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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

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

4. desember. 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.

11. desember. 3. søndag i advent
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Kristent arbeid blant 
blinde (KABB). Krk.k.

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

18. desember. 4. søndag i advent
Kl. 11,00  Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

24. desember. Julaften
Kl. 14,00 St. Markus kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved kapellan 
Sandvik. Takkoffer: Beit Jala i Betlehem.

Kl. 16,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
sokneprest Skiftun. Takkoffer: Kirkens 
Nødhjelp.

25. desember. JULEDAG
Kl. 11,00 Solheim kirke
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Skiftun. Nattverd. Takkoffer: Det Norske 
Misjonsselskap.

Kl. 12,00 (nb tiden) St. Markus kirke
Julegudstjeneste sammen med BIM ved 
prest Arve Hansen Haugland. Takkoffer 
til misjonsprosjektene til Løvstakksiden 
og Bergen Internasjonale Menighet. 
Julemåltid.

1. januar. Nyttårsdagen
Kl. 12,00 (nb tiden) St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

8. januar. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet i 
Thailand. Krk.k.

15. januar. 2. søndag i 
åpenbaringstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Norea Mediemisjon. 
Krk.k.

22. januar. 3. søndag i 
åpenbaringstiden
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: Misjonsprosjektet i 
Thailand. Krk.k.

29. januar. 4. søndag i 
åpenbaringstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Normisjon. Krk.k.

5. februar. Såmannssøndagen
Kl. 11,00 St. Markus kirke
FAMILIEMESSE ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Bibelselskapet, 
bibelmisjonen. Krk.k.

12. februar. Kristi forklarelsesdag
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
kapellan Sandvik. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k.

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

19. februar. Fastelavnsøndag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved soknerprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Bildøy bibelskole. 
Krk.k.

26. februar.  1. søndag i fastetiden
Kl.11,00 St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: Blå Kors. Krk.k.

Guds ord og Guds kroppsvarme

Det er ikke alltid sant at ”taushet er gull”. Noen ganger kan 
tausheten være ødeleggende. Dersom det lenge blir stille 
mellom to venner, er som regel vennskapet i krise. Og hvis 
noen vi er glade i kniper munnen sammen, tenker vi fort at noe 
er galt. Kjærligheten trenger ord, gode ord. 

I julen feirer vi at Ordet fra Gud er kommet til oss. Gud har 
noe på hjertet, han vil oss noe. I Marias livmor skjedde det at 
”Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss” (Joh 1,14). Gud 
griper ordet og han gjør det gjennom snekkersønnen Jesus fra 
Nasaret. Slik Jesus er, slik er Gud. 

Gud kniper ikke igjen munnen. Vi behøver ikke lure på hva Han 
tenker om oss, men kan høre hva Jesus sier: ”For så høyt har 
Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” 

Jesus går ikke lenger rundt slik at vi kan se og høre ham. Men 
han er hos oss fortsatt, og hans ord er nær hver og en av oss i 
Bibelen. Ja, det går faktisk an å si at ordene hans nå er kommet 
oss enda nærmere. I år har vi nemlig fått en ny bibeloversettelse. 
Det er en stor og gledelig begivenhet. La denne boken bli årets 
julegave!

Det kan være vanskelig når kjente og kjære bibelord oversettes 
på nye måter. Da den første nynorskbibelen kom i 1921, skal 
det visstnok ha vært en eldre mann som utbrøt: ”Er det ikkje 
lenger godt nok at Skrifta er på det språket Meisteren sjølv 
tala?”

Guds ord må imidlertid stadig oversettes på nytt, hvis det skal 
komme nær oss og berøre. Språket vårt er i stadig endring. 
Ord som tidligere kunne fungere, gjør det ikke lenger. Mens det 
eksempelvis tidligere sto om kirken at den var Kristi ”legeme” 
(1 Kor 12), står det nå at den er Kristi ”kropp”. Dette er kanskje 
den viktigste endringen i den nye oversettelsen. Mens ”legeme” 
er noe dødt og abstrakt i våre ører, er kroppen levende kjøtt 
og blod. 

Når kirken blir Kristi ”kropp”, trekkes linjen enda klarere til 
julen. Slik Jesus var en fysisk og levende kropp som møtte 
menneskers kroppslige behov, skal også vi i kirken være et 
fellesskap der mennesker kan komme med hele sitt liv og kjenne 
noe av Guds egen kroppsvarme. Måtte mange mennesker i 
Bjørgvin få oppleve kirken på denne måten! 

En glad og velsignet jul ønskes dere alle!
 

Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin

Biskopens julehilsen



GUDSTJENESTER I JULEN
 
I julen er det helt spesielt å kunne komme til gudstjeneste, til kjente salmer og de sterke juletekstene. 
I liturgi og salmesang er fellesskap, men også mulighet til å stanse opp i en indre stillhet. Da er det 
både tradisjon som knytter fortid og nåtid sammen, men også et møte med hele livets sammenheng 
også mot framtid og håp!

I julen kan en julaften og juledag velge mellom forskjellige tider og gudstjenesteformer, som 
en viser nedenfor. Se ellers gudstenestelisten på side 3.

Julaften
Kl. 14,00 er det familiegudstjeneste i St. Markus kirke. Her kan en gå de som vil komme hjem 
før det blir mørkt og de som ønsker å begynne med hjemmefesten tidleg. St. Markus kirke 
er en flott kathedral til å begynne høytiden.

Kl. 16,00 er det familiegudsteneste i Solheim kirke. Nå faller mørket på, men en kan nytte 
det i lysvirkninger av forskjellig lyssetting. Fellesskapet i en godt fullsatt kirke er også viktig 
sammen med tekster og salmesang.

Juledag
Kl. 11,00 i Solheim kirke er det høytidsgudstjenste med festliturgi. Her kan fortsetteren 
videre fra julaften med tekster og preken over julens budskap og dyrebare, kjente salmer.

Kl. 12,00 i St. Markus kirke er internasjonal julegudstjeneste på både norsk og engelsk 
sammen med Bergen Internasjonale Menighet, som også gir oss presten Arve Hansen 
Haugland. Der er også et festlig julemåltid like etter.

