
Løvstakksidene
          Menighetsblad for Løvstakksiden menighet,   DEN NORSKE KIRKE       nr. 3  / 2013



8. september. 16. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved sokneprest Skiftun. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

15. september. 17. søndag i 
treenighetstiden
Kl 11,30 FRILUFTGUDSTJENESTE 
PÅ SKILLINGSBOLLEN ved kapellan 
Sandvik m.fl..  Skillingsboller og 
Løvstakkendag-program med 
Strandafjellet opp.
Avgang kl 1100 fra Sambrukshuset.

Kl. 18,00  St. Markus kirke
Konsert i tilknytning til 
Løvstakkendagene

22. september. 18. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
GUDSTJENESTE MED 
KONFIRMANTPRESENTASJON ved 
kapellan Sandvik. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Krk.k.

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

29. september. 19. søndag i 
treenighetstiden/Mikkelsmesse
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved vikarprest Wiig. 
Nattverd. Takkoffer: Redd Barna. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved kapellan Sandvik. 
Nattverd. Takkoffer: NLA – Norsk 
Lærerakademi. Krk.k.

6. oktober.  20. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved vikarprest Wiig.  
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Krk.k.

13. oktober. 21. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved prest Henry Skogvoll. 
Nattverd. Takkoffer: Gå-Ut Senteret i 
Hurdal. Krk.k.

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

20. oktober. 22. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE  ved 
kapellan, sokneprest og domprost 
m.fl.. Avskjedgudstjeneste for 
sokneprest Skiftun. Solheim barnekor, 
barn fra Solheim barneteater m.fl. 
deltar. Nattverd. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. – Kirkekaffe.

27. oktober. Bots- og bønnedag
Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved vikarprest Wiig. 
Takkoffer: Kirkens SOS. Krk.k.

3. november. Allehelgensdag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved fung.sokneprest 
Sandvik. Vi minnes de som er gått 
bort siste året. Nattverd. Takkoffer: TV-
aksjonen. Krk.k.

Kl. 11,00  St. Markus kirke
Gudstjeneste ved prest Henry Skogvoll. 
Nattverd. Takkoffer: TV-aksjonen. Krk.k.

10. november. 25. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved vikarprest Wiig. 
Nattverd. Takkoffer: Bildøy Bibelskole. 
Krk.k.

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

17. november. 26. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11,00 St. Markus kirke
DIAKONIENS DAG. Gudstjeneste ved 
fung.sokneprest Sandvik og diakon 
Vestbøstad. Nattverd. Takkoffer: 
Diakonatet i St. Markus. Kirkemiddag.

24. november. Domssøndag/Kristi 
Kongedag
Kl. 11,00 Solheim kirke
Gudstjeneste ved vikarprest Wiig. 
Nattverd. Takkoffer: Norsk Misjon i Øst. 
Krk.k.

1.desember. 1.søndag i advent
KL.11,00 Solheim kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
fungerende sokneprest Sandvik. 
Solheim kirkes barnekor, Lys Våken. 
Takkoffer: Barne- og ungdomsarbeidet. 
Krk.k.

KL.11,00 St.Markus kirke
Gudstjeneste ved prest Henry Skogvoll. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet. Nattverd. 
Krk.k. 

8.desember 2.søndag i advent
KL.11,00 Solheim kirke
Forbønnsgudstjeneste ved vikarprest 
Wiig. Takkoffer: Dronning Mauds Minde. 
Nattverd. Krk.k. 

KL.11,00 St.Markus kirke
Gudstjeneste ved fung. sokneprest 
Sandvik. Takkoffer: Navigatørene. 
Nattverd. Krk.k.

Gudstjenester i Løvstakksiden menighet
Tida har på ein måte gått fort sidan vi kom til 
Solheim i 1996 og nyttår 2003 då vi vart preste-
folk også i St. Markus. To flotte kyrkjer med kvar 
sitt preg. St. Markus kyrkje som den vakre og 
mektige katedral ovanfor Damsgårdsundet og 
Solheim kyrkje meir stillferdig i bebyggelsen ov-
anfor Danmarks plass, ei praktisk arbeidskyrkje 
som også har høgtidspreg. Det er stort å få gå 
inn og ut i desse kyrkjene som prest! Gudste-
nestene på søndagar og i dei store helgene har 
vore det som har teke mest og gitt mest – gjen-
nom forberedelse og når det virkelig skjer i det 
folket kjem og Guds Ånd er her, himmel og jord 
møtest!

Og så er det folket – dei som bur her, både dei som 
kjem i kyrkja og dei som ikkje kjem. Her kjenner eg 
meg inderleg knytta gjennom det å få vera prest. Eit 
oppdrag, ei teneste til deira djupaste vel, både i be-
hov dei kjenner og det mange ikkje er bevisst at dei 
har. Her har eg vorte glad i så mange, og det har Gu-
rid også i dei som ho har møtt. Særleg gjeld dette dei 
som har sin gang i kyrkja, som er blitt som ein familie 
for oss, men også dei som meir sjeldan er innom el-
ler eg møter dei ute i gater og i butikk, på skuleplass 
og ulike arrangementer. Eg har vilja vera prest for alle, 
både sterkt i det sentrale og varmt og inkluderande 
lenger ute. Slik har eg prøvd å leva etter dei tre råd 
som min ordinasjonsbiskop Olav Hagesæther gav før 
eg kom hit:

Vær medmenneske. Snakke med alle hvor en enn •	
treffer dem.
Forkynn klart og rent.•	
Vær åpen for fortrolig sjelesorg.•	

Med dei spesielle fullmakter som ligg til å vera prest 
og den taushetsplikt som fylgjer, har mange djupe 
relasjonar kome serleg i sorgsamtalar, men også ved 
gledelege anledningar som dåp og vigsel. Kontak-
ten med dei eldre har også vore viktig og gjevande, 
både i organiserte former i andaktar på institusjon 
eller eldretreff, som har mykje av kultur! Eller det er 
på rombesøk, husbesøk, eller sjukehusbesøk der 
ein kan fylgja heilt til himmelporten. Den fortrulege 
sjelesorg kan også skje spontant ute like mykje som 
ved avtala time!

