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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet
MARS
29.03.ST.MARKUS KIRKE KL 1100
Skjærtorsdag
Lukas 22,14-23 Nattverden
Nattverdgudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Takkoffer: Menighetens 
arbeid. 

30.03. ST.MARKUS KIRKE KL 1100
Langfredag
Joh.18,1-19,42 Lidelsesberetningen
Pasjonsgudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Vi leser lidelseshistorien. 

APRIL
01.04. ST.MARKUS KIRKE KL 1100
PÅSKEDAG
Matteus 28,1-10 Jesus står opp
Høytidsgudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Takkoffer: Misjonsprosjekt 
Thailand. 

08.04. ST.MARKUS KIRKE KL 1100
2.søndag i påsketiden
Joh.21,15-19 Jesus og Peter
Internasjonal påskefest. Innsettelse 
diakon Astrid Fylling. Prost 
Anne Mathilde Garmann Klare 
deltar. Takkoffer: Internasjonal 
gudstjenestearbeid. Kirkekaffe

15.04 ST.MARKUS KIRKE KL 1100
3.søndag i påsketiden
Joh.10,1-10 Jeg er porten
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Menighetens arbeid.   
Kirkekaffe.

22.04. ST.MARKUS KIRKE KL 1100
4.søndag i påsketiden
Joh.13,30-35 Et nytt bud: Elsk hverandre
Samtalegudstjeneste ved 
Svante Havåg. Takkoffer:  
Konfirmantarbeidet.Kirkekaffe og 
årsmøte. 

29.04. ST.MARKUS KIRKE KL 1100
5.søndag i påsketiden
Lukas 13,18-21 Sennepsfrøet
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Diakonale arbeidet i 
menigheten. Kirkekaffe. 

MAI
06.05. ST.MARKUS KIRKE KL 1100
6.søndag i påsketiden
Lukas 14,12-14 Innby fattige og uføre
Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved Svante Havåg. Takkoffer: 
Konfirmantarbeidet. 

10.05.SOLHEIMSVIKEN KL 1100
Kristi Himmelfart
Lukas 24,46-53 Jesu avskjed
Friluftsgudstjeneste i Solheimsviken 
sammen med Landås, Årstad og 
Fridalen menigheter.

13.05. ST.MARKUS KIRKE KL 1100
Søndag før pinse
Joh. 3,16-21 Lyset er kommet til verden
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Menighetens arbeid.   
Kirkekaffe. 

20.05. ST.MARKUS KIRKE KL 1100
PINSEDAG
Joh.14,15-21 Talsmannen og Jesu bud
Internasjonal pinsefest med BIM, 
kinesisk menighet og afrikansk 
fellesskap. Takkoffer: Internasjonal 
gudstjenestearbeid. Kirkekaffe. 

27.05. SOLHEIM KIRKE KL 1100
Treenighetsdag
Lukas 10,21-24 Jesus jublet i Ånden
Gudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Takkoffer:  Menighetens 
misjonsprosjekt. Kirkekaffe. 

JUNI
03.06. SOLHEIM KIRKE KL 1100
2.søndag i treenighetstiden
Joh.3,26-30 Han skal vokse, jeg skal avta
Sommerfest og markering 
av ombygging Soheim kirke. 
Familiegudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Takkoffer: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 

10.06. SOLHEIM KIRKE KL 1100
3.søndag i treenighetstiden
Joh. 1,35-51 De første disiplene
Gudstjeneste ved Arnulf Sandvik. 
Takkoffer: Menighetens arbeid.    
Kirkekaffe. 

17.06. ST.MARKUS KIRKE KL 1100
4.søndag i treenighetstiden
Matteus 16,24-27 Å følge etter Jesus
Forbønnsgudstjeneste ved Arnulf 
Sandvik. Takkoffer: Kirkens SOS. 
Kirkekaffe. 

24.06. SOLHEIM KIRKE KL 1100
St.Hans
Matteus 11,7-14 Johannes er Elia
Gudstjeneste ved Svante Havåg. 
Takkoffer: Menighetens arbeid.  
Kirkekaffe. 

Presten har ordet: 

Alt flyter, sa den greske filosofen Heraklit. Når 
du går inn i en elv, så er det ikke den samme 
elven når du går ut av den. Slik er også virke-
ligheten, den er i stadig forandring. Livet vårt 
er også i stadig endring, og det er ikke lett å 
henge med i svingene. Jeg har stor forstå-
else for de eldre som har vært gjennom alle 
forandringene i samfunnet de siste 80-årene 
og som synes det er vanskelig å holde seg 
oppdatert. 

Fra vi ble født til vi har tatt vår siste ånde-
drag, er livet i stadig endring. Slik er det også 
i naturen. I dyreriket vokser slangen ut av sitt 
skinn. Krabben og krepsen må også skifte 
ham når den vokser. Den samme utfordring 
har vi som mennesker. Vi må stadig fornye 
oss for å følge med tiden og formodentlige 
vokse i erkjennelse og visdom. Kunsten for 
oss blir å ikke stagnere men fornye oss i takt 
med de omskiftende tider. 

Alt flyter også i Solheim kirke for tiden. Om-
byggingen av presteboligen til kontorbygg 
startet i januar. Vi har ryddet og ryddet og ser 
fram til nye lokaler. For øyeblikket har staben 
flyttet til midlertidig kontor i St.Markus kirke. 
Vi har måttet sette på pause noe av menig-
hetsarbeidet i Solheim kirke inntil vi har fått 
tjenlige lokaler. 

Oppussing, renovering og vedlikehold av Sol-
heim kirke minner meg om at kirken er sta-
dig underveis og under konstruksjon. Flere av 
bøkene i GT handler om gjenoppbygging av 
templet i Jerusalem. Den kristne kirke er aldri 
helt ferdig eller perfekt. Den er i stadig for-
andring for å være et tjenlig redskap for tilbe-
delse samt relevant for mennesker til envher 
tid. Slagordet eller visjonen for Løvstakksiden 
menighet er: - et hjem i ditt nærmiljø. Hvordan 
kan vi som kirke være et hjem der mennes-
kene som bor på Løvstakksiden kan føle seg 
hjemme. I min Faders hus er det mange rom, 
sa Jesus. Det er plass til alle, både deg og 
meg som alle er så forskjellige. I Guds menig-
het tilhører vi samme familie. Vi er brødre og 

søstre i troen og har omsorg for hverandre. 
Vårt ønske er at vi kan lykkes med å skape 
fellesskap der folk føler seg hjemme, og får 
familiefølelse. 

