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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

02. desember.  1. søndag i advent

Kl. 11,00 Solheim kirke

FAMILIEGUDSTJENESTE ved 

kapellan Sandvik. Kirkens nyttårsdag.  

Barn deltar. Takkoffer: Barne- og 

ungdomsarbeidet. Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke

Gudstjeneste ved sokneprest 

Skiftun. Nattverd. Takkoffer: 

Sjømannsmisjonen/Norsk Kirke i 

utlandet. Krk.k.

09. desember.  2. søndag i advent

Kl. 11,00 St. Markus kirke

Gudstjeneste ved Henry Skogvoll 

og sokneprest Skiftun. Nattverd. 

Takkoffer: Menighetsarbeidet. Krk.k.

16. desember. 3. søndag i advent

Kl. 11,00 Solheim kirke

Gudstjeneste  ved Henry Skogvoll. 

Nattverd. Takkoffer: Kristen 

Muslimmisjon. Krk.k.

Kl. 17,00 St. Markus kirke

Caroling/Lysmesse i samarbeid med 

Bergen internasjonale menighet. 

23. desember. 4. søndag i kirkeåret

Kl. 11,00 Åpen kirke. Tilstede: Prest, 

organist og kirketjener.

24. desember. JULAFTEN

Kl. 14,00 St. Markus kirke

FAMILIEGUDSTJENESTE ved 

sokneprest Skiftun. Takkoffer: Kirkens 

Nødhjelp.

Kl. 16,00 Solheim kirke

FAMILIEGUDSTJENESTE ved kapellan 

Sandvik. Takkoffer: Beit Jala (Betlehem)

25. desember JULEDAG

Kl 11,00 Solheim kirke

HØYTIDSGUDSTENESTE  ved 

kapellan Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 

Det Norske Misjonsselskap.

Kl. 12,00 St. Markus kirke

JULEGUDSTJENESTE  sammen med 

Bergen Internasjonale Menighet ved 

prest Arve Hansen Haugland. Takkoffer: 

Menighetenes misjonsprosjekter i 

Thailand og Mali.

30. desember

Kl. 11,00 St. Markus kirke

Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 

Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

01.januar. Nyttårsdagen 2013

Kl. 12,00 Solheim kirke

Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 

Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 

Krk.k.

06. januar. Kristi åpenbaringsdag

Kl. 11,00 Solheim kirke

Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 

Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet 

i Thailand. Krk.k.

13. januar.  2. søndag i åpenbaringstiden

Kl. 11,00 St. Markus kirke

Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 

Nattverd. Takkoffer:Menighetsarbeidet.  

Krk.k.

20. januar. 3. søndag i åpenbaringstiden

Kl. 11,00 Solheim kirke

Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 

Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.  

Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke

Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 

Nattverd. Takkoffer: Institutt for 

sjelesorg Modum.  Krk.k. 

27. januar. Såmannssøndag

Kl. 11,00 Solheim kirke

FAMILIEGUDSTJENESTE ved 

sokneprest Skiftun. Takkoffer: 

Bibelmisjonen. Krk.k.

03. februar. Kristi Forklarelsesdag

Kl. 11,00 Solheim kirke

Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 

Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.  

Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke

Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 

Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.  

Krk.k.

10. februar. Fastelavnsøndag

Kl. 11,00 St. Markus kirke

Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 

Nattverd. Takkoffer: Institutt for 

oppseding (IKO).  Krk.k.

17. februar.  1. søndag i faste

Kl. 11,00 Solheim kirke

Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 

Nattverd. Takkoffer: Menneskeverd.  

Krk.k.

24. februar.  2. søndag i faste

Kl. 11,00 Solheim kirke

Gudstjeneste ved kapellan Sandvik.  

Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.  

Krk.k.

Kl. 11,00 St. Markus kirke

FAMILIEMESSE ved sokneprest 

Skiftun.  Nattverd. Takkoffer: Barne- og 

ungdomsarbeidet.  Krk.k.

03. mars.  3. søndag i faste

Kl. 11,00 St. Markus kirke

Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 

Nattverd. Takkoffer: Kristent 

Interkulturelt Arbeid (KIA).  Krk.k.

10. mars.  4. søndag i faste

Kl. 11,00 Solheim kirke. 

Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 

Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet 

i Thailand.  Krk.k.

17. mars. Maria budskapsdag

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.

24. mars. Palmesøndag

Kl. 11,00 Solheim kirke

Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 

Nattverd. Takkoffer: Israelsmisjonen. 

Krk.k.

28. mars. Skjærtorsdag

Kl. 11,00  St. Markus kirke

Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 

Nattverd. Takkoffer: Kirkens SOS.

29. mars. Langfredag

Kl. 11,00 Solheim kirke

Pasjonsgudstjeneste ved kapellan 

Sandvik.

31. mars. PÅSKEDAG

Kl. 11,00 Solheim kirke

HØYTIDSGUDSTJENESTE ved 

kapellan Sandvik. Nattverd. Takkoffer: 

Menighetsarbeidet.

Kl. 11,00 St. Markus kirke

HØYTIDSGUDSTJENESTE  ved 

sokneprest Skiftun. Nattverd. 

Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Soknepresten har ordet:

O JUL MED DIN GLEDE 

Lys i vintermørke
Nå	
�    kjem	
�    julemåneden	
�    desember,	
�    den	
�    mørkaste	
�     da	
�    på	
�    året.	
�    Men	
�    ne 	
�    då	
�    vil	
�    det	
�     lyse	
�    i	
�    vindaugo	
�    
i	
�    nesten	
�    alle	
�    hus	
�    –	
�    adventstjerner	
�    og	
�    sjuarma	
�    lysestakar.	
�    Det	
�    glitrar	
�    og	
�    skin!	
�    I	
�    byen	
�    vert	
�    julegater	
�    
pynta	
�    som	
�     l	
�    fest,	
�    og	
�    bu kkvindaugo	
�    har	
�    fantasifulle	
�    og	
�    vakre	
�    uts llingar.	
�    Pepperkakebyen	
�    er	
�    eit	
�    
vandringsmål	
�    for	
�    både	
�    små	
�    og	
�    store	
�    inn	
�    i	
�    stemningsland.	
�    Plakatar	
�    og	
�    annonsar	
�    fortel	
�    om	
�    konsertar	
�    
og	
�    anna	
�    fint.	
�    Juleavslutningar	
�    nærmar	
�    seg	
�    i	
�    lag	
�    og	
�    på	
�    arbeidsplassar	
�    med	
�    s l	
�    for	
�    noko	
�    meir	
�    enn	
�    det	
�    
kvardagslege.	
�    Barnehagar	
�    og	
�    skolar	
�    har	
�    juleverksted,	
�    i	
�    	
�    heimar	
�    er	
�    heimebakst	
�    der	
�    også	
�    barna	
�    kan	
�    
vera	
�    med,	
�    og	
�    så	
�    kjem	
�    skoleavslutningar	
�    også	
�    med	
�    gudsteneste!	
�    Ei	
�    triveleg	
�     d	
�    midt	
�    i	
�    vintermørket.	
�    
Ei	
�    unntaks d.	
�    Så	
�    travel	
�    og	
�    så	
�    god	
�    på	
�    same	
�     d!	
�    Stresset	
�    strammar	
�    strupen	
�    og	
�    samstundes	
�    er	
�    det	
�    så	
�    
sø !

