er deltakerne på 
Fitjar Fjordhotell der 
de fikk god middag og 
omvisning. 

Hyggestundens 
busstur: Håkon den 
godes gravplass på 
Seim er under utbyg-
ging og restaurering, 
men det stoppet oss 
ikke fra å ta en velfor-
tjent kaffepause. 

Loppemarked: 
I august ble det 
holdt loppemarked 
i menighetssalen i 
St.Markus. Det ble en 
stor suksess og fristes 
til gjentagelse. Her 
er Åsta Årøen med 
sønnen og assistenten 
Audun. 

Sommerkonsert 
ble holdt i Solheim 
kirke. Åsne Kvamme 
var solist og sang 
vakre sommertoner 
med Karianne Stan-
genes på pianoet. 



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

Sept. 11Communion Service

Sept. 18 Prayer ministry

Sept. 25 Communion Service

October 2 Family service

October 9 Communion Service

October 16 Prayer ministry

October 23 Communion Service

October 30 Prayer night

Nov. 6 Family service

Nov. 13 Communion Service

Nov. 20 Prayer ministry

Nov. 27 Communion Service 

Dec. 4 Family service

Dec. 11 Communion Service 

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

Message from Pastor Arve 

The Israelites were the people chosen by God to be 

His, but they quarreled with and tested the Lord as 

He joined them in their race in the desert.  The 

consequences of this were severe; they did ..not 

reach the goal set before them.   

We have also been chosen by God, and he has 

promised also to us to be there with us as we go 

through life.  But we are warned by this historic 

example; do not let the same happen to us as it 

happened to them.  Do not let a hardened heart and 

unbelief turn away God in our lives. 

The race throughout life is an ongoing race.  But it 

will come to an end, and it will have winners.  God’s 

will for us is to be among those winners.  That was 

God’s will back in the desert for the Israelites, it is 

the same for us today.  And not only for us, but for 

all people and peoples.   

Isaiah chapter 2 verses 2 and 3 say: “In the last days 
the mountain of the Lord’s temple will be established 
as chief among the mountains; it will be raised above 
the hills, and all nations will stream to it.  Many 
people will come and say, “Come, let us go up to the 
mountain of the Lord, to the house of the God of 
Jacob.  He will teach us his ways, so that we may walk 
in his paths.” And chapter 25 verse 6 says: “On this 
mountain the Lord Almighty will prepare a feast of 
rich food for all peoples, a banquet of aged wine, the 
beat of meats and the finest of wines.” 

An entry has been made for all of us into this race in 

life, whether we like it or not.  And it is not 

unimportant how we take part in the race and what 

the outcome will be.  It is important to do well in this 

race, to be a winner.  But that is possible, by joining 

the right team and by seeking the right help.  It is a 

possibility to fail in this race, and we are therefore 

warned against that.  But God’s will for us, and for 

all men, is to win.  That God has made possible 

through Jesus, he who is greater than Moses, he who 

is greater than any obstacle, he who can race with us 

all the way to winning the race. 

In Christ, 

Arve Haugland

 Cellgroups

English Speaking :

Contact: Pastor Arve (pastor@bergen-
church.no or 99 58 69 48)

Norwegian Speaking:

Contact: Johan Fredrik Garmann (jfgar-
mann@c2i.net or 41 26 16 04)

Heart to Heart (Women’ Group):

Contact: Kari (kari.vestbostad@bkf.no 
or 90801463)

BIC Prayer Chain
If you have any urgent prayer item 
that you would like more people to 
pray about, please contact either
• Johan Fredrik Garmann
  e-mail: jfgarmann@c2i.net
• Solvor Grande Øygard
 e-mail: sgoygard@online.no

These two persons will then forward 
the prayer items to some people 
who have promised to pray about it.

Notes from our treasurer

Recently I have taken over as the trea-
surer of Bergen International Church, 
and this is a job I am looking forward 
to doing! 
We are grateful for all the gifts the 
church receives through Sunday offe-
rings and gifts into the bank account. 
Your gift is valuable! Bergen Interna-
tional Church does not receive any 
state support and is dependent on gifts, 
mostly from members, in order to keep 
the ministry going. Of course it is up to 
each individual how much they decide 
they can give. 
The apostle Paul writes: ”Each man 
should give what he has decided in his 
heart to give, not reluctantly or under com-
pulsion, for God loves a cheerful giver. And 
God is able to make all grace abound to 
you, so that in all things at all time, having 
all that you need, you will abound in every 
good work”. (2 Chor 9:7-8)
Gifts to the Bergen International Church 
bank account are tax deductable if you 
pay tax to Norway. You can get a tax de-
duction for gifts between NOK 500 and 
12.000 annually.
If you want us to register your gifts with 
the tax authorities, you should send 
us your 11 digit personal ID number. 
Gifts can be sent to account number 
3624.63.29561, Bergen Internasjonale 
Menighet, Lien 45, 5057 Bergen.