Som prest har eg lært om kor fantastisk kyrkja er, kor 
mykje det omfattar av virksomhet og liv! Småbarntreff, 
søndagskole og barnekor, dei ulike dåpsplantiltak el-

les opp til konfirmantar og alt som er der, ungdoms-
arbeid og dei mange ulike treffpunkt for vaksne og 
eldre. I glede og i sorg, i det regelmessige og i dei 
kjempestore stunder! Det personlege og det felles-
skapande, for alle aldrar og livssituasjonar og typar og 
interesser! Her er presten berre ein av mange i stabs-
fellesskap og saman med dei forskjellige aktive, som 
verkeleg er ressurspersonar som gir og gjer så mykje 
utan ei krone i løn!

Mi hovudoppgåve har i alt vore den «hellige tjenes-
te» med å forkynne Guds ord på dei forskjellige må-
tar i dei ulike sammenhengar, i ord og i gjerning. Ein 
ting ynskjer eg må stå att etter meg: Ordet om Guds 
nåde! At Gud elskar ubetinga! At vi blir tilgitt ufor-
tjent! At Gud reiser opp og gir oss hjelp inn i livene 
våre fordi vi trenger det, ikkje etter det vi har fortjent 
eller er gode til! Og her det evige liv, som begynner 
der Jesus er. Eg trur alle har ei nød inne i seg av 
utilstrekkelighet og skyld, som også er reell – men 
til virkelig synd er også virkelig nåde, «der synda er 
stor, er nåden endå større».

Eg kjenner vondt når eg no avsluttar tenesta. Her er 
menneske eg ville fylgt opp, men det vart utsett, og 
no er det gløymt. Det som byrja, men ikkje vart full-
ført som det skulle. Er her nokon skuffa tilbake og les 
dette, finn gjerne mitt telefonnummer og ta kontakt! 
Eg er enno prest og no vert det betre med tid!

No går eg inn i kjeden av prestar bakover som har 
hatt si tid og er ferdig med si gjerning her. Godt å 
vita at her er gode prestar eg har vore saman med 
og som fører vidare, og ein særs kvalifisert stab i 
musikk, diakoni og ledelse. Og i alt dette i fortid og 
notid og framtid er Gud – og eg gjer som Paulus i 
si tid: «Nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, 
som kan bygge opp og gi dere arven sammen med 
alle dem som er blitt helliget.» (Apg. 20, v 28 og 
32)

Med dette både frå Gurid og meg sjølv – til dykk 
alle i Løvstakksiden: TAKK; TAKK; TAKK!

Ådne Skiftun

FARVEL TIL SOLHEIM OG ST. MARKUS 



Sokneprest Ådne Skiftun 
går ned fra prekestolen og blir pensjonist

Sokneprest Ådne Skiftun går over i pensjon-
istenes rekker. 22. september blir siste 
gudstjeneste i St. Markus og han har 
avskjedsgudstjeneste i Solheim kirke  20. 
oktober. Han har gledet seg over tiden i 
Løvstakksiden menighet.

– Jeg var spent da jeg kom til byen i 1996 etter å ha 
vært prest på landet i mange år. Det var fint å komme 
til Solheim. Folk er veldig liketil her. Løvstakksiden 
er et nærmiljø i storbyen. Folk ser og bryr seg om 
hverandre. Noen har bodd her i generasjoner, men 
det er og stor utskifting, særlig i de senere årene, 
forteller Ådne Skiftun.

Domprost Halfdan T. Bondevik innsatte han i 
tjenesten. Han var aleneprest og preket i samme 
kirke nesten hver eneste søndag de første 
årene. Derfor var han glad da han fra 2003, etter 
sammenslåing av Solheim og St. Markus menighet, 
fikk en prest sammen med seg. 

Aktiv i nærmiljøet
– Menigheten har fått best kontakt med eldre, barn 
og unge. Men det er her han også mest merker 
forandringene.  Veldig mange av de eldre som gikk 
fast i kirken, er nå borte, en hel menighet! Sangere og 
ledere i Solheim Barnekor er skiftet ut mange ganger 
og de eldste der er blitt voksne. Ungdommene har 
et verdifullt tilhold i ungdomsklubben i St. Markus. 
Men det er krevende å nå mellomgenerasjonen, 
siden også mange flytter etter noen år, sier Ådne.

Han har selv engasjert seg aktivt i nærmiljøarbeidet 
og vært både styremedlem og leder av 
Nærmiljøutvalget, som i mange år hadde ansvar for 
Løvstakkendagene. Solheim og St. Markus kirker 
er folkekirker og en naturlig del av nærmiljøet. 
Menighetsbladet fungerer som en lokalavis for 
bydelen. Og menigheten samarbeider med skolen, 
Frelsesarmeen og andre i lokalmiljøet. Her er også 

GLAD FOR 17 ÅR PÅ LØVSTAKKSIDEN



engelsktalende internasjonal menighet og 
kinesisk menighet i St. Markus kirke og 
dermed i nær kontakt med Løvstakksiden 
menighet.

Ådne Skiftun var ferdig utdannet prest 
høsten 1973. Nye reformer var da under 
gjennomføring i kirken. Menighetene 
skulle være aktive på en annen måte 
enn før. Prestene skulle blant annet 
ha dåpssamtaler med alle foreldre og 
sørgesamtaler med pårørende når noen 
gikk bort, samt vigselssamtaler før bryllup. 
Konfirmantforeldre skulle også kontaktes 
i foreldremøter og egne konfirmantleirer 
ble nå vanlig.

Selv var Ådne et år marineprest på 
Haakonsvern før han i åtte år var prest i 
Herdla. Han var sokneprest ni år i Vikedal 
prestegjeld i Vindafjord før han kom til 
Ullensvang. Der var han i fire og et halvt 
år før han satte kursen mot Bergen.

Fulgte kallet
Hva gjorde at du ble prest?

– Jeg er oppvokst i Ryfylke og husker 
«Aksjon ansvar» ble arrangert. 10 år 
gammel opplevde jeg da et veldig sterkt 
kall på et møte i Hjelmeland kirke. Noe i 
kirken slo inn over meg. Jeg kjente at her 
hører jeg hjemme. Presten talte om ansvar 
og henviste til bibelord om å kappe arm 
og fot av hvis de hindret deg i tjeneste for 
Gud. Jeg var odelsgutt. Kallet om å følge 
Jesus var så konkret for meg at jeg sa fra 
meg odelsretten, forteller Ådne Skiftun.

Hva har opptatt deg som prest?
– Min far var med sin kristendom 
aktiv i ungdomslaget og tok gjerne 
en dans, mens min mor var preget av 
vekkelseskristendommen på bedehuset. 
Jeg tror de linjene utfyller hverandre og 
har gledet meg over folkekirken. Å tjene 
Jesus blant de jeg møter, ligger til grunn 
for det jeg gjør, sier Ådne Skiftun.