Den Norske Kirke er også stadig i forandring. 
Etter at statskirken ble opphevet, arbeider 
man med nyorganisering av folkekirken. Like-
ledes er Bergen Kirkelig Fellesråd i gang med 
ny virksomhetsgjennomgang og omorganise-
ring for fremtiden. I dag las jeg et innlegg på 
facebook som jeg synes var litt morsomt men 
innholder snev av sannhet. Den er skrevet av 
noen for nesten 2000 år siden som viser at 
problematikken med omorganisering ikke er 
av ny dato: 

Vi arbeidet hardt, men hver gang det begynte 
å fungere, ble nye planer om å omorganisere 
iverksatt. Jeg lærte meg senere i livet at vi er 
tilbøyelige til å møte hver ny situasjon gjen-
nom omorganisering. Og jeg lærte også hvil-
ken vidunderlig metode dette er til å skape en 
illusjon om fremgang, men i virkeligheten for-
årsaker kaos, ineffektivetet og demoralisering. 

Cajus Petronikus, år 66 e.Kr.

Heldigvis er det noe som står fast midt i alle 
forandringer vi mått gjennomgå. Jesus er i går 
og idag den samme, ja til evig tid. Jesus er til å 
stole på og i troen på ham kan vi finne trygghet 
og ro midt i alt som skjer rundt oss. Kong David 
skriver i en av sine salmer: Han satte mine føtter 
på fjell og gjorde skrittene mine faste. 

Når vi føler at alt flyter rundt oss og er kaotisk, 
da er det godt å vite at Gud er vår faste holde-
punkt. Til ham kan vi finne fred og hvile midt i 
alt som skjer. 

Siden ifjor høst har vi hatt Åpen kirke, først i Sol-
heim kirke og nå i St.Markus kirke onsdager kl 
1200-1500. Ta gjerne en tur innom kirken, vær 
stille og kjenn på Guds fred i stillheten. 

Arnulf Sandvik
Sokneprest Løvstakksiden



Jeg er en 60 år gammel kvinne, 
gift, 3 barn og snart 4 barne-
barn. Jeg er utdannet sykeplei-
er, diakon, misjonær og psykia-
trisk sykepleier. 

Gjennom livet har jeg hatt uli-
ke stillinger, men alltid har det 
handlet om mennesker.  Jeg sy-
nes det er mest givende å jobbe 
med mennesker som opplever 
at livet butter imot.  7 år som 
misjonær i Mali, ga meg utfor-
dringer på min kulturelle tenke-
måte og erfaring i møte men-
nesker med annen kultur og 
måte å uttrykke seg på.  Det har 
gitt meg trygghet når jeg møter 
mennesker som er annerledes 
enn meg selv.  14 år som diako-
nirådgiver ved Bjørgvin Bispe-
dømme ga meg innsikt i kirkens 
mangslugne liv i tillegg til at det 
ga med en stor kontaktflate og 
skjerpet faglighet.  Jeg lærte i 
den tiden viktigheten av kunn-
skap og det å sette seg mål.  
Forandring tar tid, men vil man 
noe sterkt nok, så er det mulig. I 
Bjørgvin ble jeg godt kjent med 
diakoner og andre kirkelige an-
satte.  De lærte meg mye god 
tenkning og gode verktøy i møte 
med mennesker.

De siste årene i Saltdal jobbet 
jeg som sykepleier på et asyl-

mottak.  Det var kjempespen-
nende, utfordrende, givende 
og lærerikt.  I den tiden fikk jeg 
bekreftet at mennesker både er 
like og ulike.  Likheten gjør at vi 
kan møtes på tvers av religion 
og kultur så lenge vi ser hver-
andre som enkeltmennesker og 
ikke bare som medlemmer av 
en gruppe.

Nå gleder jeg meg til å begynne 
som diakon i Løvstakksiden og 
Bergen Internasjonale menig-
het.  Som diakon er det min ho-
vedoppgave å bidra til å bygge 
fellesskap mellom mennesker 
der alle kan komme fram med 
det de kan og både gi og få om-
sorg.  Gode relasjoner er viktig 
i et samfunn der ensomhet er 
en folkesykdom. Jeg drømmer 
om at Løvstakksiden og Bergen 
Internasjonale menighet kan 
være menigheter der mennes-
ker møtes og kan oppleve at de 
både kan bidra og ta imot.  Jeg 
har også en drøm om at Guds 
kjærlighet kan virke gjennom og 
mellom oss slik at mennesker 
erfarer at det er godt å være til 
stede her.

Diakon
Astrid Fylling

NY DIAKON I LØVSTAKKSIDEN OG 
BERGEN INTERNASJONALE MENIGHET

Astrid Fylling



En større ombygging er nå i gang i Solheim kirke. 
Denne vil gi oss store forbedringer når den er fer-
dig, men gir dessverre en del ulemper mens det 
står på.

Den fremste grunnen til ombyggingen er den dår-
lige kontorsituasjonen for staben vår. Forholdene i 
dag er ikke gode nok. Kirken har imidlertid et til-
bygg som før har vært prestebolig. Denne har stått 
tom etter at tidligere sokneprest Ådne Skiftun og 
hans kone Guri Skiftun flyttet ut. Dette tilbygget blir 
nå kontorfløy.

Den største delen av ombyggingen skjer derfor i 
denne kontorfløyen. Når den er ferdig, vil staben 
ha mye bedre kontorlokaler der enn de har nå. Det 
blir også laget hull i veggen og installert dør mellom 
kirken og kontorfløyen i første etasje. I underetasjen 
finnes der allerede en slik gjennomgang.

I tillegg blir toalettene i underetasjen i kirken byg-
get om for rullestolbrukere. Og det blir heis mellom 
etasjene, til glede for både rullestolbrukere og dem 
som måtte være dårlige til beins. Dette er vesentli-
ge forbedringer, som vi kan glede oss til blir ferdige.

Selv om resultatet av ombyggingen blir veldig bra, 
så må vi dessverre lide litt mens ombyggingen på-
går. Elektrisitet og vann blir stengt av i hele bygget, 
både kirken og kontorfløyen. Dette gjør at kirken i 
det hele tatt ikke kan brukes i denne tiden. Heldig-

vis har vi også St Markus kirke, og mye kan flyttes 
dit.

Alle gudstjenestene våre blir derfor i St Markus ut-
over våren. Staben flytter også dit, så kontorloka-
lene våre vil være der for en tid.