Julekvelden
Og	
�    så	
�    kjem	
�    han	
�    den	
�    kvelden	
�    som	
�    heile	
�    adven da	
�    går	
�    fram	
�    mot.	
�    Barna	
�    sin	
�    store	
�    fest.	
�    Pyn ng	
�    og	
�    
feiring	
�    e er	
�    gamle	
�    tradisjonar	
�    og	
�    nye	
�    som	
�    vi	
�    e erkvart	
�    legg	
�     l.	
�    Minner	
�    strøymer	
�    på	
�    om	
�    barndomens	
�    
jul	
�    og	
�    om	
�    dei	
�    som	
�    ikkje	
�    er	
�    med	
�    oss	
�    lenger.	
�    Fellesskapet	
�    styrkest	
�     l	
�    dei	
�    vi	
�    no	
�    er	
�    saman	
�    med.	
�    Tente	
�    lys	
�    
og	
�    du er	
�    av	
�    tradisjonsmat,	
�    det	
�    bugnar	
�    av	
�    godt	
�    og	
�    strålar	
�    mot	
�    oss	
�    frå	
�    juletre	
�    og	
�    lysestakar	
�    .	
�    Før	
�    vi	
�    
samlast	
�    omkring	
�    duka	
�    bord	
�    og	
�    julepakkar,	
�    går	
�    mange	
�     l	
�    gravplass	
�    og	
�    tenner	
�    lys,	
�    og	
�    så	
�     l	
�    kyrkje.	
�    	
�    Det	
�    
er	
�    tradisjon	
�    og	
�    det	
�    er	
�    god	
�    feiring	
�    på	
�    same	
�     d!	
�    I	
�    kyrkja	
�    er	
�    det	
�    pynta	
�     l	
�    fest,	
�    og	
�    kyrkja	
�    innbed	
�    alle!	
�    

Det gode budskap
Og	
�    finner	
�    du	
�    ham	
�    i	
�    krybbens	
�    hø
som	
�    hyrder	
�    så,	
�    som	
�    hyrder	
�    så,
da	
�    eier	
�    du	
�    nok	
�     l	
�    freidig	
�    å	
�    dø

og	
�    leve	
�    på.

Med	
�    den	
�     strofa	
�     kny est	
�     kontakt	
�     frå	
�     den	
�     gong	
�     l	
�     no,	
�     og	
�     vi	
�     kan	
�     oppleve	
�     det	
�     verkelege	
�     innhald	
�     i	
�    
julebudskapet:	
�    Ein	
�    FRELSAR	
�    for	
�    alle	
�     der	
�    og	
�    folkeslag	
�    er	
�    fødd!	
�    Jesus	
�    Kristus.	
�    Det	
�    er	
�    Skaparen	
�    sjølv,	
�    
Gud,	
�    som	
�    møter	
�    oss	
�    i	
�    Jesus-‐barnet	
�     l	
�    forsoning,	
�    liv	
�    og	
�    fred.	
�    Her	
�    er	
�    ikkje	
�    først	
�    og	
�    fremst	
�    ord,	
�    Gud	
�    
brukar	
�    teiknspråk:	
�    Englar	
�     l	
�    hyrdar,	
�    Betlehem,	
�    ein	
�    stall	
�    og	
�    ei	
�    krubbe,	
�    eit	
�    barn!	
�    Ord	
�    fylgjer	
�    handling	
�    
frå	
�    første	
�    englebudskap	
�     l	
�    apostlanes	
�    lære	
�    og	
�    kyrkja	
�    si	
�    feiring	
�    i	
�    dag.	
�    I	
�    tonar	
�    og	
�    ord	
�    gjennom	
�    salmene	
�    
våre	
�    syng	
�    vi	
�    om	
�    «oss	
�    er	
�    en	
�    evig	
�    Frelser	
�    født»,	
�    eller	
�    slik	
�    Eivind	
�    Skeie	
�    skriv	
�    det:	
�    

Fra	
�    krybben	
�     l	
�    korset	
�    gikk	
�    veien	
�    for	
�    deg,
slik	
�    åpnet	
�    du	
�    porten	
�     l	
�    himlen	
�    for	
�    meg.

Ta imot!
Det	
�    fremste	
�    symbol	
�    for	
�    jula	
�    i	
�    dag	
�    er	
�    «gave».	
�    Våre	
�    gaver	
�    er	
�     dsbestemte	
�    og	
�    kan	
�    ha	
�    forskjellig	
�    hensikt	
�    
og	
�    kvalitet.	
�    Men	
�    «Gud vere takk for si useielege gåve!»,	
�    skriv	
�    apostelen	
�    Paulus	
�    i	
�    2.	
�    Korinterbrev	
�    
kapitel	
�    9,	
�    vers	
�    15.	
�    Ei	
�    gave	
�    når	
�    likevel	
�    ikkje	
�    si 	
�    mål	
�    før	
�    enn	
�    der	
�    er	
�    mo akar	
�    som	
�    tek	
�    imot.	
�    Slik	
�    barna	
�    
glade	
�    gjer	
�    si	
�    oppgave	
�    med	
�    å	
�    ta	
�    imot,	
�    pakke	
�    ut	
�    og	
�    ta	
�    i	
�    bruk	
�    gave	
�    dei	
�    får,	
�    slik	
�    også	
�    med	
�    den	
�    store	
�    GAVE	
�    
som	
�    jul	
�    på	
�    ny	
�    viser	
�    oss	
�    og	
�    let	
�    oss	
�    feira.	
�    Det	
�    er	
�    gave	
�    som	
�    også	
�    vil	
�    takast	
�    imot	
�    av	
�    kvar	
�    enkelt.	
�    Som	
�    gave	
�    
l	
�    alle,	
�    er	
�    det	
�     l	
�    meg,	
�     l	
�    deg.	
�    Kva	
�    skal	
�    vi	
�    vel	
�    gjera	
�    anna	
�    enn	
�    takka	
�    og	
�    ta	
�    imot!	
�    La	
�    oss	
�    ta	
�     d	
�     l	
�    det	
�    

denne jul!
                                     