For questions you can also contact me 
on annewubs@gmail.com or mobile 
92685648.

Thank you for your support to 

BIC!

Annegreet Wubs

Please ensure that the church has 
your updated contact information.

Newsletter prepared by: Lasma   
 (ph 97473503)
 Email: hutauruk@gmail.com

Next Newsletter will be issued in Septem-
ber 2011.
Have a good summer and share your sum-
mer stories or pictures with us!!
Deadline for material: 20th of the month
Tell me what you think of the newsletter! 
If you have anything that you would like to 
see in the newsletter, please contact me - I 
would love to hear from you.

BIC church retreat to Kvams-
haug, September 23rd-25th

See our website: 
www.bergenchurch.no



Minneord ARVID HERNES

Det er med sorg vi mottok budskapet om at Arvid Hernes er gått bort. Arvid 
ble 59 år. Han døde så alt for tidlig. 
Gjennom hele sitt voksne liv har Arvid jobbet utrettelig for at ungdom på 
Løvstakksiden i Bergen skulle få møte Jesus Kristus. Først og fremst var arbei-
det hans knyttet til St.Markus Kristelige Ungdomsforenings ulike aktiviteter. 
Det var ungdomsarbeidet, eller Klubben som den ble kalt, som stod hjertet 
hans nærmest. Gjennom faste klubbkvelder, møter, fredagskafé, uttallige ut-
flukter, turer og leirer ledet han arbeidet på en stødig måte. 
I 1990 ble han utnevnt som æresmedlem i St.Markus Kristelige Ungdoms-
forening på bakgrunn av sitt langvarige og viktige arbeid. Ikke minst var han 
en drivkraft og entusiast i byggingen av foreningens eget leirsted Markhuset 
i Eksingedalen på slutten av 80-tallet. Et leirsted som har betydd utrolig mye 
for mange. 
Arvid har vært en av vår Herres trofaste tjenere. Han sa aldri nei til å ta i et 
tak. Pådriver i menighetsbladet, og mangeårig leder i menighetsrådet. Godt 
likt av store og små i menighetslivet. Arvid var en optimist med sterk tro og 
et brennende engasjement for ungdom. Spesielt de unge som ikke hadde det 
så enkelt. Med sin ro og utholdenhet og sin store tålmodighet ledet han unge 
på en fremragende måte. Aldri fordømmende, men likevel tydelig og klar. Han 
ga tillit og ansvar-og fulgte opp unge ledere. En nær og fin voksenkontakt. 
Arvid var en venn og en leder som alltid var der. Tidlig og seint. Trygg stabil 
og solid. 
Arvid var ikke bare Lløvstakksidens mann. Han engasjerte seg stort i regionalt 
og nasjonalt arbeid i KFUK/KFUM regi. Han ble også en naturlig mann å sende 
i arndre positive nærmiljøaktiviteter på Løvstakksiden. 
Arvid etterlater seg sin frue Evy og en god familie. Han etterlater seg også et 
stort tomrom på Løvstakksiden i Bergen. Det er en bauta som er gått bort. 
Samfunnsinnsatsen hans har vært stor og bred - og betydningsfull. Det er 
mange ungdommer som kan takke Arvid for mye hjelp, omtanke og kloke og 
klare ord. Nå er det vi som skal takke. Takke for mange opplevelser, minner, 
hjelp og kloke tanker. 
Vi er glade og takknemlige for å ha vært Arvids venner. Vi lyser fred over hans 
gode minne. 

På vegne av oss som har vokst opp på Løvstakksiden og i St.Markus klubben: 
Hein Kvalheim, Svein Ove Eikenes, Thomas A.Nielsen og Kolbjørn Gunnarson. 

    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:    Åsta Årøen 99522847
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.
14.sept: Minner fra en lang prestetid-domprost Half-
dan T.Bondevik forteller.
28.sept: Petter Dass-prest og dikter. Sokneprest 
Ragnar Waagbø kåserer. 
12.oktober: De glade gutter underholder. Rolf Olsen 
og Gunnar Damm er våre gjester. 
26.oktober: Ut i verden med Nor-misjon. Glimt fra 
misjonsmarken. 
9.november: Program ved Bjørgvin Kameratklubb
23.november Hyggestund på Solheim Alderspen-
sjonat. Hagaviktrioen. Kari K.Vestbøstad.
7.desember: Adventsfest. Sveig Georg Øveraas syn-
ger og spiller.

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 

Julemesse 26.nov i Solheim kirke
Den tradisjonelle og populære julemessen blir i 
år lørdag 26.nov. Dersom du har gevinster eller 
kan hjelpe til, ta kontakt med vår frivillighetsko-
ordinator Åsta Årøen. 