De største konsekvensene blir for det arbeidet vi 
driver på mandagene, med vegetarmiddag, barne-
kor og knøttekor. Vi tror ikke det vil fungere å for-
søke å flytte disse aktivitetene til St Markus. Derfor 
må både vegetarmiddag og knøttekor ta pause så 
lenge. Barnekoret fortsetter imidlertid, se artikkel 
om barnekoret.

Vi vet at dette skuffer mange, og vi synes det er 
veldig leit. Vi har prøvd hardt å få til at der kan være 
strøm og vann fremdeles under ombyggingen, i alle 
fall på kveldstid og i helgene, men uten å få til en 
slik løsning. Vi kan dessverre ikke gjøre det bedre.

Ombyggingen vil pågå utover våren. Vi håper å 
kunne begynne å bruke kirken igjen i mai, men det 
er vanskelig å spå sikkert om framdriften i prosjek-
tet.

Men dette er tross alt en overgang, og til høsten vil 
vi være i en mye bedre situasjon.

Knut Kvalsvik

SOLHEIM KIRKE UNDER OMBYGGING



Et nytt prosti så dagens lys 1. oktober 
2017. Domprostiet og Fana prosti var 
to store prosti og det var behov for å 
gjøre begge disse enhetene mindre. 
Løvstakksiden, Årstad, Fridalen og 
Landås menigheter ble overført fra 
Domprostiet. Slettebakken, Storetveit, 
Bønes, Sælen og Fyllingsdalen kom 
fra Fana prosti. Disse ni menighetene 
utgjør nå det nye Bergensdalen prosti. 

Det er spennende å få være med å 
bygge et nytt prosti. Jeg flyttet til 
Bergen i slutten av september 2017 
og har siden oppstarten, brukt tid på å 
bli kjent med alle de 16 prestene som 
er ansatt i prostiet. Det har vært en 
stor glede å bli kjent med så mange 
flotte prester. 

Det følger også med jobben å gjennom-
føre prostebesøk i menighetene hvert år. 
Jeg har en uke i hver menighet hvor jeg 
deltar på møte i menighetsrådet, på 
stabsmøte, på aktiviteter i menigheten 
og så avslutte med gudstjeneste 
søndag formiddag. På den måten 
blir jeg kjent med den lokale kirkes 
utfordringer og gleder. Det er viktig for 
meg og bli kjent i de ulike bydelene og 
vite litt om hvordan livet er både for 
barn, unge og eldre. Løvstakksiden 
menighet får besøk høsten 2018.

Den lokale kirke skal være synlig 

tilstede i lokalmiljøet. Kirkens dører 
skal være åpne for mennesker i ulike 
livssituasjoner. Vi kan komme med 
hele livet vårt til Guds hus, - til dåp, 
konfirmasjon, til bryllup og gravferd. 
Og mellom seremoniene er kirken til for 
å formidle Jesu kjærlighet til oss alle. I 
kirkene arbeider det også kirketjenere, 
diakoner, organister, kateketer, 
administratorer, trosopplærere m.m. 
30. januar var vi alle samlet til «Kick-off 
for Bergensdalen prosti» i Storetveit 
kirke. Der møtte jeg rundt 60 svært 
engasjerte medarbeidere fra alle ni 
menighetene. 

Jeg er godt kjent i Bergen selv om jeg 
har vært lenge borte fra min hjemby. 
Jeg er oppvokst på Landås. I 1981 
dro jeg til Oslo for å studere teologi. 
Etter studiene og noen år som prest 
på Skedsmo, arbeidet jeg 10 år ved 
hovedkontoret til Norges KFUK-
KFUM. De siste 11 årene har jeg 
vært sokneprest i Drøbak og Frogn 
menighet. 

Nå har jeg kommet hjem til Bergen 
og gleder meg stort til å fortsette 
arbeidet i Bergensdalen prosti.

Anne Mathilde Garmann Klare
Prost i Bergensdalen prosti

NY PROST I NYTT PROSTI 
- BERGENSDALEN PROSTI

Anne Mathilde Garmann Klare

Foto: Mariann Leines Dahle



PÅSKE
Påsken er sammen med julen den mest sentrale av 
de kristne høytidene, og feires til minne om Jesu 
Kristi lidelse, død og oppstandelse. Forut for pås-
ken markeres fastetiden og den stille uke, og etter 
påskesøndag kommer påsketiden, som varer fram 
til pinse. Ordet påske er en omskrivning av navnet 
på den jødiske høytiden pesach. Jødene har feiret 
påske lengre enn kristne; de feiret utvandringen fra 
fangenskapet i Egypt.
Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at påskedag 
skulle være første søndag etter første fullmåne et-
ter vårjevndøgn, noe Den norske kirke også for-
holder seg til fortsatt, og datoen varierer dermed 
innenfor perioden 22. mars (1818 og 2285) til 25. 
april (1943 og 2038).

PALMESØNDAG
Palmesøndag er i kristen tradisjon feiringen av Jesu 
inntog i Jerusalem. Dette skjer søndagen før kors-
festelsen i påskeuken. Navnet kommer av evangelie-
nes fortelling om at folk strødde palmegrener foran 
Jesus da han red inn i byen. I land hvor palmegreiner 
ikke er lett tilgjengelige, brukes oftest grener fra 
vintergrønne trær; i Norge er tujagrener ofte van-
lig. I den lutherske kirken i Norge, er den liturgiske 
fargen lilla, slik også for skjærtorsdag og langfredag.

SKJÆRTORSDAG
Skjærtorsdag er en helligdag som feires siste tors-
dag før påske. Ordet betyr «renselsestorsdag», og 
kommer av norrønt skíra, «rense» (skjær = ren).
Denne dagen markerer de kristne Jesu siste måltid 
med disiplene før korsfestelsen. Dermed ble dette 
innføringen av nattverden. Nattverdsfeiringen får en 
spesielt framtredende plass i tekster og bønner. I 
liturgien er det vanlig å ha med fotvask, til minne om 
at Jesus vasket disiplenes føtter før måltidet.
I mange kirker blir all pynt som blomster, lys, duk 
osv. tatt ut av kirkerommet etter gudstjenesten. Det 
blir gjort klart til langfredag.

LANGFREDAG
Langfredag markerer i kristen tradisjon dagen da 
Jesus Kristus døde på korset. Den markeres fre-
dag før påske. Navnet kommer av at det var Jesu 
lengste dag. På engelsk kalles dagen Good Friday, 
som egentlig betyr «hellig fredag». Mange kirker 
markerer denne dagen ved ikke å ha pynt på alteret 
og ikke bruke musikkinstrumenter under gudstje-
nesten. Menigheten kan også lage en «hule» som 
symboliserer at Jesus er død og ligger i graven.