Ådne Skiftun



NY-KROHNBORG SENTER FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
Under Løvstakkdagene, 19.-21.oktober ble Ny-Krohnborg senter for 
oppvekst, idrett og kultur offisielt åpnet. Publikum fikk endelig besiktige 

de nye flotte lokalene. Selv om ikke alt var helt ferdig ennå, lot vi oss 

likevel imponere over de flotte lokalene. 

Som det lange navnet tilsier (håper vi får et kortere navn til daglig bruk), 
så har det nye bygget en allsidig funksjon. Det skal være et møtested for 
menneskene i vår bydel. Kafeteriaen øverst med flott utsikt til Ulriken 

og Fløyen, gjør at man kan ta seg en kopp kaffe og nyte utsikten over 
Bergen. 

Idrettshallen var riktig imponerende. Den var større og høyere opp un-

der taket enn jeg hadde forventet meg. Her er det mulighet for all slags ballspill og 
andre fysiske utskeielser. En storsal og en mindre sal gir flotte forhold for musikk og 

dans. Her kan både unge og gamle få utfolde sine kunstneriske ferdigheter. I tillegg 
er det mange små møterom og øvingsrom som foreninger og lag kan benytte seg 
av ved å booke seg inn på www.bergen.kommune. no/aktivby/. Det er Bergenhus og 
Årstad kulturkontor som administrerer kulturlokalene, mens Idrettsservice admin-
istrerer Idrettshall, styrkerom mm. Skolen disponerer kafeteriaen. Løvstakksiden 
har virkelig fått seg en møteplass der folk kan samles til ulike aktiviteter.

En stor takk til politikere, Bergen kommune, foreninger og lag i nærmiljøet samt 
ildsjeler som har stått på for å få til dette bygget ferdig! Nå gjenstår det å ta bygget 
i bruk og fylle det med folk og aktiviteter! Vi gleder oss! 

Arnulf Sandvik

Foto: Roy Harald Sandvik



Kan du si litt om hvem du er og din bak-
grunn ?
Jeg er Anders P. Petersen, filosof med pedagogisk 

tilleggsutdanning. Men, det er viktig å understreke 
at jeg først utdannet meg som tømrer. Jeg har 
som filosof vært aktiv som frilanser, i ca 7 år, med 

pedagogisk og praktisk filosofi. Jeg har gjort mye 

forskjellig, deltatt i spennende prosjekter, som 
kunnskapsløftet, den kulturelle skolesekken, den 
kulturelle bæremeisen, og den kulturelle spas-
erstokken, for å nevne noe. Jeg har alltid sagt ja 
til  oppdrag der filosofisk innsikt er etterspurt. 

Dette hjelper meg til å formulere og uttrykke  
filosofisk tenkning slik at alle , både barn og vok-
sne, kan skjønne at de har forutsetninger for å 
diskutere filosofiske problemstillinger.  De senere 

år er mye av min oppmerksomhet gått til å forstå 
den greske antikkens tenkning. Utvikling av den 
greske demokratiske kultur, som blir kalt vestens 
kulturelle vugge, er lite kjent i Norge. Her har vi 
mye å lære.

Du er leder  av  ”Filosofiskolen”. Si litt 

om det.  

Ja, Filosofiskolen er et samarbeidsprosjekt med 

Løvstakken Frivilligsentral. Filosofiskolen vil prøve 

å være en arena som gjennom foredrag, teater 
og annen virksomhet setter søkelys på forholdet 
mellom individ og samfunn og samtalens betydn-
ing for utvikling av klokskap og sjølinnsikt. For 
de gamle grekere ble den frie samtalen og aktiv 
deltagelse av alle borgere, forutsetninger for å ut-
vikle det greske demokratiet. 

Kan du være litt mer konkret?                  
Ja, jeg har god erfaring med å snakke med barn 
og har forstått, noe mange pedagoger dessverre 
ikke har, at barn har hodene fulle av filosofiske 

spørsmål som f.eks: ”Hvor kommer ordene i 
fra?” ”Hva er virkeligheten? ”Hva hvis Gud ikke 
finnes?” osv. Dette har gitt meg en praktisk filo-
sofisk innsikt man ikke kan lese seg til på uni-
versitetet. Det var den praktiske betydningen av 
filosofien grekerne la mest vekt på.  Mitt grun-
nperspektiv er som Aristoteles, at sosialisering 
kommer gjennom språket. Hvordan vi snakker, og 

hva  vi mennesker snakker om, er medbestem-
mende for hvordan vi blir. Barn har behov for å 
snakke og bli snakket med på en normal og dan-
net måte. Den anerkjennende samtalen er det 
viktigste pedagogiske redskap av alle. Alle barn 
streber etter å forstå verden og seg selv i forhold 
til omgivelsene. Alle vet at det er omgivelsene 
som former oss og at ”språket” vi møtes med 
som barn i stor grad avgjør hva vi tror vi er verd. 
Jeg tenker dette er viktig å diskutere i alle peda-
gogiske sammenhenger; i barnehagen, skolen og 
hjemmet. Regjeringens vektlegging av barns med-
virkning i barnehager er en oppfordring til slik 
tenkning. 