MILJØSTUEN i Lotheveien 2 (vis á vis kirken) 
servérer middag om onsdagen
kl. 15.00 - 17.00. Pris kr. 50.- for et herlig måltid 
med middag, dessert, kaffe og en god prat!  
           

Vi har plass til deg også !



Teltmøte i Nygårdsparken

Tidlig i august var husfellesskapet i 
Lien en tur innom teltmøtene som 
ble holdt i Nygårdsparken. 
Ulike kristne mottak og rehabilite-
ringssentre hadde gått sammen om 
denne aksjonen for å rekke en hånd 
ut til rusmisbrukerne. Vi var litt spen-
te på hva dette var for noe. 

Det gjorde et sterkt inntrykk å se 
alle rusmisbrukerne som var i par-
ken. Teltet stod der øverst i parken, 
og alle som ønsket å få seg kaffe 
eller pølse kunne stikke innom og 
i tillegg få seg en prat. De som var 
frivillige møtte rusmisbrukerne 
med varme uten å overkjøre noen. 
Det var flott å se flere eldre damer 
med stort hjerte som holdt rundt 
den enkelte som trengte trøst og 
oppmuntring. 
Om kvelden ble det holdt en ufor-
mell samling der tidligere misbru-
kere holdt sterke vitnesbyrd om 
sitt tidligere liv og om hvordan 
Jesus har hjulpet dem ut av et liv i 
rus. De sang også flotte sanger av 
hjertet. Det er noe ekte og sterkt 
over dem som har fått livet totalt 
forandret og satt fri. 

Ved teltdøren møtte vi en kjenning.  

Audun Hellemann har tidligere 
vært prest i noen år i St.Markus 
kirke. Vi ble nysgjerrig på hvorfor 
han er med i dette arbeidet. Au-
dun fortalte at han for 2 år siden 
fikk et konkret kall fra Gud om å 
tjene narkomane. Siden gikk han 
til biskopen og fikk permisjon til 
å gå inn i denne tjenesten. Auduns 
store drøm er å starte en menig-
het for rusmisbruker og tidligere 
rusmisbrukere. 

Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem 
som sliter med rus,?  Audun fortel-
ler at det er viktig å vise omsorg 
og prate med narkomane. Det er 
også viktig å motivere den enkelte 
til å komme på ulike mottak og 
rehabiliseringssentre. Sosialkonto-
rene pleier å støtte økonomisk de 
som kommer på sentrene.  Det er 
ytterst få som klarer å bli fri fra 
rusmisbruk på egenhånd. Audun 
jobber for tiden delvis på Nappa-
ne mottak og noe i byen. Dersom 
noen ønsker hjelp, kan de gjerne 
kontakte Audun eller mottakene: 
Nappane, Bergen Kontaktsenter 
eller Evangeliesenteret. 

Arnulf Sandvik

Gi kirken gode råd!
Valgpresentasjon fra valgrådet i Bjørgvin bispedømme

 DEN NORSKE KIRKE
Bjørgvin bispedømmeråd

Alle kirkemedlemmer som er 15 år eller eldre kan være med på å bestemme dette direkte. 
Ved å stemme under bispedømmerådsvalget, er du med på å bestemme hvilken retning 
Den norske kirke skal gå i.

På de neste sidene får du en kort presentasjon av kandidatene til bispedømmerådsvalget. 
Mer informasjon om kandidatene og svarene deres på aktuelle kirkelige spørsmål finner du på: 
www.kirken.no/bjorgvin
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 DEN NORSKE KIRKE
Bjørgvin bispedømmeråd
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Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvil-
ken utdanning skal jeg ta? Hvor skal jeg 
bo? Hvem skal jeg dele livet med? Hva 
ønsker jeg ut av livet mitt?
Det er mange valg, og det er ett valg. De man-
ge valg overskygger ofte det ene og viktigste 
valget. Dette valget overgår alle andre valg.

Er det kommunevalget? Nei. Å velge folk til 
å representere meg og mitt er viktig ? men 
i denne forbindelse ikke viktigst. Fylkesting 
og bystyre eller kommunestyre gjør mange 
avgjørende valg ? på vegne av meg ? og som 
har konsekvenser for meg ? men noe er vik-
tigere.

Er det kirkevalget? Nei. Å velge folk til å re-
presentere meg og mitt i menighetsråd og 
i kirkedemokratiet er vel ikke det enkleste, 
men heller ikke det viktigste. 

Kirkedemokratiet spør: -Hvilken kirke vil du 
ha? Og da snakkes det for så vidt ikke om kir-
kebygningen, men heller hvordan vi forvalter 
kirkens ressurser.