PÅSKEAFTEN
Påskeaften er lørdagen før påskedag. Tradisjonelt 
er det en dag hvor man ikke feirer noen liturgiske 
handlinger. Man sier gjerne at påskeaften er den da-
gen hvor kirken står samlet i sorg ved Kristi grav.

PÅSKEDAG
På påskedagen, ofte kalt første påskedag, fortsetter 
feiringen av Kristi oppstandelse på morgenen. Da-
gen innleder tradisjonelt en oktav, det vil si en åtte-
dagersperiode der alle dager regnes som festdager 
på linje med søndager.

Påskedagen er den dagen som forklarer hele kris-
tentroen. Selv disiplene skjønte ikke hele Jesus’ 
budskap før på påskedag og dagene etter. De første 
som fikk se Jesus levende, var kvinnene. De forskjel-
lige evangeliene forteller historien litt ulikt, men de 
er samstemte i at det var kvinnene som gikk til gra-
ven først, og Maria Magdalena møtte Jesus i hagen.

hentet fra www.kirkeaktuelt.no

25. MARS. PALMESØNDAG
Kl. 11.00 St.Markus kirke
Høymesse ved Svante Havåg.
Jesu inntog i Jerusalem

29.MARS. SKJÆRTORSDAG
Kl. 11.00  St.Markus kirke
Nattverdgudstjeneste ved Arnulf Sandvik.
Jesus innstifter nattverden

30.MARS. LANGFREDAG
Kl. 11.00 St.Markus kirke
Pasjonsgudstjeneste ved Arnulf Sandvik.
Jesu siste timer

1. APRIL. PÅSKEDAG
Kl. 11.00 St.Markus kirke
HØYTIDSGUDSTJENESTE ved Arnulf 
Sandvik. 
Vi feirer Jesu oppstandelse

PÅSKENS GUDSTJENESTER

PÅSKEKONSERT
LØRDAG 24.MARS KL 1200

ST.MARKUS KIRKE
Kantor Mariko Takei på orgel

CANTILÉNE

Verker av bl.a Widor, Pierne,Tournemire og Bach. 

Fri entre/frivillig kollekt til musikkarbeidet 



Nåde stifta eg kjennskap med i ungdom-
men. Men eg visste ikkje at det var nåde 
det heitte. For eg er oppdregen på Den 
Harde Skule, og ein av læresetningane 
der var at ingenting kjem rekande på ei 
fjøl. Ein må arbeida hardt for kvar ein ting. 
Men det var ein stille protest inni meg kvar 
gong eg høyrde dette. Eg meinte bestemt 
at eg i salige stunder hadde opplevd nett-
opp at ting kom rekande på ei fjøl. Det var 
sånne små magiske stunder der ein var 
heilt fri og heilt sann. For det våga eg ikkje 
vera så lenge. Då var ein litt ulydig mot 
verda. Men i slike stunder var det som 
om eg kunne få alt eg ville ha. Eg hadde 
kontakt med Gud.

Seinare fekk eg høyra om fenomenet 
nåde, og at det tyda ”gratis”. Då fall bi-
tane på plass og eg forstod det var nåde 
det var snakk om. Det var den som kom 
rekande på ei fjøl, i trassig kontrast til alt 
anna i denne verda. Og no er jo heller 
ikkje nåden av denne verda, men av Gud.

Og nettopp det, at nåden ikkje er av den-
ne verda, gjer at verda ikkje forstår kva 
nåde er, vil eg påstå. Verda snakkar om å 
”la nåde gå for rett”. Dette uttrykket er eit 
av dei verste eg veit om. For her blir nåde 
og rettferd stilt opp som to motpolar. Altså 
er ein nådig er ein ikkje rettferdig og er ein 
rettferdig er ein ikkje nådig. I verda kan ein 
ta på seg storsinnet si kappe og benåde. 
Men eg er usikker på om eg vil ha verda 
sin benådning. Fordi eg veit den alltid 
har ein pris. Den skapar alltid gjeld. I alle 
fall gjeld av takksemd. ”There is no such 
thing as a free lunch” er eit kjend ordtak i 
så måte. Skyldar eg ein venn tusen kro-
ner vil eg gjerne gi tilbake tusen kroner. 
Om ikkje, har eg denne gnagande gjeld-
kjensla inni meg. Fordi eg vil at rett skal 
vera rett. Benådning i verdsleg forstand 

skapar altså ubalanse i reknskapet. Så 
eg veit ikkje kva som er best her i verda. 
Å betale det det kostar, enten det no er 
i form av pengar, blod, sveitte eller tårer, 
eller å gå rundt og vera benåda. For du 
veit at før eller seinare kjem kreditoren og 
kakkar deg på skuldra, og krev tilbake det 
som rettmessig er hans. 
Så det å leva på nåde i verdsleg forstand 
innbyr ikkje til verdigheit. Men heller skam 
og dårleg samvit over å ikkje vera i stand 
eller i posisjon til å gi tilbake. Ein blir nær-
ast litt fredlaus. Så ein sånn måte å forstå 
nåde på fører til underkuing og uheldig 
maktstruktur. Det held oppe skilje mellom 
fattig og rik. 

I Guds rike derimot,  blir setninga ”å la 
nåde gå for rett” absurd. Fordi: Nåde og 
rett er eitt og det same! Nåde er rett. Nå-
den legg alt flatt. Nåden vekkjer deg, slik 
at du ser at det er to lover som regjerer 
i to forskjellige verder; den menneske-
skapte og den gudegitte. Om du legg frå 
deg ditt heimelaga univers vil Gud gi deg 
si verd, som er sanninga. Då kan me ta 
imot denne gåva frå Gud utan å bli sett i 
gjeld. Fordi nåden og sanninga går hånd 
i hånd. Sanninga skal setja deg fri. Og 
”free” tyder som kjend gratis på engelsk. 
Så det er ein samanheng her. Nåden let 
deg forstå at du er arving til Guds rike. 
Å vera arving er noko du er fødd til, ikkje 
noko du kan gjera deg fortent eller ufor-
tent til. Og å vera arving er å ha rett på 
noko, ha krav på noko. Det høyres nes-
ten frekt ut, men så må me skilja mellom 
det som er frekt og det som er frimodig. 
For ein skal vera både fri og modig for å 
våge å ta imot nåden. For berre ved å ta 
imot nåden stiller me oss tilgjengelege for 
Gud, slik at han kan bruke oss til å spreie 
sitt rike på jorda, til beste for alle.