Nyttårsdag
Kl. 12,00 i St. Markus kirke. Merk tiden – og en god måte å begynne det nye året med å gå 
i kirken.

JULETREFEST I BEGGE KIRKENE

HYGGESTUNDENS JULEFEST blir det i Solheim kirke onsdag 4. januar kl. 12. Her blir 
minikonsert ved Steffen Rame og Mariko. God servering, juletregang m.m..

FAMILIEJULETREFEST blir det i Solheim kirke lørdag 7. januar kl. 15. Her er festen både 
for de aller minste og for alle aldre over det som ennå har barnet inne i seg. Program, 
juletregang, god mat og overraskelse.

DIAKONIFEST blir det ii St. Markus kirke søndag 8. januar fra kl.18. Gotemplarkoret synger, 
her er festtale og variert program, god servering og gang rundt juletreet. 

Sokneprest Ådne Skiftun

Julekonsert med kor
Søndag 4.des.kl 1800
St.Markus kirke

Bergen Felleskor
Damekoret Toneveld
Hansa Mannskor

Leder: Olaug Karin Borge
Cello: Eline Sundal
Piano/orgel: Mariko Takei

Gratis/ Kollekt til Flygelprosjekt

Julekonsert med Sankta 
Sunniva Kammerkor
Fredag 16.des. kl 1930
St.Markus kirke

Medvirkende: Os Vocalis Vokalensemblet 
Glissando og Kammerkoret Gneis

Dirigent: Tore Kloster
Piano: Irene Simonsen

Gratis/Kollekt

Vi synger Julen inn
Tirsdag 13.des. kl 1800
Solheim kirke

Det blir 7.gang vi skal ha denne konser-
ten. Denne gangen blir det også variert 
program med: 

Solheim barnekor
Barn og foreldre fra Småbarnstreffet
Jentekor Kalliope
Dir.Åsne Kvamme
Trumpet Steffen og Silje Rame
Kantor: Mariko Takei

Vi skal synge flotte julesanger og høre 
vakre stemmer. 

Gratis og Jule-godterier!
Hjertelig velkommen!

JULEKONSERTER



Tekst: Bjarte Nielsen      Foto: Magdalon Opdahl

Som en del sikkert har fått med seg har Markhuset 
fått et nytt husstyre. 
Det gamle husstyret hadde ikke lengre anledning 
til å ivareta eiendommen så godt som de ønsket, 
og ville bringe ”nytt blod” inn.  Sent i fjor høst ble 
Rune Henneli og jeg kontaktet av Arvid Hernes, 
og ble forespurt om vi ville være en del av et nytt 
husstyre, og begynne en snuoperasjon på drift og 
vedlikehold av huset. Vi takket ja, og 1.1 2011 var 
det nye styret bestående av Arvid, Rune og jeg på 
plass. Arbeidet tiltok straks, men dessverre fikk 
ikke Arvid mer enn sett den spedeste begynnelse 
før han gikk bort.  Veien og arbeidet fortsatte, og vi 
har blitt enda mer motivert for oppgaven nå, selv 
om det ble en brå og trist overgang.
Da jeg er byggmester, og Rune er fagutdannet 
elektriker burde de faglige kvalifikasjonene for 
eiendomsforvaltningen være mer enn godt nok 
tilstede, men at Arvid har vært en tryllekunstner 
når det gjelder å holde både bygningsmasse og det 
tekniske anlegget i gang, levner det liten tvil om. 
Han har etterlatt seg noen sko som blir vanskelig 
å fylle.
Vi vil være vår oppgave bevisst med drift av 
Markhuset slik at alle som vil skal kunne ha glede 
av både huset og naturen slik Kristian Brakestad 
ønsket, og bevare resultatet av den enorme 
dugnadsinnsatsen som ble lagt ned i byggingen av 
huset i lang tid fremover.

Mye har skjedd i Markhuset i år.  
Utvendig er tomten ryddet, og uønsket vegetasjon 
fjernet. Vedlageret er begynt å fylles opp igjen.
Vi vil ferdigstille terrassen, og det som mangler av 
fasadearbeid før vinteren setter inn, slik at huset er 
klart til å males utvendig neste år.
Innendørs har det vært en omfattende opprydding, 
vi har gitt stuen et realt løft med maling av vegger 
og tak. (vi har samlet inn hver malingskvett i 
bodene til venner og kjente!) Alle gamle sofaer er 
skiftet ut med skinnmøbler (fått gratis på finn.no.!), 
ny takbelysning, nytt lerret til prosjektør, samt nye 
gardiner til alle vinduene.
Nå holder vi på med kjøkkenet: Ny takbelysning, 
to nye komfyrer, ventilator, 50 pent brukte stoler, 

en del ny kjøkkeninnredning, ny kjøleromsdør. Vi 
forbereder nå maling av tak og vegger.
Vindfang, gang og et par soverom er malt. Det 
er skaffet varmekabler til vindfang og handicap-
bad.  Når ”innesesongen” tar til, skal gulv støpes 
og flislegges. Vi vil prøve å ferdigstille det meste på  
handicapbadet i løpet av vinteren.
Maling til huset utvendig er kjøpt inn.
Vi har sendt inn skjema for å registrere Markhuset i 
frivillighetsregisteret. Når vi er registrert vil vi også 
registrere oss i Grasrotandelen til Norsk Tipping, 
slik at de som ønsker det har mulighet til å  støtte 
oss der.
Vi har fått nytt internettdomene, som er www.
markhuset.no  På sikt vil vi også oppgradere 
hjemmesiden, legge ut mer info, ta nye bilder, og 
inkludere Arvids bidrag i historien om Markhuset. 
På lengre sikt er planen å bedre tilkomsten for 
bevegelseshemmede, og å lage en selvstendig enhet 
i kjelleren, slik at huset kan leies ut til små grupper, 
for eksempel familier. 
De store utfordringene med huset fremover vil 
være oppgradering av brannvarslingssystem og  
kloakksystem, samt utskifting av oppvaskmaskinen. 
Her er det utgifter vi ikke kommer utenom.