Nye Ny Krohnborg er et oppvekst og 
kultursenter. Hvilke visjoner gir dette en 

filosof ?                                      
Jeg kaller for min egen del min visjon for «den ath-
enske modellen». Mulighetene og utfordringene 
som ligger i Ny Krohnborg er egentlig enorme. 
Nye Ny Krohnborg er sammensatt av de samme 
elementene som det greske Akropolis med peda-
gogikk, idrett og kultur. Det var samspillet mel-
lom disse elementene som ble selve drivhjulet i 
utforming av det athenske demokrati. Her er det 
allerede fokus på viktigheten av kunnskap, idrett, 
kunst, teater, det kulturelle mangfold og selvfølge-
lig det pedagogiske. For en filosof som allerede 

har ”den athenske modellen” som visjon, så er 
det nesten uunngåelig at  det Nye Ny Krohnborg 
inviterer til å bli åsted for filosofiske refleksjoner 

om sosialt samspill  og  de rette verdier som kan 
sikre demokratiets fremtid i vårt moderne sam-
funn.
Filosofiskolens verktøy er det samme som filo-
sofene på Akropolis i sin tid brukte; reflekterende 

foredrag og samtaler som førte til ny innsikt og 
kunnskap, det antikkens filosofer kalte klokskap. 

Den virkelig store utfordringen er at Filosofisko-
len må bli et møtested for det flerkulturelle sam-
funn og bli en smeltedigel for ny, tverrkulturell 
forståelse og innsikt.

 Rolf Rasmussen

Intervju med en  filosof Anders P. Petersen



Luksusfellen

Jonny Marøy

Hvordan unngå

De fleste har fått med seg TV-serien 
Luksusfellen om hvordan gjeldsslaver 
kan få hjelp til å komme seg ut av uføret. 
Pionerkirken (som holder til i Forum) i 
samarbeid med Løvstakksiden menighet 
arrangerte et kurs 6. og 13.nov. der det 
ble forelest om hvordan ha en sunn 
privatøkonomi. Jonny Marøy, daglig led-
er i Human AS og Econ Consulting AS, 
gav oss mange gode råd for hvordan vi 
kan ordne oss slik at vi kan ha en god 
økonomi. 

Det som er viktigst av alt er å få oversikt og 
kontroll på din privatøkonomi. Det kan du 
gjøre ved å føre regnskap. Man fører opp 
alle inntektene og utgiftene man har i løpet av 
måneden. Du kan få oversikt over utgiftene du 
har ved å samle på kasselapper eller få utskrift 
fra din nettbank. Dermed kan du få oversikt 
over hva du bruker penger på og hva du har til 
rådighet.  Å lage et budsjett er ikke dumt. Ofte 
oppdager man at man kan spare mye ting som 
kanskje ikke er så nødvendige. 

Her er noen av de andre tipsene og rådene 
vi fikk: 

1.Kvitt deg først med dyr gjeld! 
Kredittkortgjeld og forbrukslån har høy låner-
ente så det er lurt å betale ned eller eventuelt 
overføre til f.eks. boliglån dersom du har det 
det for da får du lavere rente. 

2. Senk renten på boliglånet!
Det er lurt å sjekke om du kan få lavere rente 
i en annen bank ( ta forbehold om ekstra ut-
gifter ved etableringsgebyr, takst etc). 

3. Spar opp krisepenger!
Spar opp beløp som tilsvarer 2 månedsløn-
ner til uforutsette utgifter. ( Kjøleskapet eller 
komfyren kan ryke). 

4. Betal ned på lånet!
Etter at du har opparbeidet deg en krisekonto 
med reservepenger, kan du begynne å betale 
ned ekstra på lånet. 

5.Har du fremdeles gjeld?
Du kan starte langsiktig sparing, men har du lån 
må du investere i noe som gir bedre avkastning 
enn hva du betaler i lånerente. 

6. Er du gjeldsfri? 
Du kan/bør starte langsiktig sparing. Har du 
null i gjeld kan du drive langsiktig uten å ten-
ke på en lånerente forstyrrer regnestykket. 
Dermed blir spørsmålet kun hvilken risiko du 
er villig til å ta med sparepengene. 

Jonny forteller at økonomi har vært en interesse 

han har hatt allerede fra guttedagene da han beg-
ynte å følge med på Dagens Næringsliv.  I tillegg til 

å være daglig leder/partner i to rådgivningsfirmaer 

rettet mot bedrifter, så har han også glede av å 

hjelpe folk med sin privatøkonomi. Troen er vik-
tig for Jonny og han er aktivt med i Pionerkirken. 

Som kristen tenker han at det å leve etter 10-

10-80 prinsippet er å forvalte sine penger på en 

god måte (10% til menigheten, 10% til sparing og 

80% til eget forbruk,). 

For meg som ikke er økonom eller alltid har 
så bevisst forhold til min egen økonomi, var 
det et meget utbytterikt kurs av en engasjer-
ende og interessert foreleser. Håper at noen 
av våre lesere også finner rådene nyttig. Nå 

når vi går mot julehøytiden og kredittkortene 
går seg varme, er det ikke dumt å besinne se.
Takk skal du ha Jonny! 

Arnulf Sandvik



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 her tradisjoner som knytter fortid og nåtid sammen. Det gir også 
møte med hele livets sammenheng, der det er budskap som vil gi framtid og håp!

I julen kan en julaften og juledag velge mellom forskjellige tider og gudstjenesteformer.

Julaften
Kl. 14,00 er det familiegudstjeneste i St. Markus kirke. Her kan de gå som vil komme 
hjem før det blir mørkt og de som ønsker å begynne med hjemmefesten tidlig. 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 det gir en 
stemningsskapende ramme for gudstjenesten. Fellesskapet i en godt fullsatt kirke kan 
også oppleves godt, både når tekster leses og salmer synges.

Juledag
Kl. 11,00 i Solheim kirke er det høytidsgudstjenste med festliturgi. Her går en videre fra 
julaften med tekster og preken over julens budskap og flere av kjente, gode salmer.

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

Nyttårsdag
Kl. 12,00 i Solheim kirke. Merk tiden at det er kl 12, så en kan ligge litt ut på etter 
nyttårskvelden! Nyttårsdag er Jesu navnedag, julen fortsetter, og samtidig markeres det 
nye år i forhold til våre egne liv. Det kan være godt å ha første dagen i det nye året i 
kirken til Guds ord og bønn.

JULEFEST 

DIAKONIFEST blir det i St. Markus kirke søndag 8. januar fra kl.18. Gotemplarkoret 
synger, her er festtale og variert program, god servering og gang rundt juletreet. Her er 
god tradisjon med humor, høytid og fest! Alle er velkommen!

NYTTÅRSFEST har Hyggestunden onsdag 16.januar kl 1200. Det blir variert og kjekt 
program. 