Anna Fære

NÅDE

Anna Fære



Blå himmel er et uttrykt for fint vær. Blå er en farge 
knyttet til håp. Blått representerer himmel, hav og 
uendelighet. For å se himmel må man løfte blikket 
eller se ut over horisonten. Himmelen er vid, let-
test er det å se i åpne landskap. Men i en dyp dal 
kan himmelen se ut for å være langt borte.

Hvor er himmelen i dag? Hvor er himmelen plas-
sert i mitt liv? Er jeg bevisst at jeg er plassert under 
en himmel. Tenker jeg over skyenes vandringer 
og vindens herjinger? Lar jeg vinden og været på-
virke meg, eller er jeg innestengt i mitt eget hus? 
Er veggene mine så trygge og gode at jeg ikke 
trenger å tenke på det utenfor? Er mitt hus et slott 
der jeg er konge? Har jeg skapt mitt eget trygge 
rede og min egen lille verden? Har jeg kjøpt ting 
som gjør meg lykkelig og plassert rundt i mitt eget 
lille reservat? Her inne kan jeg blende for vindue-
ne med gardiner,  persienner, innsynsvern og an-
net som trygger meg. Men tidvis kan jeg kanskje 
skimte et glimt av himmel der ute? Kanskje ser jeg 
noe blått? I alle fall dersom jeg snur meg bort fra 
det innvendige blåe lyset. 

Skjermene flimrer i takt med oppdateringsraten 
og hvilken teknologi det er som reproduserer det 
sanne og ekte for meg. I gjenskinnet i ansiktet mitt 
kan andre se det blåe lyset fra noe utenfor slottet 
mitt. Verden trer inn i min hule via signaler i veggen 
eller trådløs overføring. Jeg er tilkoblet verden. Jeg 
iscenesetter mitt liv i sosiale medier via skjermene, 
og jeg er min egen redaktør i valg av underhold-
ning og hvem jeg ønsker å gi innflytelse over meg. 
Tomlene velger for meg. Tommelen velger kanal. 
Pekefinger velger nettside. Velger jeg selv? Eller 
blir jeg valgt for? Alle mine (eller fingrenes) valg 
registreres av den høyeste. Data blir samlet inn. 
Alt blir ført inn i en bok. Alle mine digitale fingerav-
trykk spores, analyseres og vurderes. Jeg er sett! 
Jeg blir møtt! Mine valg som blir gjort for meg blir 
husket slik at jeg i enda større grad kan bli meg 
selv, eller bli formet til den jeg skal være. Avan-
serte algoritmer forer meg med det jeg vil ha. Mer, 
mer, mer… Men er det det jeg vil ha, eller er det 
noen som har analysert min personlighet og min 
profil som forsiktig veileder meg inn i å ville ha det 
de har å tilby meg. Lykken er til salgs. Stemmen 
min er til salgs. Jeg er en vare. Hjemmet mitt er 
en slagmark for avansert manipulering. Mine valg 
er ikke mine valg men valgene jeg gjør fordi jeg 
er veid og funnet egnet til å bli utsatt for akkurat 
denne informasjonen som noen har betalt for at 
jeg skal se. Verdiene mine, empatien min, hold-
ningene mine, valgene mine - alt dette er lett om-
settelige varer i et kynisk globalt handelsmarked. 

Men heldigvis vet jeg det ikke. Eller dersom jeg vet 
det - lukker jeg ørene, øynene - utvikling, du kan 
ikke stoppe utviklingen.

Hva er vi i ferd med å utvikle oss til? Vi blir som en 
gjeng fjernstyrte roboter viljeløst vandrende vet ei 
hvorhen - men noen vet. I dette mister vi evnen til 
å relatere. Det er meg, mitt og alt det andre. Vi er 
med i et sosialt spill av uante dimensjoner. Pre-
sentasjonen av hverdagslivet mitt i sosiale medier 
interfererer med virkeligheten. Du er en annen enn 
den du er, eller du fremstår som en annen. Kjen-
ner du deg igjen? 

Helvete er å bli totalt innkrøket i seg selv. Helvete 
er å eksistere på bekostning av andre. Helvete er 
en realitet for mange i verden. Faktisk er det til 
og med mange i verdens rikeste og beste land 
som ikke opplever blå himmel i livet sitt, men hel-
ler et uutgrunnelig mørke, en håpløshet og enorm 
smerte. Hvor kommer all denne smerten fra? Hvor 
kommer all ondskapen fra?

Mange klarer ikke tro på en Gud i en verden som 
har så mye djevelskap i seg. Det kan være for-
ståelig. Men jeg vil snu det rundt. I et mørkt rom 
- hvor mye mørke trengs for å fortrenge et bitte lite 
lys. Intet mørke i verden er i stand til å stå seg mot 
den minste lille glime av lys. En liten utett flis i rom-
met kan slippe inn et lite spor av himmel, en stråle 
av sol kan trenge gjennom gardiner og barrika-
dering etter årtier i mørke. Kanskje kan strålen nå 
helt gjennom alt mitt forsvar og inn til hjertet mitt? 
Det frosne kan tine. Vinter kan bli til vår. Sort og 
stormende himmel er plutselig blå og varmende 
solfylt. 

Jeg klarer ikke å la være å tro på en Gud når jeg 
ser hvor mye godt det er i verden. Og jeg klarer 
ikke å la være å tro på en Gud når jeg ser hvor 
mye ondt det er i verden. En verden i ondskap og 
uten Gud er helt håpløs og nådeløs. Jeg trenger 
håp. Jeg trenger nåde. 

Og jeg tror at solen er i ferd med å bryte gjennom 
i livet ditt. En himmel venter. Og en verden i nød 
venter på mennesker som vil gjøre noe for å brin-
ge lys inn i mørke, håp inn i det håpløse og nåde 
inn i et nådeløst prestasjons-/angstfylt samfunn.

Rådgiver trosopplæring Bjørgvin
Sverre Johan Nærheim

HIMMEL



SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Kvelden før Jesus ble korsfestet, feiret han påskemåltid 
med disiplene sine. Finn de fem feilene i bildet til høyre!

Tegning: Jan McCafferty

Tegning: Jan McCafferty

Mannen gikk inn 
på reisebyrået og sa:

– Jeg vil ha en billett til Sikte.
– Sikte, hvor er det? 

– Jeg vet ikke, men på 
værmeldingen sa de at det 

var bedre vær 
i Sikte.

– Hvorfor 
spiser du plaster?
– Jeg har så vondt 

i magen.