Andre gledelige ting: I år har vi hatt påskeleir for 
første gang på mange år, med rundt 15 deltakere. 
Mottoet i år var ”nytt liv”.
1.påskedag var det åpen dag/minnedag for Arvid i 
Markhuset da var vi ca. 25 ”med stort og smått”. 
Flesteparten av disse var gamle klubbfolk. Vi hadde 
lysbildeshow med gamle ”dalen” og klubbfoto. 
Hyttebøkene var funnet fram, og ble nøye 
gjennomsøkt etter gamle ”perler”. Gjett om det 
ble mimret.
Vi har også egen gruppe på Facebook, som vi vil 
prøve å oppdatere etterhvert som arbeidet skrider 
frem. 
Jeg håper folk vil følge oss på veien videre, og nøl 
ikke med å kontakte oss dersom dere ønsker å dra 
opp en tur. Markhuset ble bygd for å brukes.

Med Vennlig hilsen
Bjarte Anthun Nielsen

MARKHUSET 
– en statusoppdatering fra det nye husstyret, og 
veien videre



Løvstakkdagene 24.-25. september ble 
en fin og spesiell helg som vi ser tilbake 
på med flere gode og rike opplevelser. 
St. Markus kirke var sentral i et godt 
etablert kulturarrangement  med sine 
to viktige innslag. 

Konserten lørdag kveld med ”The 
Real Ones” ble en annerledes, men 
berikende opplevelse på flere måter. 
Jeg tror mange av de fremmøtte fikk 
en god og positiv opplevelse der 
kirkerommet ble ramme for en stilart 
vi ikke så ofte har hørt der før. De 
mange positive tilbakemeldingene 
etterpå bekrefter dette. Bandet ga 
også uttrykk for at dette var en ny og 
spennende erfaring for dem. Det var 

nemlig første gang de hadde spilt i en 
kirke!

Søndagens musikkgudstjeneste 
ble naturligvis en helt annerledes 
opplevelse. Her benyttet vi også 
anledningen til å slå et slag for 
flygelprosjektet vårt i St. Markus slik vi 
gjorde kvelden før. Vi hadde en avtale 
med Bergen Pianoforretning som lånte 
oss et meget godt instrument (Yamaha 
C7) slik at vi selv kunne få erfare om 
det passet til kirkerommet. Det gjorde 
det!
Musikkgudstjenesten ble en svært god 
opplevelse der vår egen Signe Bakke 
ga noen strålende eksempler på hva et 
slikt instrument  kan bety for kirken vår. 

Den store og godt kjente akustikken 
foredlet klangen, og jeg  opplevde det 
klart og tydeligt  over alt i rommet.   
I St. Markus kirke er  det av flere 
grunner ønskelig å innvestere i et flygel. 
Bl.a. kirkerommets størrelse og gode 
akustikk tilsier behovet for dette. 
Om kort tid vil  ”St. Markus-katedralen” 
være mye mer sentrumsnær og 
tilgjengelig enn før. Da vil en slik 
investering også virke positivt inn på 
kulturaktiviteter i bydelen, og i den 
flotte kirken vår.
Vi minner om gavekonto til nytt flygel 
til kontonr. 3624 57 20976( Merk 
Flygelprosjekt!)

Mariko Takei

Vi som var små under kri-
gen, og i slutten av -40 årene 
hadde ikke så mye under-
holdning. Ikke engang radio 
hadde vi, radioapparatene 
ble jo beslaglagt av tyskerne. 
Men en ting hadde vi i hvert 
fall utendørs, og det var Lø-
bergshuset. En villa med 
store eiendommer rundt. En 
gang i fordums tid satt opp 
av stortingsmann Løberg. 
Mange år senere var eien-
dommen ikke lenger i så god 
forfatning. 

Funkishuset ble bygget for alminne-
lige mennesker, og tilslutt var bare 
villaen igjen med en hage rundt. Ha-
gen var ikke beplantet-bare restene 
av en hekk med rosa blomster stod 
igjen og en rosa Rhododendron. 
Desto bedre for oss unger. Vi lekte 
rundt dette huset. 

Der bodde tre familier der men 
trangbodd var det ikke. I et gammel 
tre pleide vi å klatre. En gang gikk 
det galt, og jeg havnet i bakken. Min 
mor var ikke hjemme, og jeg ble bå-
ret inn i huset. Da jeg våknet trodde 

jeg at jeg var kommet til himmelen, 
for der var fresker malt i taket med 
engler og all slags prakt. 
Den nordligste delen av huset ble 
tatt i bruk til kirke.  Der gikk vi på 
søndagsskolen og fikk stjerner for 
hvert fremmøte, og gullstjerne for 
hvert tiende besøk. 

I 1967 skulle imidlertid huset rives. 
De fleste hadde flyttet ut. Mannen 
som da bodde der hvor kirkerom-
met hadde vært, hadde i den forbin-
delse begynt å brenne papir osv. i en 
peis. Min far observerte røyk stige 
opp fra baksiden av huset. Han gikk 
faktisk rundt huset og så at røyken 
kom fra pipa. 

Om natten sov jeg i første etasje. 
Utpå morgenkvisten hørte jeg et 
sus og trodde det hadde begynt å 
blåse kraftig. Jeg sovnet igjen men 
våknet da vinduene eksploderte. Vi 
bodde rett over gaten. Da jeg så ut 
sto hele den nordlige delen i full fyr. 
Jeg ringte på dørklokken ovenpå og 
ropte at det var brann i Løbergshu-
set. Min far svarte da- ta det med ro, 
han fyrer bare i ovnen. 

Så ble det full uttrykning til det 
knusktørre huset. Det var en dra-
matisk brann. Mannen som fyrte i 
ovnen stod utenfor, et syn jeg aldri 
glemmer. Vi måtte evakuere pga var-
men. Min mor hadde kreft og døde 
et par måneder senere. Men huset 
vil alltid stå i vår erindring- vi som 
vokste opp i Hordagaten. 

Hilsen 
Else (Huseby) Erdal

Løbergsvillaen - Solheim interimkirke

Else Erdal er kunstner og deler her 
med oss et av sine siste akvareller.

Musikalsk markering i St.Markus under Løvstakkdagene

Foto: Annicken Gildernes

Foto: Annicken Gildernes



ROM FOR JESUS

Snøen lavar ned. Det er blitt vinter. 