Foto: Annicken Gildernes



Våre nye naboer ved Damsgårdssundet

Per Ørnulf Dæhli (til høyre på bildet) og Helge 

Mulelid er styreleder og nestleder i Piren 2 

Sameie, som består av Damsgårdsveien 39 og 

42, og de er begge opptatt av at Piren 2 kan 

engasjere seg i nærmiljøet. Løvstakksidene tok en 

prat med dem for å bli litt bedre kjent med våre 

nye naboer ved Damsgårdssundet.

Hva tenker dere om bydelen dere 
nå bor i?
Vi opplever en vital og levende bydel med 
mange gode krefter som legger ned et stort 
arbeid for fellesskapet. Det er tydelig at også 
kommunen har fokus på å utvikle bydelen og 
at det investeres betydelige summer til fordel 
for fellesskapet. Vi tror også at denne bydelen 
har innehar stort ressurser som blomstrer 
og vil blomstre i framtiden.

Kan dere fortelle litt om 
byggeprosessen og når Piren 2 ble 
ferdigstilt?
Byggetrinn 1 av Piren 2 ble ferdigstilt ved 
årsskiftet, mens byggetrinn 2 ble ferdigstilt i 
september. Vi er blitt holdt godt orientert av 

BOB underveis i prosessen, og den enkelte 
kjøper har kunnet være med på å påvirke 
ulike løsninger i sin leilighet. Ved innflytting 

har det, som naturlig er i prosjekter av denne 
art, vært ting å sette fingeren på. Det meste 

har raskt latt seg ordne på en god måte, vi er 
imidlertid i god dialog med BOB, og regner 
med at problemene er av forbigående art.  
Det som var spennende med prosjektet var 
også det at Piren 2 ble bygget der det ble bygget. 
Sandviken har sin bebyggelse, Løvstakken 
har sin  Vi er sikre på at vi bor på den beste 
plassen. Når parseller fra Løvstakksiden og 
gangbro over Damsgårdssundet er på plass, 
så blir området knyttet sterkere sammen. Og 
ikke minst når Markusplassen er ferdigstilt. Da 
får vi en unik mulighet til å få en samlingsplass 
som inkluderer hele bydelen.

Hvordan ønsker dere å engasjere 
dere i nærmiljøet?  
Vi ønsker å være aktive og synlige i 
nærmiljøet, og derfor har vi blant annet 
vært representert på ulike møter i regi av 
Bergenhus og Årstad kulturkontor, der vi er 

blitt orientert om og har kunnet komme med 
innspill i saker som for eksempel bruken av det 
nye kulturhuset. Styret ser det også som sin 
oppgave å holde beboerne godt orientert om 
ulike kulturelle tilbud i nærmiljøet som f.eks. 
Løvstakkdagene nå i høst og andre kulturelle 
innslag i nærmiljøet. Vi er også orientert om 
arbeidet med å opprette Frivilligsentral, og vi 
ser for oss at vi i fremtiden vil kunne spille en 
rolle i det frivillige arbeidet i bydelen.

Har dere elles noe på hjertet?
Da jeg, Per-Ørnulf, ble valgt til styreleder i 
Piren 2 Sameie, var det første jeg tok til orde 
for at vi skulle engasjere oss i nærmiljøet. 
Vi skal ikke bygge barrierer, men broer og 
lenker som knytter oss tett sammen med det 

miljøet vi flytter inn i. Vi har nok ikke kommet 

så langt som vi hadde ønsket i 2012. Det å 
starte opp et nytt Sameie har krevd store 
ressurser, men vi har satt oss noen gode mål. 
Ikke minst skal vi dytte på de andre Sameiene 
og borettslagene i Damsgårdsveien til å hente 
fram ressurspersoner og ideer. 
Vi ser at vi bor i en bydel full av inspirasjon og 
gleder oss over alt det positive som gjøres i 
her. Det er derfor vi ønsker å engasjere ikke 
bare styre, men også de som bor i sameiet, 
sier Per Ørnulf Dæhli og Helge Mulelid som 
vil ønske alle leserne av Løvstakksidene en 
god jul.

Eystein Wiig

Julekonsert
St. Markus kirke

Søndag 9. desember, kl 18.00

Musikklinjen 2MM, Langhaugen

Bergen Felleskor
dirigent Siren Wathle

Damekoret Toneveld
dirigent Olaug Karin Borge

Orgel: Mariko Takei

Gratis adgang — Kollekt

Arrangør
Bergen Sangerforbund

Vi Synger julen 
inn

    Solheim kirke 
Torsdag 13. desember Kl. 17.00

 
   Medvirkende:

   
           Solheim Barnekor

Sang : Berit Eggen Solstad
Trumpet : Steffen Rame
Kantor: Mariko Takei

Friadgang - Kollekt



Samuel, på tre og et halvt år, har sett 
adventskalenderen, en pepperkakeboks og 
en stor julepakke komme inn i huset. Han 
har veldig lyst til å åpne lukene i kalenderen, 
smake på pepperkakene og pakke opp 
pakken. Men så sier noen. ”Nei, ikke enda, 
du må vente!” Å vente er ikke noe han liker. 
Han vil aller helst ha det nå.

Advent betyr ankomst. I adventstiden har en noe i vente. 
Det er noe som skal skje. Noe kommer. Man venter på 
noe. Det er noe man ser fram til.

Maria, ei ungjente i Midtøsten for 2000 år siden, ventet 
barn.  Vi venter på julen. I julen feirer vi fødselsdagen til 
Marias barn. Maria ventet godt, og vi hadde noe godt i 
vente. Marias barn forandret for alltid denne jorden og 
framtidsutsiktene våre. En engel snakket med Maria og 
varslet den kommende graviditeten. Ved Ånden skulle 
unnfangelsen skje. Et liv skulle bli til ved Den hellige 
ånd. Et lite liv i et stort liv. Et barn i mors mage. En dag 
– etter lang venting – var den lille blitt stor. Marias barn 
var den største som noen gang er født. Ikke i størrelse, 
jordisk makt, prakt eller penger, men i innvirkning på 
menneskene. 

Marias barn kalte seg Menneskesønnen. Han var Guds 
sønn, men byttet plass med oss. Menneskebarna kunne 
bli Guds barn siden Guds sønn ble Menneskesønnen. 
Det tok tretti år med venting før folket i landet fikk 

nyss om at han, Marias sønn, var Guds sønn. I tretti 
år forberedte Menneskesønnen seg for oppdraget sitt. 
Timen var inne til en mer aktiv venting; Johannes, en 
mann i kamelhårskappe, døpte Marias sønn i Jordan. 
Himmelen åpnet seg og en røst fra himmelen sa: ”Dette 
er min sønn.” 