Han har tatt videreutdannelse som 
arbeidsveileder og har videre tatt 
etterutdanningsmoduler i prekenlære, 
sjelesorg og sist i barneteologi. Der 

arbeidet han særlig med temaet barn og 
drama. 

– Kristen tro er levende liv, ikke tørr teori. Jeg 
har i alle år lest teologi for å bli oppbygget 
selv og ha noe å gå med i min forkynnelse. 
Min oppgave er å lede mennesker til Jesus. 
Da må jeg selv kjenne ham. Den som selv 
kjenner kraften i Ordet, har glede i å bringe 
det videre, sier Ådne. 

Fortsetter som bussjåfør
Han har koblet av med å kjøre buss for Tide 
i fritiden. Fellesskap med andre sjåfører og 
et nikk og et smil fra passasjerene gleder 
han seg over. Noen ganger er rutene så 
stramme han at må konsentrere seg 
ekstra om alt han gjør. Andre ganger går 
det lettere.

– Om helsen holder, vil jeg fortsette i 20 
prosent stilling som bussjåfør. Ellers skal 
jeg prioritere tid sammen med Gurid, kona 
mi og min gode hjelper i alle år, og familien 
med fire barn og nå fem barnebarn. Vi 

flytter til Gudvangen, der vi har modernisert 
og utvidet Gurid sitt barndomshjem. Men 
vi har også leid en liten leilighet på Toppe 
i Åsane og har på den måten en hytte i 
byen. Siden alle våre barn bor i Bergen 
og distriktet omkring, er det praktisk, sier 
Ådne Skiftun.

Han vil fortsatt leve nær Gud i stille 
ettertenksomhet, nå med bedre tid til 
å lese og kanskje skrive. Litt vikarprest 
vil han og gjerne være. Når han ser seg 
tilbake, tenker han at tjenesten gjennom 
alle år nå skal få ligge i Guds hender. 

Prestegjerningen har, som det står om i 1. 
Korinterbrev, vært å så og vanne, men det 
er Gud som gir vekst! For Ådne sin egen 
del er det viktigste ikke det han har fått til, 
men det han selv har fått.

Tor Kristiansen

Bildene: Ådne Skiftun er en prest med allsidige talenter og spiller på mange strenger. Han har 
vært skuespiller på kirkelige dramaoppsetninger og vært med å sette opp krybbespill.

Under skolegudstjenester har Ådne brukt sine kreative sider for å fange barnas oppmerksom-
het. Med sterk innlevelse har han fått formidle et godt budskap. Barn og unge har stått hans 
hjerte nært. 



VELKOMMEN TIL AVSKJEDSGUDSTJENESTE I SOLHEIM KIRKE

Søndag den 20. oktober tar vi avskjed med vår kjære sokneprest Ådne Skiftun. Først feirer vi 
familiegudstjeneste sammen kl 11:00, og deretter blir det stor kirkekaffe i storsalen med god 
mat og gode ord. Vi håper at du vil dele dagen med oss. Velkommen!

TAKK TIL GURID SKIFTUN

I høst slutter Gurid og Ådne som prestepar 
i Løvstakksiden menighet, og vi i foreningen 
Kirkepryd mister et kjært medlem. Gurid har vært 
vår gode sekretær i mange år. Vi kommer til å 
savne hennes dyktighet og vennlighet. 

Gurid Skiftun har også i alle år stått for kirkeka-
ffen i Solheim kirke. Hun har vært helt utrolig. De 
fleste søndager har vi etter gudstjenesten gått 
ned til menighetssalen til et bugnende kakebord, 
alt HJEMMEBAKT og rikelig med te og kaffe. Det 
har hun laget istand år etter år. Alt det skal du ha 
hjertelig takk for. 

Vi ønsker Deg og Ådne alt godt og håper dere vil 
trives der dere bosetter dere! 

Kirkepryd
ved Haldis Sætre

KJÆRE GURID OG ÅDNE

Om ikke lenge slutter Ådne Skiftun som vår sog-
neprest. Da har han bodd og arbeidet på Løv-
stakksiden i 17 år. Ådne og kona Gurid flyttet inn 
i presteboligen i Solheim kirke i 1996. I 2003 fikk 
Ådne del i et enda større ansvar da Solheim og 
St. Markus menigheter ble slått sammen. Siden 
da har han virket i Løvstakksiden menighet som 
sogneprest og deltatt på svært mange forskjellige 
måter i menigheten og lokalsamfunnet. 

Det er trist å måtte ta avskjed med Ådne og Gu-
rid. Vi har blitt glade i disse to.  Gurid sitt sosiale 
engasjement har gjort livet bedre for flere i menig-
heten. Hun har hele tiden sett etter mennesker 
som kunne trenge omsorg, og gitt av seg selv. 
Veldig mange søndager er det Gurid som har stelt 
i stand til kirkekaffe. Hennes glede over arbeidet 
har smittet over på oss andre og gjort oppgavene 
lettere. Ådne på sin side har trofast arbeidet med 
alt fra gudstjenester og prekener, til lederansvar i 

Nærmiljøutvalg. Han har alltid vært entusiastisk og 
engasjert. Det har aldri vært tvil om at Ådne driver 
med noe viktig. Og dette viktige er altså oss! Vi 
som er med i menigheten – vi som bor og lever i 
de ulike nabolagene på Løvstakksiden. 

Da er det ikke rart at Ådne selv gir uttrykk for ve-
mod når han snakker om at han snart slutter. Og 
det er heller ikke rart at vi som er igjen og skal 
fortsette livet i menigheten kan kjenne på tristhet 
og savn. Vi mister to betydelige og avgjørende 
menighetslemmer og skal likevel gjøre det vi kan 
for å fortsette det gode arbeidet som menigheten 
driver. Ådne og Gurid har gitt klart uttrykk for at de 
på sin side fortsatt ønsker å bli brukt i Guds rike 
der de nå skal bo. Vi gleder oss over tiden som 
har vært og ønsker Guds velsignelse for Ådne og 
Gurid. Takk!