Mørket kom krypande utover hausten. Det gjekk så gradvis at ein mest ikkje merka det. 

Levande lys, eit varmt pledd, ein god stol, noko varmt å drikke, ei god bok, fred i heimen.
Det nærmar seg jul.

I butikkane ser vi Jesusbarn-marsipan, Jesusbarn-tallerkar, Jesusbarn-papir, Jesusbarn-
deteineogdetandre. Eller forresten, det blei visst litt feil dette – eller litt for rett. Når vi 
skal minnast Jesusbarnet kallar vi det jul. Men dette norske ordet jul har det noko med 
Jesusbarnet å gjere? Er Jesus blitt borte? Har vi ikkje lenger rom for Jesus?

Ein annan stad, ei anna tid. 
Ei ung kvinne er på ei lang og strevsom reise, ho er gravid og ventar born kva tid som helst. 
Dei har gått langt. Det er ein støvete og steinete sti. Når sola står som høgast er det ikkje 
mange stader å skjule seg for dei stikkande og brennande strålene. Når sola går ned kjem 
kulden smygande. Dei ville ikkje reist om dei ikkje måtte. Det er folketelling, og dei må gå. 
Ho er i følgje med mannen sin. Graviditeten skjedde brått og uventa. Det er litt vanskeleg å 
snakke om – for mannen også. Dei var forlova. Ho sa ho var blitt gravid. Han var ikkje faren 
til barnet. Det er vanskeleg nok i seg sjølv dette, men så var det nokre andre ting også.

Jenta, den kommande mora, høyrde stemmer – og såg syner. Ho hadde visst hatt kontakt 
med englar – sa dei. Om ho hadde drøymt eller ikkje skal ikkje seiast, men rart var det. Og 
han karen som følgde med henne var visst også havna på galaien med englar og draumar 
og forskjellig seiest det.

Der innskrivinga skulle være var det fullt overalt. Mykje folk var samla. Ikkje ei seng, ikkje 
ein benk, ikkje ein ledig golvplass. Det var fullt. Dei hadde ikkje plass. Ikkje heller for ei 
ung jente som kunne føde kva tid som helst. Etter den lange og strevsomme reisa, og alle 
påkjenningane med forholda rundt graviditeten og desse spesielle spirituelle opplevingane; 
det var ikkje rom for dei.

I den kalde kvelden søkte dei rom blant dyra, eit ly. Der fødte jenta. Det går gjetord om 
fleire overnaturlege hendingar på markene i nærleiken. Nokon rapporterer om at nokre 
gjetarar hadde opplevd rare ting. Dei snakka usamanhengande om englar som song og 
andre uhøyrte ting – men ein veit jo korleis gjetarar fortel røvarhistoriar.

Løvstakksiden 2011: Det rapporteres frå Bergen at det er så fullt i heimane, timeplanane, 
butikkane, hjartene – at det er vanskeleg å få sjå eit glimt av Jesus. Barnet er blitt borte frå 
jula. Det var ikkje rom for han. 
Eller...

Sverre Johan Nærheim

Navn: IRENE LYGRE
Fødselsdato: 01.10.1986
Bosted: Løbergsveien
Født: Stavanger
Høyde: 176 cm
Vekt: Ingen kommentar
Hårfarge: Lysblond
Jobb: Sosionom

Intervju med AFRIKADAMEN

Våre to utsendte paparazzi-jornalister Didrik og Chris fra Klubben i St.Markus tar her et kjapt intervju med klubble-
der Irene Lygre. 

Hvorfor reiser du til Afrika?
Jeg skal jobbe frivillig for NorMisjon 
og være lærer for kusinen min sitt 
barn som går i 5.klasse. I tillegg skal 
jeg være med å drive en ungdoms-
klubb. 

Gleder du deg?
Ja, jeg gleder meg til å komme til 
Mali. Jeg har vært der en tur for 6 år 
siden og bodd i Mali og Tanzania til-
sammen 9 mnd. Det blir spennende. 

Ka kommer du til å savne?
Jeg kommer til å savne mange fine 

folk jeg har blitt kjent med her i Ber-
gen. Jeg kommer sikkert til å savne 
regnet i Bergen for i Mali er det 40 
grader og sol mye av tiden. Selvføl-
gelig vil jeg savne Klubben og ikke 
minst Didrik og Chris.  

Hvem skal overta Klubben?
Karianne, Jon-Erik og Olga skal være 
nye ledere for Klubben. 

Irene er på gråten da hun forteller 
at hun skal flytte til Stavanger, når 
hun kommer tilbake fra Afrika og 
kan ikke lede klubben. 

Dette syntes vi i klubben blir et 
stort tap. 

Hva er ditt beste minne?
Mitt beste minne er alle de flotte 
ungdommene på Løvstakksiden som 
jeg er blitt kjent med. 

Lykke til Irene! 

Didrik og Chris



Heidi Terese Vangen er 26 år gammel og kom-
mer fra Oslo, men har bodd i Bergen de siste fire årene. Jeg 
fullførte en bachelorgrad i religionsvitenskap i sommer og 
har vært arbeidssøkende siden. Fordi jeg har et ønske om å 
jobbe innenfor kirken, kom jeg etterhvert på tanken om at 
jeg kunne engasjere meg i menigheten inntil en lønnet stil-
ling dukket opp, og slik kom jeg til å få en praksisplass som 
menighetskonsulent for de neste månedene. Jeg kommer i 
hovedsak til å jobbe sammen med Åsta Årøen og Solveig 
Sjursæther, og jeg vil være til stede på småbarnstreffet på 
torsdager.
Besøk gjerne bloggen min på www.erkjennelser.com.