Marias sønn var ikke bare Marias sønn, han var også 
Guds sønn. Derfor er det grunn til å feire jul. Derfor 
har vi noe godt i vente.

Men Marias sønn hadde fortsatt tre år igjen før hans 
time var kommet. Hensikten, oppdraget, hovedoppgaven 
til Marias sønn var å dø. Vi skal alle dø. Hans ultimate 
time var grusom lidelse. Han ble slått, hånet, spyttet på 
og spikret opp på et tre for å dø til spott og spe. Med 
sine siste krefter sa han: ”Min Gud, min Gud, hvorfor 
har du forlatt meg?” 

Han ble forlatt for at vi ikke skulle bli forlatt. Guds 
sønn mistet kontakten med sin Far for at vi skulle få 
kontakten med vår Himmelske far og bli adopterte 
sønner og døtre av Gud.
 
Guds fiende hadde nådd sitt mål. Han hadde tatt livet 

av Guds sønn. Han kunne nå ta Guds plass som Herre 
og Konge for menneskene. Men Guds fiende er en hard 

konge. Han er løgnens far, ondskapens herre, og har 
som mål å stjele, drepe og ødelegge.

Historiens mest avgjørende øyeblikk var da det viste 
seg at denne enorme krisen fikk et helt annet utfall. 

Døden ble til liv. Døden måtte gi slipp på Han som er 
Veien, Sannheten og Livet. Det fienden trodde var hans 

endelige seier, ble hans endelige tap. Marias sønn, Guds 
sønn, ble oppreist fra døden. 

Jesus ventet på den store oppgjørets dag. Han gjorde 
seg klar til sitt oppdrag. Døden hans ble en vinning for 
oss. Han var vel forberedt og klar når timen kom. I en 
time vi ikke vet kommer han igjen. Brått og uventet 
skal det skje, og vi blir oppfordret til å være beredt til 
dagen da døden for alltid skal bli borte og livet aldri 
skal ende. 

Ventetiden er en tid av klargjøring, modning og 
forberedelse. Ved passivitet kan det hende en ikke er 
klar når det en venter på inntreffer. En gravid kvinne 
prøver å ha alt klart til tiden for fødselen. En som skal 
på en lengre utenlandsreise planlegger og forbereder 
seg så godt som mulig slik at reisen skal gå bra. En som 
venter på en avgjørende eksamen, venter vanligvis med 
iherdig lesing eller øvelse for å være best mulig rustet 
til dagen som kommer.

I oss selv ønsker vi ofte umiddelbar respons. Vi ønsker å 
ha ting med en gang. Vi vil ikke vente. Men kunsten å vente 
handler om forberedelse slik at de rette handlinger blir 
gjort av de rette personer i de rette øyeblikk. Timing. 
Gyldne øyeblikk. For en tid som denne. 

Av og til krysses himmel og jord. Guds hensikter blir 
synlige på jorden i et momentum. Når vi opplever dette 
kjenner vi på overveldende følelser. 

Det er flere ting vi ikke trenger å vente på. Det har 

allerede skjedd. Men det er ikke sikkert det har fått 
noen betydning for oss personlig. Jesus er født. Vi kan 
tro at han har levd og var en bra person. Jesus døde og 
stod opp igjen. Vi kan tro at ved hans død får vi evig liv. 
Jesus er reist opp til himmelen, og har sendt Den hellige 
ånd. Vi kan tro at Gud bor i oss ved sin Ånd, og gir 
oss av sine gaver og ressurser. Ventetiden frem mot jul, 
påske og pinse er over. Det har skjedd. Det er fullført.

Men vi lever i en annen vente- og forberedelsestid. Vi 
venter på at Marias sønn skal komme igjen og sette alt 
i rett stand. Jesu gjenkomst står for døren. Det er det 
vi venter på nå. Vi venter på et evig fellesskap med Gud 
i Himmelriket. Alle folk skal først få høre om jul, påske, 
pinse og resten av evangeliet – så skal løftet innfris. Jesus 
sier: ”Jeg kommer snart.”

Venter du? Er du forberedt?

Sverre Johan Nærheim

Kunsten å vente...



Klovnen Koko var 
med og underholdt de 
minste under kirkekaf-
fen på Høstfesten i 
Solheim kirke. 

Kirkekonsert 
med Årstad kir-
kekor under Løv-
stakkdagene 21.okt 
i St.Markus kirke. 
Kirkekoret hadde høy 
kvalitet og det var 
godt med folk tilstede. 

Bergen Interna-
sjonale Menighet 
feiret seg selv med 
10-årsjubileum 28.okt.  
Geir Sakseid, talte og 
her ser vi barnedåp 
med prest Arve Hans-
sen Haugland under 
jubileet. .

Glimt fra menighetslivet . . . 
www.sxc.hu

Vil du bli besøksvenn?

Kunne du tenke deg å bli en besøksvenn i Løvstakksiden 
menighet? Vi ønsker å tilby mennesker i nærmiljøet:

 Besøk og sosial kontakt
 En tur ut eller følge til lege, tannlege eller   
 frisør
 Hjelp til enkle ærend eller tjenester
 Telefonkontakt
 Invitasjon og følge til formiddagstreff eller   
 gudstjeneste

Vi trenger deg som kan sette av et par timer i måneden 
til å gjøre en innsats for mennesker i nærmiljøet.

Løvstakksiden menighet samarbeider med Haraldsplass 
diakonale sykehus. Besøksvenn/besøker får tilbud om 
kurs som Haraldsplass arrangerer og vi tilbyr også 
regelmessig veiledning.