Ommund Lindtjørn
Menighetsrådsleder

Velkommen til Løvstakkdager 2013 
Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur, Rogagt. 9

Lørdag 14. september: Familieshow 
Kultursal:
Kl. 13.00: Kulturbyråd Gunnar Bakke åpner
Kl. 13.10: Mannskoret Fremad 
Kl. 13.20: Den Tamilske Fløytegruppen
Kl. 13.35: Tamilsk dansegruppe
Kl. 13.50: Årstadkoret
Kl. 14.05: Solheim Barneteater
Kl. 14.15-14.45: Pause
Kl. 14.45: Jeppe på Bjerget, utdrag ved Yvonne Øyen og Frode Rasmussen
Kl. 15.15: Musikkvideo fra Ny-Krohnborg
Kl. 15.25: A is for Aftermath spiller egne låter og 1980 og -90-talls ballader
Kl. 15.40: Løvstakksguttene Tom Harry Halvorsen og Geir Uldal spiller 
1960-talls musikk. Gratis inngang. Konferansier: Bjørn Vatle.  

Lørdag 14. september: Stakkenfest for 8.-10. trinn
Kultursal:
Kl. 19.00-23.00: Absence Crew. Freestyling ved Simon Alejandro. DJ Remi.
Konkurranser og fete premier. Åpen kiosk ved Ny-Krohnborg UNG. 
Gratis inngang. 

Sambrukshuset, Løvstakkvn. 32 
Søndag 15. september: Løvspretten

Kl. 11.30: Friluftsgudstjeneste på Skillingsbollen. Felles avgang 
fra Sambrukshuset kl. 11.00. Kirkekaffe med boller etterpå.
Kl. 12.00: Løvspretten-start: Bergen Turlag, Løvstakkfjellets 
Venner og Frivilligsentralen inviterer til felles avgang fra 
Sambrukshuset. Følg merket løype til Strandafjellet eller 
til toppen av Løvstakken. Medalje til alle som går til topps!

Kl. 12.30-13.30: Skillingsboller til alle i gapahuken ovenfor Skillingsbollen.

St. Markus kirke, Lien 45
Kl. 18.00: Konsert i St. Markus kirke. Gratis inngang. 
Mer info: www.bergen.kirken.no/lovstakksiden
Eldre som trenger skyss til arrangementene, kan kontakte Løvstakken Frivilligsentral, tlf. 952 78 540.

 
Arrangør: Lokale lag og organisasjoner i samarbeid med Bergen kommune

Torsdag 12. september: Åpen Dag
Kl. 15.00-18.00: Åpen Dag på Ny-Krohnborg skole. Omvisning og aktiviteter i 
klasserommene. etc. Tema for dagen: Vennskap. Alle velkommen!

Fredag 13. september: Mimrekveld for 60+
Kl. 17.30-18.00: Kaker og kaffe 
Kultursal: 
Kl. 18.00: Historiske filmklipp fra Løvstakksiden 
v/Ole Petter Bakken fra Cinemateket i Bergen
Kl. 18.30: Bergenssanger ved Erling Johannessen   
Kl. 19.00: We´ll meet again: Evergreens v/Ramona Sulen og Leslie Egerer
Kl. 19.30: I love you because: Jim Reeves-program v/Knut Inge Røen
Gratis inngang. Boksalg. Konferansier: Audun Grepstad. 

Lørdag 14. september: Familiedag 
Kantine:
Kl. 11.00-15.00: Kafé v/Løvstakken Jægerkorps og Int. Kvinnegruppe Løvstakken
Kl. 12.15-12.35: KorForDet. Taffelmusikk ved Harald Stavland. 
Stands v/lokale lag og organisasjoner. Salg av boken Bydelen ved Damsgårdssundet.

Skoleplass:                 
Kl. 11.30: Flaggheising v/Løvstakken Jægerkorps
Kl. 11.30: Fanfare v/SUK
Kl. 11.35: Joik v/A. K. Søreide, Bergen Sameforening
Kl. 11.30-15.00: Original lavvo, laget og oppført av Ø.  
Skålevik. Uteaktiviteter ved Frelsesarmeens speidergr.

Kulturverksted:  
Kl.11.30-15.00: Formingsaktiviteter for barn v/Violet, Trude og Mary.
Brukskunstmarked v/Internasjonal Kvinnegruppe Løvstakken. Fotoutstilling.

Idrettshall:  
Kl. 11.00-12.00: Åpne aktiviteter for barn/unge ved Ny-Krohnborg IL. 
Ballspill, turn, triksekonkurranser. Diplom til alle som deltar. 
Kl. 12.30: Oppvisningskamp, håndball ved Årstad IL
Kl. 12.30: Oppvisning og dragedans ved Løvstakken Wushu og Bergen Kungfutse
Kl. 13.00-15.00: Åpne aktiviteter fortsetter



I blant virker ytringer som “gledespiller”. 
Jeg snakker om nå avdøde arkitekt Morten 
Salbus innlegg i BT i vår om Riebers nybygg 
i Damsgårdsveien. “Et fantastisk stykke 
arkitektur. - Jeg blir så utrolig glad inne i 
meg”, skrev Salbu. 

Vi deler hans profesjonelle glede over 
den unike teglsteinsfasaden vendt mot 
Løvstakken, et ektefødt oldebarnbarn av “ 
Blikktrykkeriet”, vakkert designet i teglstein 
av arkitekt Schak Bull. Bygget i 1913. I dag 
eiet av BOB og, så langt vi vet, fredet og 
planlagt restaurert. En ny virkelighet vokser 
frem rundt Damsgårdssundet og Viken 

takket være visjonær arkitektur og Riebersk 
givervilje. 

Salbu brukte betegnelsen “fjellfasaden” om 
teglsteinsfronten vendt mot Løvstakken. 
Jo, vi føler på urokkeligheten, og vender 
blikket mot Løvstakktoppen og vimpelen på 
Strandafjellet. Vi minnes et bilde, arrangert 
av velforeningen på Løvstakksiden, der Urdi, 
i senempirisk prakt, var billedmanipulert 
opp på Strandafjell-platået, og presentert 
på en byutviklingskonferanse som en 
ambisiøs metafor for en solfylt fremtid for 
Løvstakksiden.

Uvisst av hvilken grunn; i 1896 ble den første 
landskapsleiken i hardangerfele arrangert 
på Urdi. Edvard Grieg var tilstede. 
Løvstakken var nemlig Griegs favorittfjell. 
Historien sier at her gikk han ofte med 

sin gode venn Frans Beyer. Flere bilder 
av Grieg på Løvstakken bekrefter det. 
Grieg søkte utsikten fra Løvstakken som 
inspirasjonskilde. På et bilde fra 1888 står 
han ved siden av varden på toppen og skuer 
utover byen. 