En stemme til Jesus
(Av Heidi Terese Vangen)

I forkant av fjorårets julehandel gikk Grønn Hverdag 
ut med en oppfordring om å behandle hver julegave 
man gir som en stemme til den verden en ønsker seg. 
I den anledning kan vi som kristne spørre oss om 
hvordan vi kan stemme på Jesus under juleforbere-
delsene.
Den økende materialismen i julefeiringen bekymrer 
mange, og det kan virke som om den herren som fei-
res, er en ganske annen enn Jesus. Hver jul slår vi fjor-

årets kjøpsrekorder, og dessuten kaster vi stadig flere 
av julegavene vi får. Ikke bare belaster dette kloden, 
men tingene vi kjøper og kaster, er gjerne produsert 
av mennesker som jobber for langt under levelønn.
Dithen ønsker jeg ikke å la min stemme gå, men hva 
er alternativet? Miljøorganisasjonene foreslår å gi ga-
vekort på opplevelser og tjenester i stedet for ting, 
for i overflodssamfunnet er det nettopp samvær og 
fellesskap mange savner, og særlig i byene vokser 
ensomheten. Julegaver som vitner om et engasjement 
for våre medmennesker og for skaperverket, dét er en 
stemme til Jesus.

Onsdag 7.desember kl 1200 inviterer vi til 
stort Advent og førjulstreff. Det blir siste samling 
i 2011, og vi har et flott program. Visesanger Svein 
Georg Øveraas synger og underholder. Det blir 
deilig servering med smørbrød, kaker, kaffe og te.  
Vi må ha påmelding og treffet koster 100 kroner. 
Påmelding til Målfrid Thunes - 55292144. 
Selv om det er slutt for dette året - er vi full gang 
igjen i 2012. 
Onsdag 4.januar kl 1200 til Hyggestundens 
Julefest. Der blir andakt av Åsta Årøen, ”minijule-
konsert” ved Mariko Takei og Steffen Rame, gang 

rundt juletreet hører med og der blir en enkel 
servering.  Hjertelig velkommen. 
Onsdag 18.januar kl 1200: ”Sjømannskir-
ken i New York”. Diakon i Åsane, Rita Eldholm 
forteller og viser bilder fra Sjømannskirken. 

Onsdag 1.februar kl 1200: ”Misjon uten 
grenser”. Marianne Juvik Sæbø viser bilder og for-
teller om barnehjemsarbeidet i Ukraina og viser 
bilder fra arbeidet. Hun vil også synge for oss. 

Arne Nord

Misjon uten grenser

Vi var så heldig å få en kjapp telefonprat med den 
kjente og populære sangeren Marianne Ju-
vik Sæbø. Årsaken var at Marianne vil besøke 
Hyggestunden i Solheim kirke onsdag 1.februar.  
Foruten å være en flott ”sangdame”  er hun også 
sterkt sosialt opptatt i et prosjekt som Misjon 
uten grenser driver blandt og for barnehjems-
barn i Ukraina. Første gang Marianne besøkte et 
av barnehjemmene ble hun forferdet over forhol-
dene barna levde under på dette hjemmet. Knus-
te ruter, råtne gulv, dusjer med bare kaldt vann 
og ellers dårlige hygieniske forhold for barna. 
Marianne har gått inn for dette arbeidet som Mi-
sjon uten grenser driver og hun kan glede seg 
over at det har gitt gode resultater, noe som gle-
der både barna i Ukraina og alle hjelperne her i 
Norge. Marianne kunne fortelle at idag er over 
20 barnehjem rehabilitert og oppgavene er også 
”uten grenser”. 
Onsdag 1.februar vil Marianne Juvik Sæbø være 
sammen med oss i Hyggestunden. Hun forteller 
om arbeidet som Misjon uten grenser gjør - og 
viser bilder fra barnehjemmene i Ukraina. Og 
selvfølgelig vil hun synge for oss, smiler hun gjen-
nom telefonen. Vi gleder oss! 

Arne Nord

Kjære medmenneske, jeg holder av deg!
Si det ut med eller uten ord. 
Si det med et smil, 
med en forsonende bevegelse, 
med et håndtrykk, 
med et anerkjennende ord, 
med et klapp på skulderen, 
med en spontan omfavnelse, 
med et kyss, 
med en stjerne i øynene dine!
Si det ut med dusinvis av små oppmerksomhet, 
hver dag på nytt!
KJÆRE MEDMENNESKE, 
JEG HOLDER AV DEG!

fra boken: Kjære medmenneske av Phil. Bosmans. 

Hyggestunden i Solheim kirke

JULEFEST
 
i

St. Markus menighetsavdeling
 

SØNDAG  8.januar  kl. 18.00
 

Eystein Wiig taler
Godtemplarkoret synger

God bevertning
Gang rundt juletreet

Du er hjertelig velkommen !
 

Arr. : St. Markus Diakonat



Glimt fra menighetslivet . . .

Stine Iren Kvam 
ønsker alle hjemme-
værende småbarn og 
foreldre hjertelelig 
velkommen til små-
barnstreff på tirsdager 
mellom kl.10-14 i 
Solheim kirkes menig-
hetssal. 

Krybbespil- I år 
blir det også krybbe-
spill for alle barneha-
gebarn på Løvstakk-
siden. Sokneprest 
Skiftun stiller opp 
som Josef og leder 
barna gjennom jule-
fortellingen. 

Julemesse i Sol-
heim kirke- Lørdag 
26.nov. blir også den 
tradisjonelle julemes-
sen arrangert. Mange 
fine gevinster og en 
betydelig innsats blir 
gjort for å lage flott 
håndarbeid av ildsjeler 
i Solheim kirke. 

Hvem er han denne Audun Greps-
tad, som synger så vakkert og som 
underholder i Fred Astaire-stil? 

Trofast holder han og mannskoret Fremad 
gode konserter i URDI-huset. Repertoaret 
er bredt og sangen vekker stor glede, og 
trofaste publikummere fra lokalmiljøet mø-
ter opp, til allsang, muntrasjon og loddsalg. 
Pr år blir det holdt mellom 8 til 11 konser-
ter. De har fast sangtime på Solheim eldre-
senter, siste tirsdag i måneden siden 1992.
Audun har tre voksne barn, har yrkesbak-
grunn som bank-mann , er pensjonist og 
brenner for korsang. Han er født i Hødden, 
mor var fra Nord-Huglo, far fra Stardalen i 
Jølster.
Gjennom oppveksten fikk Audun formidlet 
at arbeid og engasjement er viktig. Hans far 
var formann i  ”Tømmerne og snekkernes 
forening”, de bygget blant annet byggene i 
Sophus Phils gt. og Rothaugskomplekset. 
Hans mor vekslet mellom å være jordmor-
assistent, og sesongarbeider på USF, der hun 
la sardiner i boks.