– Hvorfor putter du 
iPhonen din i juspressa?

– Jeg lager Apple-jus.

Jesus vasket disiplenes føtter.
Prikk til prikkFargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

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.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg?
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5

6 7
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9
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Løvstakksiden er et pionerområde innen nabolags-
utvikling med flere sosiale aktiviteter drevet av lokale 
foreninger og lag som Løvstakksiden menighet, Løv-
stakken Frivilligsentral, Bærekraftige liv Løvstakken og 
Foreningen Gode nabolag.

Bærekraftige Liv Løvstakken
Vår/sommer 2013 startet engasjerte naboer Bære-
kraftige Liv Løvstakken. Initiativet bygger på idéen og 
modellen til det nasjonale Bærekraftige Liv-nettverket 
med naboslaginitiativ som jobber med miljøutfordringer 
på lokalplan.

De har egne lokaler i Rogagaten 26 hvor de har en 
rekke arrangementer, blant annet bruktkrok, strikke 
kafe, reparasjons kafe og verktøy bibliotek. Bruktkro-
ken er byens billigste bruktsjappe og holder åpent hver 
onsdag kveld og selger klær, sko og bøker til 5 kro-
ner stykket! ;-) I tillegg driver de felleshagen som er et 
åpent prosjekt hvor alle kan delta i å dyrke grønnsaker 
og dele avlingen. Den ligger ved tennisen i enden av 
Hordagaten.

Løvstakken Frivilligsentral
Lokalisert i Ny-Krohnborg Kultursenter arbeider Løv-
stakken Frivilligsentral for å skape flere gode møteplas-
ser og aktiviteter på Løvstakksiden. Alt i tett samarbeid 
med Bergen kommune og andre lag og organisasjoner 
på Løvstakksiden. Blant annet kan nevnes Nabolags-
kafè med middag for store og små på onsdager, men 
også norskkurs og språk-kafe.

Foreningen Gode nabolag
Den nystartede Foreningen Gode nabolag er en ideell, 
livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig interesseor-
ganisasjon som er startet av frivillige på Løvstakksiden. 
Foreningen utgjør kjernegruppe og testgruppe for pro-
sjekt Nabostøtten Løvstakksiden. Foreningen og dens 
nettsider skal etterhvert bli knutepunkt for dem som 
ønsker informasjon, støtte og opplæring i frivillig arbeid 
samt hvordan utvikle gode nabolag.

Nabostøtten Løvstakksiden
Høsten 2016 startet prosjekt Nabostøtten Løvstakksi-
den. I begynnelsen med mål å utvikle ulike kurs, men 
også delta i frivillig arbeid, bygge nettverk og støtte opp 
om lokale møteplasser.

Gjennom vårt arbeid erfarte vi fort utfordringene ved at 
befolkningen blir eldre og viktigheten av et støtteapparat 
i nærmiljøet. Særlig har vi erfart behovet for sosial kon-
takt og praktisk hjelp i hjemmet. Vi har sett hvor viktig 

det er å ha noen en kan slå av en prat med. Noen
som kommer og smører låser, bytter lyspærer og bat-
terier, reparere ledninger, skuffer og skap mm. Dette vil 
bli langt viktigere i tiden fremover og er noe vi ønsker å 
arbeide mer med her på Løvstakksiden.

Lokale organisasjoner viser stor interesse for prosjektet 
og vi støttes også faglig av Batteriet Vest (Ressurssen-
ter for bekjemping av fattigdom og sosial ekskludering i 
Norge).  Vi er også i samtale med Bymisjonen i Bergen 
for et eventuelt samarbeid.

Verdier og Valg
Etter tips fra Løvstakksiden menighet deltok tre med-
lemmer fra Foreningen Gode nabolag ved Den norske 
kirkes diakonkonferanse Verdier og Valg i Stavanger i 
januar 2017. Konferansen tok opp viktige spørsmål og 
veivalg innen helse og omsorg i Norge. Erfaringene fra 
konferansen gir godt grunnlag for videre arbeid på Løv-
stakksiden.

Norsk kultur og verdi kurs
Løvstakksiden preges som nevnt av mangfold og man-
ge nye landsmenn. Folk som har viktige kunnskaper 
og ferdigheter som Norge trenger, og som kan være 
en fantastisk ressurs for lokalsamfunnet. For å nyttig-
gjøre sine evner best mulig, er det imidlertid svært viktig 
at de lærer norskkultur og -verdi, ikke minst for bedre 
trivsel i lokalsamfunnet men også for bedre forståelse 
og samarbeid lokalt.

* Her er det noen av temaene for kurset:
* Hvordan ta kontakt med nordmenn?
* Hva er norsk likestilling?
* Hva lærer barn på skolen?
* Det finnes ikke dårlig vær, men dårlige klær!
* Viktig informasjon om hvordan bo og leve her langt 
nord!
* Hvorfor tar barnevernet barna fra foreldrene?

Kurset blir gratis og annerledes enn vanlig integrerings-
kurs. Det bygger på dialog og hvordan kursleder og 
gjesteforeleserne selv har opplevd å møte norsk kultur 
og -verdier. Særlig hvordan bedre forstå og kjenne det 
norske samfunnet slik at en vil trives her i landet.

Per Rune Hollup

Frivillighetsarbeid på Løvstakksiden

BÆREKRAFTIGE LIV LØVSTAKKEN
www.facebook.com/BarekraftigeLivLovstakken
barekraftigelivlovstakken@hotmail.no

LØVSTAKKEN FRIVILLIGSENTRAL
www.lovstakken.frivilligsentral.no
hans@lovstakken.frivilligsentral.no

NABOSTØTTEN LØVSTAKKSIDEN
NORSK KULTUR OG VERDI KURS
FORENINGEN GODE NABOLAG
www.godenabolag.no
post@godenabolag.no

Yuko Ringdal er med i pro-
sjektet Nabostøtten Løvstakk-
siden. 

Per Rune Hollup er engasjert 
i frivillighetsarbeidet på Løv-
stakksiden. 



Givertjeneste i Løvstakksiden menighet

 Ja, jeg vil være med og støtte arbeidet i Løvstakksiden menighet med en fast sum.
 Fast beløp på kr. ……………….  hver  …………… (mnd/kvartal/årlig) ved å inngå avtalegiro. 
Send meg papirer for å inngå avtale.
 Fast beløp på kr. …………… hver ……………. (mnd/kvartal/årlig) Jeg ønsker å få tilsendt           
     giroer i posten isteden for å benytte meg av avtalegiro.
 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
    
Jeg ønsker å gi til:

o Menighetsarbeidet generelt

o Barne og ungdomsarbeidet ( trosopplæring )

o Diakonalt arbeid

Navn: ………………………………………………………..
Persnonnr (ved skattefrie gaver): ……………………(11siffer)
Adresse: ……………………………………………………..
Postnr.:……………..Poststed: ………………………………
E-post: ……………………………………………………….
Dato: ……………Underskrift: ……………………………….