Ikke alle bergensere har fått det med seg. Ei 
heller andre. 
Allerede i 2003 sendte velforeningen en 
høringsuttalelse til Kommunedelplanen 
for Damsgårdssundet. Vi foreslo gang- og 
sykkelbro over Puddefjorden. Vi satte broen 
inn i en større sammenheng som vi kalte 
“Fra Grieghallen til Grieg på Løvstakken”.  

Ambisjonene begynner å ta fast form. 
Løvstien, Løvstakkens egen fjellvei, er 
påbegynt. Det planlegges skogrydding av 
Bergen Skog- og Træplantingsselskap i 
retning Strandafjellet. Skogryddingen vil 
etterlate en trase som kan bli en turvei som 
vil gjøre Løvstakken lettere tilgjengelig. Men 
vi tenker også noe mer enn det. Vi graver i “ 
Bergensernes Fjellverden”, et 2-binds verk 
fra 1980, som avslører Løvstakkens nære 
fortid. Ikke mindre enn 8 hytter er avmerket 
på kartet over Hyttedalen, rett ned forbi 
Strandafjellet. Hva med en “brushytte” på 
veien til toppen?

Tidligere byråd for områdeløft, Lisbeth 
Iversen, sa ved en anledning; “Vi må våge å 
tenke visjoner før restriksjoner”: 

“Klokken er sju. Solen kryper opp over Ulriken 
og legger seg på kjøkkenbordene rundt om 
på Løvstakksiden. En stråle treffer vimpelen 
på Strandafjellet og glir helt til Løvstakkens 
topp. Der står han, majestetisk og puster inn 
morgenfrisk fjelluft og nye toner. “
Hvem våger visjonen; Fra Grieghallen til 
Grieg på Løvstakken + “brushytte” og Griegs 
musikk utover Bergensdalen-. 

Rolf Rasmussen
Løvstakken Frivilligsentral

 

LØVSTAKKEN - mulighetenes fjell



OPERA på Markusplassen

For fjerde året på rad var eg i sommar med 
på eit Noradstøtta bistandsprosjekt i Asia. Vi 
er ein liten gjeng frå Noreg som saman med 
lokale organisasjonar og skular lagar som-
marleir med mykje leik og moro for barn som 
ikkje bur saman med foreldra sine. Nokre 
foreldre jobbar i andre deler av landet, andre 
er døde. Lokalsamfunnet barna er ein del 
av har anerkjent eit behov for systematisk 
og pedagogisk fundert oppfølging av desse 
sårbare barna. 

Norad støttar kursing av lærarar, slik at bar-
na kan få litt meir omsorg og hjelp i kvar-
dagen. Denne utdanninga føregår i løpet av 
heile året, og sommarleirane er på ein måte 
«eksamen». Vi deler leir-dagen i fire; kunst og 
forming, sport, lesing, musikk. Det viktigast 
er likevel det å vere saman med barna. 

Det er ei enorm glede å sjå utviklinga læra-
rane og barna har hatt i løpet av desse fire 
åra! Smila sit laust, og vi kan leike saman og 
glede oss over eit fellesskap som var uten-
kjeleg før prosjektet vart sett i gang. Det er 
eitt år igjen av prosjektet, men alt no er sku-
lane i stand til å vidareføre utdanninga sjølve. 
På initiativ frå den eine skulen var meir avsi-
desliggande og mindre skular inviterte med 
på sommarleir for å lære av det gode som 
har skjedd. 

Det er ein fryd å samarbeide med dei lokale 
styresmaktene, og det er fantastisk å sjå eit 
prosjekt lukkast på denne måten! 

Bonus for oss norske er at maten i landet er 
ei reise verd i seg sjølv.

Ann-Elin Dyrøy

Sommarleir i Asia
OPERA BERGEN med dirigent Anne Randine 
Øverby satte i august opp Puccinis La Boheme 
på Markusplassen, en perle nedenfor St. Mar-
kus kirke, like ved Puddefjorden. Operaen skil-
drer i fire akter kunstnerlivet i Paris på midten 
av 1800-tallet, men fokuset i denne oppsetnin-
gen var først og fremst kjærlighet, vennskap, 
sykdom og sjalusi.

Jeg må innrømme at jeg på forhånd var noe av-
ventende til oppsetningen; jeg hadde lest meg opp 
på stykket, og det virket spennende, men hvordan 
ville det bli å sitte utendørs i kjølige august-Bergen 
i over to timer, etter mørkets frembrudd?

Tankene jeg hadde gjort meg på forhånd ble fort 
glemt, og jeg ble fanget inn av den vakre musik-
ken, de enorme stemmene, det vare skuespillet 
og ikke minst de spektakulære kulissene. Markus-
plassen var Paris. Lys, lyd og temperatur stemte 
med stykket og gjorde dette til mer enn opera, 

mer enn skuespill. Vi som var tilstede denne stille, 
mørke fredagskvelden i august fikk et møte med 
livet slik det kan arte seg, og sikkert har artet seg 
i enhver by i Europa gjennom mange tiår siden 
stykket ble skrevet. Kjærlighet, vennskap, syk-
dom og sjalusi er alltid aktuelle tema. 

Helikoptrene som fløy over oss, lyden av sirener 
som nådde oss fra byen, bilen som gikk på tom-
gang like bak orkesteret, barnet i en av naboleilig-
hetene som gråt da det våknet – midt i fjerde akt 
da hovedpersonen Mimi var i ferd med å dø – alt 
passet inn i stykket og er samtidig en del av livet 
vi lever. 

Sangerne og musikerne fikk frem en ærlig virke-
lighet som gjorde at publikum kunne gå opplyst 
og forfrisket videre i sine egne hverdager. Takk for 
en flott opplevelse!

Ann-Elin Dyrøy



ST.MARKUS KRISTELIGE UNGDOMSFORENING

I februar 2014 blir det stor 75-års jubileumsmarkering for St.Markus kirke. I den anledning vil vi fortelle historien 
om St.Markus Kristelige Ungdomsforening. Med tillatelse har vi hentet utdrag fra boken: Bydelen ved Dams-
gårdssundet, Bodoni Forlag av Damsgårdssundet Historiske Forening/Kronvikens kameratklubb. Sølvi Damm 
har skrevet stykket. Dersom noen er interessert i å skaffe seg boken, kan de kontakte Martin Akse 55343161, 
93040718.

St.Markus Kristelige Ungdomsforening ble konsti-
tuert 21.august 1925 og hadde sitt første møte 
8.september. Ungdomsforeningen, som hadde 
sitt utspring i Gyldenpris Interimsmenighet, hev-
des å være byens eldste. 