Audun selv begynte som læregutt i forløpe-
ren til DNB, Bergen Creditbank,  i 1947, og 
steg gradvis i gradene.” Det er mye som har 
forandret seg” sier Audun, og eksemplifise-
rer med at bankfunksjonærene, etter krak-
ket, avstod fra lønnsforhøyelse, ” det hadde 
nok ikke skjedd i dag”. Audun holder selv 
fram den store og omfattende kontakten 
med kundene, som givende og interessant.
Det er ikke til å unngå å legge merke til Au-
duns store engasjement for mange ting. ”Jeg 
er bare født sånn,” sier han og legger til at 
daglig avislesning er et must.
”Stundene i URDI-huset er en fin måte å 
bringe en gammel sang-tradisjon frem i 
gjen”, sier Audun og framholder at de leg-
ger vekt på mange gamle Bergens sanger på 
repertoaret.
Mannskoret Fremad ble stiftet i 1934, og har 
per i dag 7 -8 sangere.  Musikalsk leder er 
Christian Wedber. Koret er svært interes-
sert i å rekruttere flere sangere, så dersom 
du har lyst, har du lov! 

Åsta Årøen

Vakker mannskorsang i URDI-huset!



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

CHURCH SERVIC SCHEDULE SUNDAYS AT 5 PM IN ST. MARKUS CHURCH

Date               Readings              Preacher         HolyC   Notes

Nov. 6             Math 5, 1-12                Prayer night

Nov. 13           Ex. 3, 11-15                Arve                 x

Nov. 20           Math 25, 31-46           Tor Øyvind                    Prayer ministry

Nov. 27           Luke 4, 16-22             Arve                 x         

Dec. 4             5.30 PM in Bethlehem        Advent- and Christmas Party with KIA

Dec. 11           Luke 3, 7-18                                       x

Dec. 18           Luke 1, 39-45             Arve                              Carolling

Dec. 25 12 noon John 1, 1-14           Arve                   x     Christmas party after the service

January 1         Math. 1, 20-21            Arve                                Family service

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

 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)

Please ensure that the church has 
your updated contact information.

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

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.

Den interkulturelle kvinnegruppen 
på Løvstakksiden møtes i 
Sambrukshuset i Løvstakkv. 32 hver 
fredag fra kl.18-20. 

Her kommer et intervju med Tulay As, 
en av lederne i denne gruppen.

Hvor lenge har du vært 1. 
med i den interkulturelle 
kvinnegruppen på 
Løvstakksiden? 
Jeg har vært med i 3-4 år. I 
begynnelsen gikk jeg på skole 
så da fikk jeg ikke til å delta 
regelmessig.

Hvorfor er du med i 2. 
denne gruppen?
Jeg hadde lyst til å bli kjent 
med andre kulturer og andre 
kvinner. Det var kjedelig å sitte 
mye hjemme. Det er spennende 
og gå dit, jeg gleder meg alltid. 
Av og til går jeg og tenker på 
hvilken mat jeg har lyst til å ta 
med meg den fredagen jeg skal 
på kvinnegruppe, jeg liker å lage 
tyrkisk mat.

Vil du si noe om 3. 
aktivitetene i gruppen?
Vi har strikking, sying, og hekling. 
Noen ganger har vi temakvelder. 

Det jeg har likt aller best er 
ulltovekurset som vi hadde i 
vår. Der vi tovet egg og væsker. 
Det er også veldig spennende 
med kaosmaling som vi lærer 
akkurat nå. Bildene blir mye 
finere enn det jeg hadde trodd 
før vi begynte.

Jeg er velig glad i håndarbeid og 
synes det er kjekt når jeg kan 
lære andre å strikke, hekle eller 
å sy.

Vil du anbefale dette 4. 
til andre kvinner på 
Løvstakksiden?
For meg er denne kvinnegruppen 
viktig av flere grunner. Vi har 
det kjekt i lag. Når jeg kommer 
dit og er sammen med de 
andre kvinnene så glemmer jeg 
problemene og bekymringene 
mine. Jeg inviterer også vennene 
mine dit. Mange av de som 
kommer er flinke til å spre 
glede.

Hvorfor vil du anbefale 5. 
andre å komme på denne 
gruppen?
Som jeg sa så gjør det meg 
godt å komme sammen med 
kvinnene her. Spesielt for de 

som sitter mye hjemme kan 
dette være et godt tilbud. Det 
er også en fin måte å lære seg 
norsk på. Jeg har ikke norske 
venner utenom i denne gruppen. 
Jeg bruker norsk når jeg er ute 
og handler, men ellers kun her. 
Jeg vil avslutte med å si at alle 
kvinner på Løvstakksiden er 
hjertelig velkomne!
  

Kari Kaland Vestbøstad

Pastor´s message:

We should consider Jesus and his life, and then God takes it as a given 
that we also will struggle against sin, even though for most of us it will not 
mean the same grave sacrifice as Jesus offered in his struggle.  Hebrews 
chapter 12 verse 4 says: In your struggle against sin, you have not yet resi-
sted to the point of shedding your blood.

Jesus struggled against sin, and through his willingness to shed his own 
blood, he won that struggle.  It is through this gracious act of Jesus that 
God can and will invite us into his family to be his children.  The sin that 
kept us from having this fellowship with God is now washed away by Jesus.  
But then, of course, as we are invited into the family of God, he does not 
want us to bring with us the very sin that has separated us earlier.

  To belong in the family of God is not a reward for those are most 
successful in fighting sin in their lives.  Belonging in the family of God is by 
grace only, and forgiveness for sins is offered us again and again as we need 
it.  But then, let us not be mistaken about this; It is the will of God that his 
Holy Spirit will be given room in our lives to make the changes that God 
would like to see, that we will be inspired and empowered to struggle 
against sin.  It is God’s love to us that he has fought off sin through Jesus, 
and it is our love towards God and fellow men that we struggle to fight 
off sin in the same way.