Utfylt svarkupong sendes til Løvstakksiden menighet, Hordagt.28, 5055 Bergen. Du kan også levere 
den på kontoret eller gi den ved gudstjenesten.

Løvstakksiden menighetsråd øn-
sker å gi deg mulighet til en fast gi-
vertjeneste for menigheten. Mange 
gir mye både av tid og penger til 
menigheten. Nå er muligheten for å 
få struktur på din givertjeneste.

Stat og kommune gir ikke tilskudd til 
det frivillige arbeidet vi gjør i menig-
heten. Dette må vi besørge selv ved 
innsamlinger av forskjellige slag, of-
fer på gudstjenestene eller som her 
givertjeneste.

Løvstakksiden menighet har et allsi-
dig arbeid som menighetsrådet øn-
sker å styrke og vi vil satse høyt de 
kommende årene også. Vi ønsker å 
være en god og positivt kraft i vårt 
nærmiljø.  Bli med du også. Menig-
hetsrådet satser på:

Barne- og ungdomsarbeidet. Det 
nye store satsingsområdet for me-
nigheten er trosopplæring. Fra barna 
blir døpt til de blir 18 år, skal vi ha 
360 timers undervisningsopplegg 
totalt. Det blir det store satsingsom-
råde i årene fremover. Søndagskole 
for barn er også oppe og går igjen. 

Vi har samling for 8/9 åringer, ”Tårn-
agenter”. Første helgen  i advent  
hadde vi ”Lys våken” for 11/12 årin-
ger. Solheim barnekor og Klubben 
i St.Markus er ”still going strong”. 
Unge og kjekke ungdommer møter 
jevnlig til konfirmantundervisning.

Diakonalt arbeid. Etter at diakonen 
er kommet godt i gang ”blomstrer” 
det rundt henne. Nye tiltak, i samar-
beid med andre, er norskundervis-
ning og interkulturell kvinnegruppe. 
Besøkstjenesten er på vei oppover 
og middag på miljøstuen har gode 
medarbeidere. De ”gamle” eldretre-
treffene både i Solheim og St.Markus 
lever i beste velgående.

Voksenarbeid.  Husfellesskap, me-
nighetskveld og bibelgruppe fortset-
ter sitt gode arbeid, m.m.

Dette kan du være med på. 

Derfor blåser vi nå nytt liv i den gamle 
givertjenesten. Tenk om 100 perso-
ner tegner seg for kr. 100 pr.mnd da 
vil menigheten kunne disponere kr. 
120 000 pr. år. Om vi øker beløpet 

pr. person til kr. 200.- pr mnd. vil 
menigheten kunne disponere kr. 240 
000. Det er bare fantasien som set-
ter grenser. Selvfølgelig kan du velge 
selv hvor mye du vil gi. Svarkupon-
gen kan levers i kirken eller sendes 
til menigheten. For adresse se siste 
side.

Du kan selv velge beløp og hva din 
gave skal gå  til:

Menighetsarbeidet generelt
Barne og ungdomsarbeidet (tros-
opplæring)
Diakonalt arbeid

Gaver til Den Norske Kirke gir rett 
til fradrag på skatten. Betingelsen 
er at du gir kr. 500 eller mer totalt i 
løpet av året. Maksimalt fradragsbe-
rettig beløp er kr. 16 800. For at vi 
skal kunne melde dette inn til skat-
temyndighetene i såfall må vi ha ditt 
personnummer. 

Solveig Sjursæther
Administrasjonsleder

Bli med i GIVERTJENESTEN i Løvstakksiden menighet !

ÅPEN KIRKE I ST MARKUS
Onsdager kl 12:00–15:00

St Markus kirke vil være åpen noen timer de fleste onsdager 
utover våren. Alle som vil kan gå inn og sitte litt.

 Sted: St Markus kirke, Lien 45 (se i kart)
 Tid: Onsdager kl 12:00–15:00
 Unntak: 21. mars, 11. april, 9. mai

Du kan oppleve
 Meditasjonsmusikk
 Bønn
 Stillhet
 Lystenning…

Ønsker du å snakke med noen? En medarbeider i kirken vil 
være tilgjengelig 12:00–13:30 for samtale, bønn og samvær.

Stikk innom om du har lyst!



    Oppslagstavlen
KONTAKTPERSON FOR FORENINGER OG LAG

SOLHEIM KIRKE
Hyggestunden:  Målfrid Thunes 55292144
Solheim kirkes barnekor: Mariko Takei 97642074

ST.MARKUS KIRKE
Eldres Vel:             Hans Teige  902 92 278
Konfirmanter:             Arnulf Sandvik 41675653  
St. Markus Diakonat:  Hans Teige  55295450

Besøkstjeneste:   Signe Halvorsen 55290341
Husfellesskap:   Arnulf Sandvik 41675653
Bibelundervisning:  Arnulf Sandvik 41675653
Vegetarmiddag:  Solveig Sjursæther 55308133

Følg med på menighetens hjemmeside for oppdateringer av aktiviteter: 
http://www.lovstakksidenmenighet.no
Arnulf Sandviks hjemmeside med prekener, menighetsblad og bilder: www.arnulfsandvik.com

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

ARRANGEMENTER I FORENINGER OG LAG

HYGGESTUNDEN / ELDRETREFF I ST.MARKUS
Fellessamling onsdag 11.April kl 1200 i menighetssalen 
i St.Markus
Hyggestunden besøker Solheim Alderspensjonat ons-
dag 9.mai kl 1100.

ÅPEN KIRKE I SOLHEIM 
Alle onsdager kl 1200-1300 når det ikke er Hyggestund.
Åpen kirke et tilbud til alle som ønsker å stikke innom Solheim 
kirke til en stille stund i kirkerommet og enkel bevertning. For 
tiden er Åpen kirke i St.Markus kirke grunnet ombygging av Sol-
heim kirke.

KLUBBEN
Torsdager i St.Markus menighetssal når det er konfirmantun-
dervisning. Følg med på facebook. 