De første årene hold ungdomsforeningen til i me-
nighetshuset i Michael Krohns gate. I 1949, da 
det gamle menighetshuset skulle rives, ble kryp-
ten under St.Markus kirke brukt til møte- og fri-
tidslokaler i påvente av at det nye menighetshuset 
skulle bygges på den gamle tomten. 

Foreningens medlemstall økte jevnt og trutt utover 
i 1930-årene, helt fram til 2.verdenskrig la sin lam-
mende hånd både over kristelig ungdomsarbeid 
og annet frivillig kulturliv. Mørkelegging og utrygge 
tider gjorde det vanskelig å samle ungdommen i 
disse krigsårene. 

Høsten 1946 ble ungdomsforeningen imidlertid 
restartet, og fikk etter hvert en betydelig med-
lemsmasse. Sokneprest Anton Strøm Nilsens bi-
beltimer var særlig populære i denne perioden, og 
han ble en sentral skikkelse i menighetens ung-
domsarbeid. I 1950 startet pastor Chr. Johnsen 
en klubb for konfirmantene. Mange av ungdom-
mene i konfirmantklubben ble med videre i ung-
domsforeningen. 

I 1956 ble den første påskeleiren på Brakestad 
gård i Eksingedalen arrangert. I mange år hold 
leiren til på gården hos bonden Kristian Brake-
stad, men siden forærte han en tomt av bruket 
til St.Markus Kristelige Ungdomsforening, og der 
ble leirstedet Markhuset oppført. Tømmeret ble 
hentet i skogen til Kristian Brakestad og husbyg-
gingen ble gjort på dugnad under kyndig faglig 
ledelse. Finansering ble ordnet med innsamlede 
midler og en gedigen egeninnsats, og huset sto 
klart i 1988. 

Menighetslivet blomstret bokstavelig talt, både i 
krypten og seinere i det nye menighetshuset. Her 
var speidergrupper, søndagsskole, hobbygrupper, 
barneforning (Lyngblomsten) og ungdomsklubb. 
Seinere kom det til ungdomskor. Foreldre og frivil-
lige fra strøket omkring kirken var ledere og igang-
settere, sammen med prestene. Du unge fortsatte 
som ledere etter hvert som de nådde skjels år og 
alder. 

Midt på 1950-tallet var det en hel generasjon unge 
ledere som trente hverandre opp i regi av KFUK/
KFUMs ledertreningskurs, og ungdomsforeningen 
i St.Markus ble viden kjent. Den eldste, den stør-
ste og den beste ungdomsoreningen i by´n, ble 
det hevdet! Her var bibelgrupper, spillekvelder, kå-
serier, lysbildefremvisninger, lek, sang og andakt 
og yrende liv. Turer og leirer til Ungdomsheimen 
på Kvamskogen om vinteren, til Totland, Garnes 
og byens 7 fjell. 

Under ungdomsomforeningens paraply ble det 
etablert en ungdomsklubb, etterhvert også Trian-
gelklubber for gutter og jenter og landets første 
Unge Voksne avdeling (for unge mellom 17-30 
år). Midt på 1960-tallet kom det også til et Støt-
telag for de unge, som besto av mødrene til barn 
i klubben. Dette støttelaget er fortsatt i virksomhet 
i 2010, men de har nå en meget høy gjennom-
snittsalder. 

St.Markus Kristelige Ungdomsforening har be-
tydd svært mye for svært mange i denne bydelen 
opp igjennom årene. Det var mange barnefamilier 
i strøket, og de fleste barn og unge hadde seg en 
kort eller lag periode innom krypt, menighetshus 
og kirke. 

Sølvi Damm



Like før sommerferien ble det busstur med 
St. Markus Diakonat, og i år gikk turen til Øy-
garden. Arne Nord var reiseleder og hadde 
mye å fortelle om stedene vi var innom og 
kjørte forbi. 

Første stans var Kystmuseet som ligger ved 
den gamle dampskipskaien i Ovågen. Mu-
seet formidlet kunnskapen om hvordan men-
neskene i Øygarden har brukt naturen rundt 
seg til å skape seg et livsgrunnlag og danne 
samfunn. Museet la fint til rette for at vi skulle 
få kjennskap til denne historien gjennom ut-
stillinger, filmvising og guiding. Flere av dem 
som var med på turen nikket gjenkjennende 
til det de så – det vekket gode minner fra egen 
oppvekst. Det ble ellers tid til drøs i kantinen 
der Øygardens (og Hordalands?) beste lap-
per og en god kopp kaffe ble servert. 

Derfra bar turen videre til Tjeldstø naustmil-
jøer og Hjelme gamle kirke fra 1875 der vi 
hadde en andaktsstund. Det ble fortalt mye 
interessant om kirken og hvordan livet hadde 
vært på Hjelme. På veien tilbake stanset vi 
ved Blomvåg Fjordhotell der det ble servert 
en herlig middag med dessert.
Det var en flott tur og en flott dag, der det ble 
satt ny rekord med omkring 40 påmeldte.  En 
stor takk til Arne Nord som igjen tok oss med 
på tur.

Tekst: Eystein Wiig
Foto: Kari K. Vestbøstad

Med DIAKONATET på tur til Øygarden
Prikk til prikk

Fargelegg

Finn fem feil

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 189,- pr barn

nr.7

Oppdrag: Umulig?

Den gode

Den godegjeterenDen gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En
-DVD fra

14 blader + DVD + CD 
= kun 365,- 

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

SPRELLnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser

Fargelegg 
Adam og Eva 
i Edens hage!

tarnagentene.no
Tårnagentenes 
      eget nettsted!

SIDE

Tegning: Asbjørn Tønnesen

Tegning:  Asbjørn Tønnesen

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?



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

Bergen International Church service schedule 
Sundays at 4 PM in St. Markus church

Please, note that the time for the church services has been 
changed from 5PM to 4PM effective as of September 2013!

Date  Preacher  HolyC  Notes

Sept 1  Arve    Family service
Sept 8  Arve  x
Sept 15  Prayer night
Sept 22  Arve  x
Sept 29  Weekend retreat 
Oct 6      Family service
Oct 13     
Oct 20  Arve  x  pm
Oct 27  Arve
Nov 3  Arve  x  Family service
Nov 10  Arve
Nov 17  Tor Øyvind S. x  pm
Nov 24    
Dec 1  Arve  x  Family service
Dec 8  KIA Christmas party in Betlehem at 4.30 PM
Dec 15  Arve  x  pm
Dec 25  Arve  x

“What on earth is the purpose 
of the church and the congre-
gations?”
 