Arve Hansen Haugland

INTERKULTURELL KVINNEGRUPPE

Prayer List of the month:
† Pray for Bergen International Church.
† Pray that more people will attend our
services and find their spiritual home in BIC.
† Pray for the Church Council of BIC, pray 
for
wisdom and right decisions.
† Pray for the financial situation of BIC that 
we
could get sufficient income so we can keep
Arve as our pastor.
† Pray for our pastor Arve.
† Pray for our deacon Kari
† Pray for our missionary among the Fulani
people in Mali, Frode.
Pray for the radio programs in Fulani.
† Pray for Lin and Jean-Henri who are com-
pleting their studies in Bergen at the end
of November and beginning of December. 
Thank God that they have have been with us 
in BIC.
† Pray for the Advent and Christmas Party 
together with KIA at Betlehem on Sunday 
December 4th.



    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://www.bergen.kirken.no/index.phtml?pid=5754

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.
Onsdag 7.desember kl 1200 inviterer vi til stort 
Advent og førjulstreff. Det blir deilig servering 
med smørbrød, kaker, kaffe og te.  Vi må ha på-
melding og treffet koster 100 kroner. Påmelding 
til Målfrid Thunes - 55292144. 
Onsdag 4.januar kl 1200 til Hyggestundens Jule-
fest. Der blir andakt av Åsta Årøen, ”minijule-
konsert” ved Mariko Takei og Steffen Rame, gang 
rundt juletreet hører med og der blir en enkel 
servering. 
Onsdag 18.januar kl 1200: ”Sjømannskirken i 
New York”. Diakon i Åsane, Rita Eldholm fortel-
ler og viser bilder fra Sjømannskirken. 
Onsdag 1.februar kl 1200: ”Misjon uten grenser”. 
Marianne Juvik Sæbø viser bilder og forteller om 
barnehjemsarbeidet i Ukraina og viser bilder fra 
arbeidet. Hun vil også synge for oss. 

Eldretreff i St.Markus
Første torsdag i måneden kl 1130: 

Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Tirsdag kl 1200, i den uken det ikke er Hyggestund.
24.januar

Klubben
Torsdager kl 1900-2130 i menighetssalen i St.Markus. 
Åpent for ungdommer i konfirmantalder og oppover.

Interkulturell Kvinnegruppe
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.  Oppstart etter jul blir fredag 6.januar. 
For mer informasjon 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. fra kl 1100 og utover dagen. 
Stikk gjerne innom og få med deg noen fine jule-
gaver! 

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!  
Oppstart i det nye året blir 11.januar. 
           

Vi har plass til deg også !

Nytt menighetsråd nov.2011 – 2015

Medlemmer:
STEFFEN WULFSBERG RAME, 22 år | 334 stemmer 
JONNY ØSTENSTAD, 47 år | 327 stemmer 
EYSTEIN WIIG, 35 år | 323 stemmer 
STINE IREN KVAM, 29 år | 316 stemmer 
HANS TEIGE, 63 år | 316 stemmer 
OMMUND LINDTJØRN, 36 år | 311 stemmer 
EVA LISE WIKSTRØM, 40 år | 310 stemmer 
SVEN GUDMUND HINDERAKER, 49 år | 307 stemmer 

Varamedlemmer:
MARGIT KLARA SKUMSNES JENSEN, 51 år | 306 stemmer 
INGVAR JOHANNES LANDA, 43 år | 303 stemmer 
ANNETTE DAMSBERG FADNES YOGENDRAN, 
39 år | 302 stemmer 
ANN KRISTIN SANDVIK HEGGHOLMEN, 59 år | 295 stemmer 
DAG TOLLEF MARTIN RAME, 51 år | 286 stemmer 

Andre som fikk stemmer:
ROLF WILLIAM RASMUSSEN, 70 år | 2 stemmer 

Det nye rådet har konstituert seg. Leder gjennom 6år 
Jonny Østenstad ba om avlastning fra ledervervet. 
Ny leder for Løvstakksiden menighet er Ommund 
Lindtjørn med Lise Wikstrøm som 1.nestleder. 
Menighetsrådet vedtok å velge 2.nestleder også. 
Dette valget ble utsatt til møte i november. Ledere 
for menighetsråd velges for ett år av gangen.

Ommund Lindtjørn bor i Søndre Skogvei 
er 36 år gammel og småbarnsfar. Til daglig jobber 
han som lektor på Danielsen skole. Ommund var 
med i det forrige menighetsrådet også. Her var 
han menighetens representant i Bergen Kirkelige 
Fellesråd. Han brenner for barne og ungdomsarbeid 
og mener at dette må vi videre styrke og knytte folk 
nærmere til kirken. 

Solveig Sjursæther
menighetskonsulent

Takk til alle dere som stemte ved 
kirkevalget.

Dette året var det to valg ved kirkevalget den 12.sept.  
Valg av nytt menighetsråd og  i Bjørgvin bispedømme 
delvalg til bispedømme.  Begge valgene skapte 
tydeligvis engasjement rundt om i menigheten.

Ved bispedømmevalget skulle det velges inn 3 
leke representanter i denne omgang.  Så skal det 
nye menighetsrådet velge 4 nye medlemmer  før  
utgangen av nov. 2011.  De som kom direkte inn 
ved kirkevalget 12.sept.  var Nils Dagestad, Catrine 
Halstensen og Egil Morland. 

Som man ser av listen så ble resultatet på 
rekkefølgen ganske annerledes, enn menighetsrådes 
framlagte liste også denne gangen. Om lag  2/3 av 
stemmesedlene var rettet på. Men absolutt positivt 
i forhold til engasjement for menigheten. Denne 
gangen var det en slenger ved valget. Rolf Rasmussen 
fikk 2 stemmer.

Vi takker alle som engasjerte seg og av gav stemme. 

Faste medlemmer i rådet er de første åtte på listen.  
Det er tydelig at menigheten har stor tro på de unge. 
Også denne gangen var det yngste mann på laget 
Steffen Wulfsberg Rame som fikk flest stemmer.  
Det nye rådet har en god sammensetning både med 
hensyn til alder, kjønn og geografi.  Dette er vi svært 
glade for, da dette styrker rådet.  Arbeidet  starter 
i november måned og at rådet sitter i fire år denne 
gang.