Det norske demokratiet spør: -Hvilket land 
vil du ha? Og da snakkes det ikke om å velge 
mellom ulike geografiske områder, men om 
hvordan samfunnet skal være. Og hvordan en 
skal fordele de ressurser samfunnet forvalter.

Jeg leste en brosjyre med oversikt over kan-
didater til menighetsrådsvalget i Løvstakksi-
den. Og jeg fikk lyst å stemme på alle. Noen 
av kandidatene kjenner jeg, og andre ikke ? 
men jeg tror at alle kan være med å gjøre noe 
positivt for Løvstakksiden og livet i og rundt 
kirke og samfunn her.

Når det gjelder kommunevalg og fylkestings-
valg, er også valget viktig. Jeg må komme med 
en liten bekjennelse: Jeg liker ikke partier. Par-
tier får folk til å stemme mot sin overbevis-
ning. Partier skaper en usunn oss og de følelse. 

Takke seg heller til en skikkelig knokkelkamp 
i fotball. Der to ulike lag kjemper om å vinne 
en kamp. I samfunnet er det mange politiske 
kamper. Partiene står steilt mot hverandre og 
kjemper med alle midler for å få gjennom sitt 
syn. De som er flest vinner. (Men er det de 
som har de beste argumenter? Er det slik de 
beste samfunn skapes?) Det er mange gode 
mennesker som er politikere, men blir de be-
dre mennesker av å være politikere, eller er 
det tidvis mindre gode sider som dukker opp 
i valgkamper og når det kjempes for saker?
Jeg har med undring lest et vers fra 1. korin-
terbrev1,10 Jeg vil ikke vite av partier mellom 
dere. (Det brukes litt ulike ord i de ulike over-
settelsene, men innholdet kan gjengis slik.) 
Jeg drømmer om et samfunn der det ikke er 
snakk om kamper, men der de enkelte som 
har fått ansvar står sammen om å finne de 
beste løsningene for fellesskapet. Det ville 
bety at istedenfor fraksjoner og negativitet 
var alle de valgte overgitt til et felles prosjekt 
om å bruke de gitte ressurser til samfunnets 
beste.

Hva er så det viktigste valget? Valget er det 
Josva taler om i Josva 24, 15: Velg i dag hvem 
dere vil tjene!
Men valget er også større enn dette. Valget 
er at vi er blitt valgt. Vi er utvalgt til fellesskap 
med han som skapte himmel og jord. Vi er 
valgt til å være med i et rike som aldri tar slutt 
og som alltid vokser. 
Hvem jeg tjener sier noe om hvem jeg har 
til herre. Tjener jeg penger? Tjener jeg Gud? 
Hvis jeg velger å la Guds valg gjelde for meg, 
velger jeg å ha Gud til Herre. Det innvirker på 
alle mine små og store valg i livet. Det skaper 
et bedre samfunn! Det skaper en bedre ver-
den! Det brer ut det himmelske alternativet. 
Det skaper lys i mørke. 

Godt valg!
Sverre Johan Nærheim

Om å velge rett



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.

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
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www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
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PIANO-/FLYGEL PROSJEKT  
I  LØVSTAKKSIDEN MENIGHET

Vi har allerede hatt stor glede av det nyinnkjøpte 
Yamaha-pianoet til Solheim kirke som ble tatt i 
bruk første gang ved gudstjenesten 23. januar, og 
innvielseskonserten 10. april. Mange positive til-
bakemeldinger har vi mottatt med glede, og en 
stor takk til dere som gjorde dette mulig.

Flere av våre instrumenter er i slik forfatning at 
fornyelse er nødvendig, og som vi har nevnt tidli-
gere har vi konkrete planer for dette. I St. Markus 
kirke er  det av flere grunner ønskelig å investere 
i et flygel. Bl.a. størrelsen på kirkerommet og god 
akustikk tilsier behovet for dette. 

Om kort tid vil  ”St. Markus-katedralen” være 
mye mer sentrumsnær og tilgjengelig enn før, og 
dette vil sannsynligvis også virke positivt inn på 
kulturaktiviteter i denne flotte kirken vår.

Vi har inngått en avtale med Bergen pianoforet-
ning, som leverte pianoet til Solheim kirke. I for-
bindelse med Løvstakkdagene 22.-25. september 
har firmaet uten forpliktelser tilbudt oss å gratis 
få låne et flygel tilpasset kirken slik at vi kan få se 
og høre før vi eventuelt tar en avgjørelse om å 
kjøpe.

I den forbindelse blir det konsert  i St. Markus 
kirke lørdag 24. september kl.18 og musikkguds-
tjeneste søndag 25. september kl. 18.00 der det 
blir mulighet for å høre og støtte dette økono-
misk. detaljert program og tidspunkt blir kunn-
gjort senere.

Velkommen til Løvstakkdagene i september! 

Mariko Takei



Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen

MILJØMERKET

241                  
734trykksak