         Luke 24, 47says: “…and repen-
tance for the forgiveness of sins will 
be preached in his name to all nations, 
beginning at Jerusalem.”
         
The church is in motion.  The Christian 
church exists in order for God to reach 
out to people all over the world.  The 
motion or movement He himself started 
when He came to earth, He continues 
through His church.  Through their pre-
sence, their words and their acts, the 
Christian congregations shall be wit-

nesses about God, who loves people 
and seeks fellowship with them.  The 
mission is: Make everyone disciples 
of Jesus!  A Christian congregation is 
a missional congregation.  Missions 
is not an issue just for those specially 
interested, but rather the main reason 
for the existence of the church, both 
locally and globally.
        
A Christian student put it this way:  “I 
have been very resistant to missions.  
But God has shown me that mission is 
about other things than just collecting 
funds.  Mission is about people meeting 
Jesus, about their lives being changed, 
and that this may happen through me.  
I have now identified with the concept 

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 every 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)

of Missions.”  She wanted to find out 
what will make young people become 
involved in missions.  “The church in 
the East grows.  Christians in the East 
live lives that “smell Jesus”.  This is 
something that I believe will intrigue 
young people.  I have seen teenagers 
who are curious about the implicati-
ons of living with Jesus in their every-
day life, what it means that Jesus will 
challenge us, and how can we hear 
His voice today.”
         
What will make the church missional?  
“The world has changed, but the 
church has to a large extent remai-
ned in its old position.  Our clothes, 
our cars and our houses belong to 
our time.  The church was outdated a 
long time ago.”  Agree or not?  Well, 
this is not quite true, now is it?  The 
church will repeatedly try to be dif-
ferent and relevant.  There has been 
a big interest in several different ap-
proaches to congregational develop-
ment.  Congregations have tested out 
Alpha courses, Seeker Services, cell 
based congregations, church growth-
tests and so on.  But what does really 
make the church relevant?
         
Churches in Africa, Asia and Latin-
America are growing fast.  These are 
churches that cry out about injustice, 
churches with a focus on solidarity 
and involvement in society.  These 
are churches that give hope and com-
fort, churches that will give a voice to 
what is on people’s minds.  These are 
churches that will lead people to cry 
to God and will make room for their 
spiritual longing.

Pastor Arve Hanssen Haugland

Bergen International Church
Den Norske Kirkes flerkulturelle menighet

Our dear evangelist Grace Lin Danhua rested in peace 
in God’s loving hands at 22 o’clock on Wednesday 
7th. August, 2013. We are all in deep sorrow since we 
heard this sad news, but we know that she has fin-
ished the race, resting in His arms, and been in peace 
and joy in heaven. As we know, she has suffered se-
rious cancer disease since 2011, however she stood 
firmly in her faith everyday, although she went through 
several operations and 3 chemotherapi, she struggled 
bravely against with her disease, tried to attend servic-
es, prayed for other brothers and sisters, gave thanks 
to God everyday. She showed us how to be a faithful 
Christian.

Grace Lin Danhua was born on 8th. December 1969  in 
Fuzhou, China. She studied both economy and gradu-
ated in master degree in Chinese and international lit-
erature at Fuzhou Normal Univ., she was teaching lit-
erature in Fujian Teachers Academy before she came 
to Norway. She turned to God on Christmas Eve 1995 
and was baptized in September 1996 at Zhongzhou 
church. After she was baptized, she became a lead-
ing member in the church, learned to lead groups and 
service and preached, she was beloved in the church. 
She came to Bergen in 2006 to enter a master degree 
program at Norsk Lærer Akademi in religion study, at 
the same time she joined our Chinese Christian Fel-
lowship in Bergen, and has been active in leading and 
teaching in our fellowship, brothers and sisters in the 
fellows liked her very much. Besides, she also took 
part in works in Bergen International Christian Church 
and other Chinese Christian Churches in the North. In 
2010 she officially became fulltime evangelist in the fel-
lowship. She has received a lot of positive feedback 
from sisters and brothers who loved her. Sometimes 
we feel her more like a child, simple minded and frankly, 
however, we accepted her and helped her to be our 
leader.

Grace passed away from us, we are both sad and re-
lieved, because she already found herself in everlasting 
peace and joy. We will always remember her, especially 
her smile all the way from her heart.

追思
我们亲爱的林丹华传道于2013年8月7
日礼拜三晚上10时多，在亲人和团契
姐妹的陪伴下，平安地安息主怀了。
听到这个消息,我们都悲伤万分,但同
时,我们也知道她已经跑完了该跑的
路,回到了天父的怀抱中,已经在天国
里得享安息和喜乐了.自从2011年初
被诊断为晚期癌症以来，她一直依靠
主，坚持与病魔搏斗，虽然经历多次
手术和3次化疗, 她依然依靠主,天
天喜乐, 并尽量坚持参加团契崇拜聚
会，代祷、关心弟兄姊妹, 时时为自
己感恩,为我们做了榜样.

林丹华传道 出生于1969年12月8日, 
早年毕业于福州大学工商管理专业和
福建师大比较文学与世界文学专业,
来挪威前在福建教育学院中文系中西
比较文学任教. 她在1995圣诞夜决志
归主, 在1996年9月受洗并在中州教
堂事奉, 她在教会中带领小组,讲道, 
深受喜爱.她于2006年来到卑尔根师
范大学进修神学, 同年参加了华人
基督教团契,在团契中关心爱护弟兄
姐妹,教导大家,得到大家的接受和喜
爱. 在2010年经团契弟兄姐妹通过, 
成为团契的全职传道人, 她不但在
团契里带领大家,还参加并关心卑尔
根国际教会和北欧其他华人教会的工
作, 受到很多弟兄姐妹的好评.尽管
我们有时觉得丹华姐妹待人接物像小
孩子那样单沌,直率,但大家都愿意接
受她,并且帮助她做团契的带头人.

丹华传道离我们而去了, 我们既难过
又有欣慰,因为她已经找到了永远的
平安和喜乐.我们会永远记住她,特别
是她那从内心发出的喜乐的笑容.