Lykke til med det viktige arbeidet.!

Solveig Sjursæther
menighetskonsulent

Takk til menighetsrådet 2009 -20011

Det må rettes en stor takk til alle som satt i det 
forrige rådet.  De har lagt en god grunnvoll som det 
kommende rådet kan bygge videre på. En særlig takk 
til leder Jonny Østenstad for den store innsatsen han 
har lagt ned på alle plan. Han har stått på både sent 
og tidlig,  vært tilgjengelig både for ung og gammel. 
Jonny ønske selv en avlastning nå og andre oppgaver. 
Tusen takk .



HAR DU LYST TIL Å GJØRE 
NOE MENINGSFULLT?

Å bli besøksvenn kan da vær en mulighet. Det 
handler om møter mellom mennesker. Vi har her 
intervjuet Signe Halvorsen som har vært besøksvenn 
på Løvstakksiden i mange år.

Hvor lenge har du vært med i besøkstjenesten på 1. 
Løvstakksiden?
Jeg har vært med i 11 år, siden 2000.

Hvordan har det vært for deg å gå hjem på besøk til 2. 
folk?
Det har aldri vært vanskelig for meg å gjøre dette med 
min bakgrunn som hjemmehjelp. Jeg har alltid synes det 
har vært interessant å snakke med eldre folk.

Hvilke behov har de som vil ha besøk?3. 
De fleste trenger noen som har tid til å lytte.
Noen trenger hjelp til å komme seg ut, for eksempel til 
handling, legebesøk eller å hente medisiner.

Hva er viktig å tenke på når en skal gå på besøk til 4. 
noen en ikke kjenner?
Det er viktig å huske på at nå er jeg i en annen sitt hjem. 
Det er ofte et stort skritt for de som ønsker besøk å slippe 
oss inn. Det er viktig å vite at jeg er tilstede for at den jeg 
går til skal få snakke. Jeg går ikke dit for å lette mine egne 
bekymringer. Jeg kommer dit for å lytte og hjelpe.

Vil du nevne noe som har vært spesielt kjekt, i disse 5. 
årene som besøksvenn?
Folk har ulike behov. Jeg har blant annet vært invitert med 
ut på kino eller i bursdagsbesøk. Det å være besøksvenn 
kan innebære mange ulike ting. Jeg har ikke opplevd 
dette krevende, men jeg har hele tiden vært bevisst på 
grensesetting. 

Har du noen anbefalinger til folk som ønsker å bli 6. 
besøksvenn?
Haraldsplass Diakonale Sykehus har kurs for nye besøkere, 
dette har vært veldig kjekt og lærerikt. Kurset blir dekket 
av menigheten.

(Dersom du har lyst til å bli besøksvenn kan du 
kontakte Signe Halvorsen på tlf. 55290341 eller 
94489282)
   Kari Kaland Vestbøstad

Som mange vet, har Thailand i det siste vært 
rammet av vannflom. Misjonærene våre Anne 
Brit Hatleskog og Arne Hustrulid står midt i 
hjelpearbeidet. Her bringer vi et utdrag fra 
bloggen: http://www.drommenomenfremtid.
blogspot.com/

Kirken vår her i Thailand har nå vært ute to ganger 
med hjelpesendinger. Misjonær Anne Brit Hatleskog 
er med i styret som planlegger hjelpearbeidet. Hun 
skreiv dette innlegget etter de hadde vert på besøk 
i en menighet som hadde store problemer pga flom-
men.

Rett nord, men innenfor stor-Bangkok ligger Prathum Thani, 
"lotusblomstens by". Gjennom Prathum Thani renner Chao 
Praya-elva, og distriktet har fått mer enn sin del av vann 
de siste ukene.

Kirka vår her i Thailand (ELCT) har hatt kontakt med en 
lokal menighet i dette området. Presten Prasit fortalte at 
de hadde det vanskelig, så tirsdag reiste vi ut på besøk.

Kan du, kjære leser, tenke deg ei gate med 1 meter høyt 
vann? En skole der lekeplassen er et digert basseng, med 
vann til armene på en voksen? Kan du tenke deg at eneste 
mulighet til å komme ut herfra er å gå en kilometer i det-
te vannet? Et vann der søppelet flyter, godt blandet med 
kloakk og parasitter (og slanger!) kan herje fritt? Det er 
virkeligheten for hundretusener av mennesker i Thailand 
nå. Jeg har nå vært der; Jeg har gått i brunt vann til over 
midjen, kjent luktene, snakket med menneskene som bor 
der, sett ungene, og kjent bittelitt på redselen når vannet 
stiger for hver time.

Men, vi reiste derfra utpå ettermiddagen, mens det ennå 
var dagslys. Vi reiste hjem til en dusj og vaskemaskin, til 
varm middag og ei seng. De mange hundre fremmedar-
beiderene, fra Laos, Kambodsja bl.a. som bor rundt kirken 
til pastor Prasit har ingen steder å reise. Når fabrikken de 
jobber på nå har stengt har de heller ikke lønn, og ingen 
mat å spise.

I morgen (fredag) reiser vi tilbake med hjelpeforsyninger. 
I dag samles ELCT for å pakke ris, vann, nudler, såpe og 
medisiner. Takk for din støtte!

Anne Brit Hatleskog

Flommen i Thailand
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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.
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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

 

Gratulerer Noa og Mei!

Vi vil gratulere Noa og Mei med deres inngåtte 
ekteskap. Liu Zheng og Peng XiaoMei, som de 
heter på kinesisk, hadde en forbønnshandling i 
St.Markus 10.september. Etterpå var det fest-
lig markering i menighetssalen i St.Markus både 
med norske og kinesiske venner. 

Noa har vært med en periode i menighetsrådet 
i Løvstakksiden og ellers vært aktivt med både 
i Løvstakksiden menighet og den kinesiske me-
nighet. Han skulle være kjent for mange her på 
Løvstakksiden. 

Vi ønsker dem til lykke og Guds rike velsignelse 
over ekteskapet! 

Arnulf Sandvik
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