INTERKULTURELL KVINNEGRUPPE
Sambrukshuset, Løvstakkv. 32, hver fredag fra kl.18-20. Vi har 
håndarbeid, matlaging og undervisning. 
Alle kvinner er hjertelig velkomne. Du kan ta med deg barn. 
Kontakt Caroline Vargas 47260924  

FELLESSKAP MED BIBEL OG BØNN
Torsdager annenhver uke er det bibelundervisning og bønn i 
St.Markus kirke kl 1900. 
Kontakt Arnulf Sandvik 41675653

VEGETARMIDDAG
I samarbeid med Bærekraftin Liv, Løvstakken er det vegetar-
middag stort sett hver mandag fra kl 1600-1800 i Solheim 
kirke. Velsmakene eksotiske vegetarretter står på menyen i 
tillegg til kaffe og dessert. Pris 30,-
Oppstart etter ombyggingen kommer vi tilbake til. 

Løvstakksiden menighet 

SERVERING AV MIDDAG

MILJØSTUEN i Lotheveien 2 (vis á vis kirken) 
serverer middag alle onsdager kl. 15.00 - 16.00. 
Pris kr. 60.- for et herlig måltid med middag, 
dessert, kaffe og en god prat! 

 

VEGETARMIDDAG i Solheim kirkes menighetssal 
mandager kl 1600. Oppstart etter ombygging av 
Solheim kirke kommer vi tilbake til. 

BLI MED I BARNEKORET!

Hver mandag fom 22. januar, for barn som li-
ker å synge

Barnekoret vårt er nå i gang igjen, tross om-
byggingen i Solheim kirke! Barnekoret fortset-
ter imidlertid, i Sambrukshuset i Løvstakkvn. 
32. Kom og bli med!

Hvor?: Sambrukshuset, Løvstakkveien 32 

Når?: Hver mandag fra 22. januar, kl 17:30–
18:30.
Unntak blir:
Mandag 26. mars (påskeuken)
Mandag 2. april (2. påskedag)

Hvem?: Mest for 6–9 år, men ingen absolutt al-
dersbegrensing. Det viktigste er at du har lyst.
Når Solheim kirke blir klar igjen, går vi tilbake 
til å øve der.

Har du lyst til å være med, så bare møt opp på 
en av øvingene! Voksne og søsken kan også 
gjerne komme og se på. Ledere er David og 
Ragnhild.

For mer informasjon, kontakt:

Kantor Mariko Takei Myksvoll, 
mobil 97 64 20 74
Menighetspedagog Heidi Husevåg, 
mobil 97 14 59 64

FELLESSKAP MED BIBEL OG BØNN!

Oppbyggjeleg samver annankvar torsdag i 
St Markus kyrkje

Våren 2018 held vi fram med samlingane 
som vi har kalla «fellesskap med bibel og 
bønn». Vi treffest til oppbyggjeleg samver 
der vi syng litt saman, les frå Bibelen, deler 
og ber. Det er vanlegvis sokneprest Arnulf 
Sandvik som leier samlingane.

Denne våren tek vi føre oss dei tolv «små» 
profetane, dvs profetane frå Hosea til Ma-
laki. Desse er det gjerne mange som ikkje 
veit så mykje om. Vi tek ein profet kvar 
gong. Vi kan då ikkje dukke ned i så mykje 
detaljar, men får eit overblikk over kvar.

Tid: Ca annankvar torsdag kl 19:00
Stad: Menighetssalen i St Markus kyrkje, 
Lien 45 (som også er Lotheveien 1)
Datoar:

22. mars: Jona
 5. april: Mika
19. april: Nahum
Evt fleire datoar og profetar seinare.

Ope for alle som har lyst og interesse. In-
viter gjerne nokon som du trur kunne vere 
interessert!

HUSFELLESSKAP

Har du lyst til å bli kjent med andre mennesker, 
dele livserfaringer og tanker, ha et åndelig fel-
lesskap. Da er et husfellesskap tingen for deg! 

I et husfellesskap møtes man hjemme hos en 
av lederne. Vi småprater over kaffikoppen og 
blir kjent. Det er hyggelig å bli kjent med nye 
mennesker. 

Ofte deler lederen tanker fra enten Bibelen eller 
et tema. Det blir anledning til å dele hverandres 
tanker og meninger. Noen ganger synger man 

noen sanger og avslutter med bønn. 

I et husfellesskap blir du sett og hørt og tatt på 
alvor. Du får nye venner som bryr seg om deg! 

De første kristne samles i hjemmene der de 
delte med hverandre. Å ha et nettverk rundt 
seg gir helse og trivsel. 

Vi håper å få til flere husfellesskap, men for øy-
eblikk er det mulig å ta kontakt med Elin Kristin 
Arnesen 930 54 920 dersom du er interessert 
i å være med i et slikt fellesskap. 
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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 boretts-
laget eller noe annet; legg møtet til våre menighetslokaler i Solheim 
og St.Markus kirker.

Her er god plass, kjøkkenet er godt utstyrt, og det beste av alt: det er 
rimelig å leie: 

Kontakt menighetskirketjener Annicken Gild-
ernes, 
email: utleie.lovstakksiden@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 
adm.leder/frivillighetskoordinator 
Solveig Sjursæther ss664@kirken.no

Tlf. 55 308137 dersom du ønsker å gjøre en 
innsats. 

Svante Havåg

Vikarprest

Du kan skrive meldinger eller chatte fra www.kirkens-sos.no

VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 

og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

Solveig SjursætherSOMMERFEST I SOLHEIM KIRKE søndag 03.JUNI

Løvstakksiden menighet har i de senere årene 
hatt en vårfest/sommavslutning i St.Markus kirke 
første søndagen i juni. Fordi Solheim kirke i vår er 
blitt ombygd og renovert, har vi flyttet sommerav-
slutningen til Solheim kirke. Det blir en innvielse 
av nye lokaler med familiegudstjeneste, omvis-
ning av kontorbygget, kirkekaffe med opplegg for 
store og små. Du er hjertelig velkommen! 

HYGGESTUNDEN OG DIAKONATET I ST.MAR-
KUS` BUSSTUR TORSDAG 7.JUNI

Også i år prøver vi å få til en felles busstur for 
Hyggestunden og Diakonatet i St.Markus. Det blir 
torsdag den 7.juni. Det er ennå ikke helt klart hvor 
turen i år går til, men kryss av datoen. Påmelding 
til turen skjer til Hans Teige 902 92 278.

Ta med maten hjem.
Vi serverer ekte kinesisk mat.

Tel: 55292827-Michael Krohnsgate 22

Astrid Fylling

Diakon
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