In memory of  Grace LIN DANHUA



    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:   Eystein Wiig  97630893
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:   Eystein Wiig  97630893
   Sverre Johan Nærheim
                 934 89 526

Følg	med	på	menighetens	hjemmeside	for	oppdateringer	av	aktiviteter:	
http://www.bergen.kirken.no

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.
11.sept. Vel møtt! Sang av Eli Karin Mjelde, Servering.   
 Andakt og Fellessang
25.sept. Bibelstund av prest Liv Eikeland. Musikk av 
 Mariko og Steffen. Takk til Ådne og Gurid. 
9.okt. Besøk av FA musikere. Andakt, sang og musikk. 
23.okt. Skoleklasse fra Ny Krohnborg lager FN program.  
 Fellessang og andakt. 
6.nov. Bjørgvin kameratklubb har program. 
20.nov. Advenstreff på Solheim Alderspensjonat kl 1100.  
 Visesang ved Svein Georg Øverås. Andakt ved  
 Eystein Wiig. 
4.des. Førjulstreff med god servering. Svein Midtun 
 forteller fra sin tjenestetid i politiet. Sang av Ruth  
 Hanevik Aambø. (pris kr. 100)

Eldretreff i St.Markus
Første torsdag i måneden kl 1130.
oppstart igjen til høsten 5.sept., 3.okt., 7.nov., 5.des.

Kirkepryd
Nye medlemmer er hjertelig velkommen. 
Vi starter opp 3.sept. tirsdag kl 1200, den uken det ikke 
er Hyggestund.  Kontaktperson Haldis Sætre 55295782. 

Klubben
Torsdager i St.Markus menighetssal:
12.september, 3.oktober, 24.oktober, 7.november, 21.november, 
5.desember

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.

iMarkus samling
Fredag kl 1900 menighetssal St.Markus kirke
27.september og 8..november 

Løvstakksiden menighet 

MILJØSTUEN	i	Lotheveien	2	(vis	á	vis	kirken)	
servérer	middag	alle	onsdager	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	!

Vikar for frivillighetskoordinator
Ann-Elin Dyrøy blir i høst en del av staben i Løvstakksi-
den menighet. Hun skal være vikar for frivillighetskoordi-
nator, og vi har intervjuet henne. Hun har bodd her i seks 
år og er glad i nærmiljøet på Løvstakksiden.  
 
Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg er 34 år, er vokst opp på vestsiden av Sotra og har 
studert språk ved Universitetet i Bergen. Jeg liker å reise 
og å lese bøker, men først og fremst får jeg energi av å 
være sammen med mennesker og har alltid engasjer meg 
i frivillig arbeid av forskjellig slag. Jeg underviser for tiden 
litt på en videregående skole, men ønsker også å delta i 
utviklingen som stadig foregår her på Løvstakksiden. 

Det er tydelig at du har et hjerte for Løvstakksiden. Kan 
du fortelle litt mer om det?
Jeg har forandret meg etter at jeg kom til Løvstakksiden. 
Jeg liker at det er så mange forskjellige levemåter her, 
jeg ser stadig nye fortellinger om det å være menneske. I 
kirken trives jeg særlig godt sammen med ungdommene 
som er innom klubben i St. Markus. 

Hvilke utfordringer ser du her?
Det er mange små leiligheter på Løvstakksiden. Derfor 
ønsker jeg å være med og skape gode fellesrom utenfor 
hjemmene. Jeg ønsker å bidra til at forandringene som 
stadig skjer på Løvstakksiden skal inneholde noe godt, 
både på kort og lang sikt.  

Hva synes du er bra på Løvstakksiden?
Her er det kort vei til alt; venner, butikker, bybane, fjellet, 
sentrum, kirken...

Takk til Ann-Elin Dyrøy som svarte på spørsmål fra Løv-
stakksidene. Vi ønsker henne lykke til med oppgavene 
hun står i her i bydelen.

Eystein Wiig 

JULEMESSEN I SOLHEIM

Dato for messen er lørdag 23. novem-
ber. Har du lyst å hjelpe til? Vi trenger 
folk på selve messen og til å bake kaker. 
Vi blir også veldig glad når folk kommer 
med gevinster.

Ta kontakt med:
Edith Hjørnevik. Tlf 55 28 78 65., mobil 
995 91 834 / Ann-Kristin Heggholmen 
Tlf 55 20 39 38 eller 411 90 550 / Ey-
stein Wiig Tlf 55 30 81 37 eller 976 30 
893

Vikarprest
Eystein Wiig har sagt seg villig til å bli vi-
karprest i 70 % stilling i Løvstakksiden me-
nighet fra 22.september og inntil videre.. 
Eystein går inn i kapellanens oppgaver. 

Eystein Wiig ble ordinert i Solheim kirke og 
har nå vikariert som frivillighetskoordinator 
en stund. Vi ser frem til å ha Eystein som 
prest iblant oss og ønsker ham lykke til i 
tjenesten. 

Fungerende sokneprest
Etter at sokneprest Ådne Skiftun går inn 
i pensjonistenes rekker, blir kapellan Ar-
nulf Sandvik fungerende sokneprest fra 
22.september. 
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Tips oss om stoff,
eller kom med noe selv: dikt, tanker, 
fortellinger og annet. 

Utleie av menighetslokaler i Solheim kirke og 
St.Markus kirke

Enten	det	gjelder	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
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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 Eystein Wiig,  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

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
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

BLI MED SOM FRIVILLIG UNDER 
TV-AKSJONEN 20. OKTOBER!

 
TV-aksjonen NRK 2013 går i år til Nasjonal-
foreningen for Folkehelsens arbeid med de-
mens. Gjennom TV-aksjonen skal vi styrke 
tilbudet til mennesker med demens og deres 
nærmeste
 
Det er spesielt to behov som her på Løv-
stakksiden:
- Vi trenger flere bøssebærere. Meld deg som 
bøssebærer på blimed.no eller ring 02025 
(fra 16. september).
- Du kan også hjelpe med å ta imot bøs-
sene, dele de ut, skape god stemning der 
bøssebærere henter og leverer bøssene på 
aksjonsdagen. 

Ring Løvstakken Frivilligsentral på 952 78 
540 eller send mail til post@lovstakken.frivil-
ligsentral.no.

Stelling av graver Solheim kirkegård

Vi på kirkekontoret får stadig henvendel-
ser med spørsmål rundt stell av graver. 

Solheim kirke har er ikke ansvarlig for 
driften av Solheim kirkegård og Solheim 
kapell. 

Spørsmål rundt stell av graver og kirke-
gården kan stilles til: 

Akasia
Telefon: 5559390

kl 0900-1100 og 1200-1500

www.akasia.no
kirkegard@akasia.no
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