Høres dette interessant ut? 
Ta kontakt med Eystein Wiig, koordinator, på tlf. 55 30 
81 37. Eller på e-post: eystein.wiig@bergen.kirken.no 
 



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

Bergen International Church service schedule fall 2012
Sundays at 5 PM in St. Markus church

Date  Readings  Preacher HolyC Notes

Dec 2  Christmas celebration together with KIA in Bethlehem
Dec 9  John 16, 21-24  Arve  x
Dec 16        Caroling 
Dec 25  John 1, 1-14  Arve  x Xmas celebrat
Dec 30  Luke 2, 25-35  Prayer night
Jan 6     Arve   Family service
Jan 13     Arve  x
Jan 20     Arve   Prayer ministry
Jan 27     Arve  x
Febr 3     Arve   Family service
Febr 10    Arve  x
Febr 17    Arve   Prayer ministry
Febr 24    Arve  x

A devotion
Psalm 8 in the Old Testament descri-
bes what we, as human beings, are 
going to rule, what is put under our 
feet; That is all the wonders of na-
ture created by God.  In our world 
of today that is a most timely remin-
der; It is important as acts of love 
from God towards all men that we 
all do our best, and find ways to help 

each other to protect the God given 
nature that is the basis also for our 
lives.  There are so many threats to 
nature through pollution, destructi-
on of rainforest, overexploiting of 
natural resources and so on.  This 
is threatening to make life miserable 
for an increasing number of people 
around the world, just the opposite 

of the kind of fruit that God would 
like to see spring out of our lives.
         When celebrating Holy Com-
munion together we praise and give 
thanks for Gods salvation brought 
to us through the sacrifice of Jesus 

Christ.  But exactly this celebra-
tion and the fruits of what Jesus did 
for us are brought and given to us 
through gifts of Gods own creation 
in nature, the bread and wine, made 
from crops of the earth.  In that way 
we are reminded how God looks 
for our good stewardship of all his 
creation.
         Bergen International Church 
is supporting our missionary in Mali, 
Frode B. Sæthre.  This enables us 
to be part of God’s mission also 

CELLGROUPS:
English speaking :
Every other Tuesday 6 PM at St. Mark´s church.
Contact: Pastor Arve (pastor@bergenchurch.no or 995 
86 948)
Norwegian speaking:
Contact: Johan Fredrik Garmann (jfgarmann@c2i.net 
or 412 61 604)

Heart to Heart (Women´s group)
We meet on Thursdays everyr second week, on odd 
weeks: week 1,3,5 ....
In St. Mark´s church, 3rd floor, 9.30-10.30 AM.

Contact: Kari (kari.vestbostad@bergen.kirken.no or 
908 01 463)

in that part of the world, so that 
people also there will experience 
that God knows them and cares 
for them, that they will also get 
to know about their true great-
ness and value in the eyes of God, 
so that they also will be called to 
serve God and to bear the kind 
of fruit in their lives that God had 
planned also for them.
         In Mali, in Bergen and all 
around the world all people are 
called to take part in praising and 
thanking God with the words of 
Psalm 8:
 
1 O LORD, our Lord, 
       how majestic is your name in  
       all the earth! 
       You have set your glory 
       above the heavens.
 2 From the lips of children and  
       infants 
       you have ordained praise 
       because of your enemies, 
       to silence the foe and the                
       avenger.

 3 When I consider your heavens, 
       the work of your fingers, 

       the moon and the stars, 
       which you have set in place,

  9 O LORD, our Lord, 
       how majestic is your name in         
       all the earth!

Pastor Arve Hanssen Haugland 
 

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

Prikk til prikk

Fargelegg

Finn 
fem 
feil

Bestill på 
barnas@sondagsskole.no 
eller på telefon 22 08 71 00

(privatabonnement 
  hjem i posten)

Gruppeabonnement 
 kun 179,- pr barn

nr.9

Gud skaper  
menneskene

nr.10

Noah og flommen nr.11

Abraham
nr.12

Gud er min gjeter

nr.13

Ny himmel og ny jord

nr.14

Moses og de modige 
  jordmødrene

og reisen
til Nåde

Gulliver

og reisentil Nåde

Gulliver

14 blader + DVD + CD 
= kun 359,- SPRELLnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!
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Tegning: Rikke Fjeld Jansen
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Tegn en strek fra 
1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på 
bildet til høyre?
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    Oppslagstavlen

Kontaktperson for foreninger og lag

Solheim kirke

Kirkepryd:   Haldis Sætre 55295782
Hyggestunden:  Målfrid Thunes 55292144
Familietreff:    Ommund Lindtjørn 93406822
Solheim kirkes barnekor: Grete Lindtjørn 9249727
Søndagsskole:          Ommund Lindtjørn 93406822

St.Markus kirke

Eldres Vel:   Ester Halvorsen 55295418
Konfirmanter:   A. Sandvik 41675653

Klubben:    Ann-Elin Dyrøy 98828195
Støttelag for de unge: Ester Halvorsen 55295418
St. Markus Diakonat:  Hans Teige  55295450
iMarkus samlinger Eystein Wiig  97630893

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

Løvstakksiden menighet på FACEBOOK: søk under grupper: Løvstakksiden menighet, Klubben i St.Markus

Arrangementer i foreninger og lag

Hyggestunden
Onsdager kl 1200 i Solheim kirke.

5.des: Førjulstreff med Frank Damm og Rolf   
 Olsen. Påmelding 100 kr. 
16.jan: Nyttårstreff, kjekt program
30.jan: Sang og hyggestund
3.febr: Fastelavnstreff
27.febr: Sang og hyggestund
13.mars: Bibelstund, Joh.3,16

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

Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. 
Tirsdag kl 1200, i den uken det ikke er Hygges-
tund.
Ny kontaktperson Haldis Sætre 55295782. 

Klubben
Torsdager i St.Markus menighetssal:
6.des, julebord 13.des-påmelding, 

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.  For mer informasjon kontakt: Kari Vest-
bøstad: tlf. 90 80 14 63.

Åpent hus i Miljøstuen
Torsdager fra 1200-1500.
Møtested for en god prat og sosiale aktiviteter. 
Hjørdis Sture-Karlsen 98606078

Løvstakksiden menighet 

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!  

Miljøstuen i Lothev. 2 er åpen for middagsserve-
ring hver onsdag fra kl. 15-17 dette semesteret. 
Alle er hjertelig velkommen!

Oppstart etter jul blir onsdag 9.jan.  

Vi har plass til deg også !

Kirketorget
Bergen kirkelige fellesråd
Fra 1. november 2012 samlokaliserer BKF de tre prostikontorene; Fana, Arna/Åsane og 
Bergen domprosti på ny adresse i Aasegården. Dette innebærer ny adresse for Bergen 
kirkelige fellesråd og nye telefonnummer.

Ny adresse:
Bergen kirkelige fellesråd, Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Tlf.: 55 59 32 00
Epost: post@bergen.kirken.no
Hjemmesiden er fortsatt: www.bergen.kirken.no 

Menighetskonsulent Solveig Sjursæther har nå fått en ny stilling. Hun er nå administras-
jonsleder i 60 % stilling hos oss i Løvstakksiden menighet. I tillegg til sine opprinnelige 
arbeidsområder, har Solveig nå personalansvar for de i staben som er ansatt av BKF. 

Bestilling av dåp, vielser og gravferd er nå samlet på vårt 
nye kirketorg.

Telefon: 55 59 32 10
Epost: kirketorget@bergen.kirken.no
Hjemmeside: www.bergen.kirken.no 



Løvstakksiden menighet
Bestilling dåp, vielser, gravferd: 55 59 32 10
Besøksadresse: Hordagaten 28
Løvstakksiden menighet: 55 30 81 30
Trefftid: ons og fred kl 10-14

Fax: 55 30 81 39
e-post: 
lovstakksiden.menighet@bergen.kirken.no

Prestene
 treffes
 etter
 avtale:
 
Kontor: Hordagaten 28
Kirkens SOS 815 33 300

Tilsatte
 i
 Løvstakksiden
 menighet:
Sokneprest: Ådne Skiftun

aadne.skiftun@bergen.kirken.no 
tlf:55 30 81 31,  H: 55298938

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

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

Administrasjonsleder: Solveig Sjursæther
solveig.sjursaether@bergen.kirken.no , 
tlf:55308133

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

Frivillighetskoordinator: Eystein Wiig
eystein.wiig@bergen.kirken.no
tlf:97630893, 55 30 8137

Menighets-kirketjener: Annicken Gildernes
annicken.gildernes@bergen.kirken.no: 
tlf:55308135
Helge-kirketjener: Erling Storesund

Leder for menighetsrådet
Ommund Lindtjørn
Telefon: 93406822

Menighetens bankgiro:
5083 05 65067

                               Løvstakksiden menighet
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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@bergen.kirken.no, 

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

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

Vi trenger flere ombærere, så ta kontakt med 

frivillighetskoordinator Åsta Årøen,  Tlf. 55 
308137 dersom du ønsker å gjøre en innsats. 

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

'¡JQWHOHIRQ����������������PRELO������������
www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

 

Eystein Wiig

Frivillighetskoordinator

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22

Fasteaksjonen – 19. mars 2013

Helt fra sin spede begynnelse under de første etterkrigsårenes flyk-
tningestrømmer i Europa, har det vært et grunnleggende motiv for 
Kirkens Nødhjelp (KN) å hjelpe nødstedte mennesker uten hensyn 
til rase, religion, ideologi eller nasjonalitet. Som kjent har KN utviklet 
seg til å bli en omfattende organisasjon som yter hjelp til Den tredje 
verden, og i særlig grad til Det sørlige Afrika. Den akutte nødshjelpen 
– ved katastrofer som jordskjelv, vulkanutbrudd flom, jord/steinskred 

– skal ytes så raskt og effektivt som mulig. Men etter hvert har den 
langsiktige bistanden blitt stadig viktigere, der ”hjelp til selvhjelp” er 
sentralt. Den kontakten med lokalbefolkningen i de fattige landene og 
de strategiene KN har utviklet er prisverdige: U-hjelpen blir effektiv; 
lokalbefolkningen får et bedre liv.
Dette er viktig å merke seg: Mer enn 90% (91,1%) går til nøds- og 
utviklingsarbeid; derav nærmere 25 % til livreddende aksjoner  og 
vel 65% til langsiktig utviklingsarbeid i fattige lokalsamfunn. Dessuten 
bidrar KN også til demokrati- og menneskerettsutvikling. Det er også 
grunn til å berømme KN for å ha klart å begrense utgiftene til å ad-
ministrere sitt livsviktige hjelpearbeid til kun 5,3%.
Utfordringene i den Tredje verden er store! KN`s fasteaksjon den 
19. mars kommende vår er således ikke øremerket til noe bestemt 
formål. Men motto er: ”Vi vil vise verden at vi står sammen i kampen 
for rettferdighet!”   

Jon Segtnan, pensjonist.

Jul

Jul kommer av det norrøne ordet norrønt jól eller jólablót. Jula var opprinnelig den 
hedenske feiringen av midtvinterdagen i Norden. Den kristne høytiden og festen vi 
kjenner best til i dag, er til minne om Jesu Kristi fødsel. Den kristne juledagen er 25. 
desember. Når den gresk-ortodokse kirke feirer jul den 6. januar, er det ikke fordi de 
regner at Jesus ble født en annen dato, men fordi de fremdeles bruker den julianske 
kalender som ligger 13 datoer bak vår.

Julaften markerer begynnelsen på natten som er blitt valgt til å markere at Jesus ble 
født, ingen kjenner den egentlige fødselsdagen.

Kristus i julenavnet
I storparten av Europa har feiringen fått et kristent navn: På engelsk brukes navnet 
Christmas (kristmesse), tysk Weihnachten (vienatt), fransk noël (fødsel). I Skandina-
via har høytiden fått beholde sitt gamle germanske navn jul. England har de bevart 
Yuletide som en arkaisk form.

Jo mere vi er sammen
Typiske elementer i julefeiringen i hele verden er levende lys, festlig lag, sammen-
komster i familien, tradisjonspreget mat, gaver, bruk av symboler som rødt og grønt, 
nisser, engler, stjerner og julekrybber.

Det er likevel ulike tradisjoner fra land til land. I Norge blir julen feiret med julemat, 
levende lys og musikk. Vi gir hverandre gaver, de fleste pynter juletre og synger 

julesanger. Mange har gang rundt juletre og det er populært med går på juletrefest i 
romjulen eller etter nyttår. Kirkegang og lesing av juleevangeliet hører også med for 
mange. Folk har tradisjoner som ofte har vart i mange generasjoner.

Julen er en stor høytid for mange familier, med forventning om hyggelig samvær og 
fine gaver. Men høytiden kan også være en av de vanskeligste for mennesker som 

gruer seg til å stå utenfor det hele.

Tips til julefeiring
• vis og lær barna gleden ved å gi fremfor å få gaver

• gi heller bort opplevelser og samvær enn ting

• inviter hjem noen som gruer seg til en ensom julefeiring

• besøk noen du ser sjelden



Returadresse:
Løvstakksiden menighet 
Hordagaten 28
5056 Bergen
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