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Jul i Korskirken

KIRKENS BYMISJON arrangerer også i år 
julefeiring i Korskirken for alle som har lyst til å 
være med der. Julaften er det først gudstjeneste 
kl 16, og deretter, fra 17 til 21, feiring med 
julemat, kaffe og kaker, julesang og gang rundt 
juletreet.

Første juledag kl 12 er det høytidsgudstjeneste, 
fulgt av servering av julemat og -kaker, pluss 
julesang, frem til kl 15.

2. og 3. juledag mellom 11 og 14.30 er det også 
matservering, kaker og musikk.

All Kirkens Bymisjons virksomhet i jule- og 
nyttårshelgen er samlet i Korskirken. Kafeen på 
Dankert Krohn er stengt fra 20. desember til 2. 
januar.

Bladet du nå leser..... 
kommer fra Løvstakksiden menig-
het. Av grunner jeg skal komme 
tilbake til lenger nede, er dette det 
første menighetsbladet vi kommer 
med på over et år. Men dette er et 
livstegn: Kirken(e) er her, og det 
foregår masse hver uke! 

Løvstakksiden menighet (med 
kirkene Solheim og St. Markus) er 
en del av Den norske kirke (Dnk), 
majoritetskirken i Norge. Hvis du 
ikke er medlem og ergrer deg over 
å få bladet i postkassen, ber jeg om 
unnskyldning. Men ved å skumme 
disse sidene, blir du i hvert fall 
orientert om litt av det som skjer i 
nabolaget.

Løvstakksiden menighet er en spen-
nende menighet med sammensatt 
befolkning. Antall medlemmer i Den 
norske kirke er lavere her enn snittet 
i Norge og Bergen for øvrig. Det bor 
mange studenter og småbarnsfa-
milier i menigheten og mange med 
flerkulturell bakgrunn. 

Menigheten har en diakonal 
profil, og samarbeider med flere 
nabolagsorganisasjoner. Menigheten 
vil være en nærmiljøkirke der ulike 
felleskap og aktiviteter kan fungere 
som møtesteder for mennesker i 
området. Menigheten er dessuten 
internasjonal, i det den med sine to 
kirkebygg er vert for én afrikansk 
og én kinesisk menighet, i tillegg til 
Bergen internasjonale menighet, 

som er en del av Dnk. Flere ganger i 
året er det derfor økumeniske, altså 
felleskristne, gudstjenester. Vanlige 
gudstjenester holdes annenhver uke 
i hver av de to kirkene.

Det siste halvannet året, omtrent, 
har det vært mye til og fra i staben 
i Løvstakksiden. I begge de faste 
prestestillingene og i kirketjener-
stillingen har det vært permisjoner, 
det har vært diakonskifte, og admi-
nistrasjonslederen har pensjonert 
seg. Flere vikarer har vært inne, og 
her passer det å rette særlig takk til 
Svante Havåg og Jostein Gimmestad, 
som har vikariert som henholdsvis 
prest og kirketjener. Hvem som 
jobber her nå, kan du se i spalten 
til venstre. Som du ser: Vi er nesten 
alle vikarer, men det skal endre seg 
i løpet av ettervinteren og våren. 
Men nettopp personalsituasjonen 
er årsaken til at vi ikke har hatt noe 
menighetsblad på lang tid.

Uansett er det nå slik at det ikke er 
en stab som utgjør menigheten – det 
er det alle kirkens medlemmer i 
området som gjør. Og herfra ønsker 
vi alt vel og en god jul og et godt år for 
alle, både menighetens medlemmer 
og alle andre på Løvstakksiden. 

ATLE MOE
Seniorprest/prostiprest i 
Bergensprostiene 
For tiden vikarierende kapellan i 
Løvstakksiden menighet  

Folkens, julen nærmer seg!
Det store flertallet i vår kultur feirer jul, en folkefest som er gått inn i årets rytme og i den 
enkeltes puls. Vi trenger slike fester, en stans i den hektiske strømmen av hverdager.  
Julen er en sånn stans når den får være på sitt beste, og det er den for mange. 

Jeg har skjønt mer av dette etter at 
jeg ble godt voksen og begynte å løpe 
for fort – noe med verdien i å gjøre 
det samme omtrent på samme måte 
vært år, verdiene i tradisjonene: 

Det gode i å overta skikker og 
tankegods og trossannheter fra de 
gamle. Befrielsen i å slippe å finne 
på alt sammen selv fra bunnen av 
hver gang. Når julen er på sitt beste, 
gir den et slikt møte med det som er 
større enn hver enkelt av oss. Den 
gir mulighet til en annen form for 
bevissthet enn hverdagen gir.

Julemysteriet
Den kristne julefortelling handler 
om Gud som ble menneske, om 
inkarnasjonen. Her er vi ved et 
punkt der det blir tale om tro. Ingen 
kan bevise at Gud ble menneske 
i det barnet Maria unnfanget. 
Her sprenges alle rammer for 
menneskelig viten og erfaring. Dette 
er julemysteriet.

I tillegg er julen en fødselsdagsfei-
ring, og da er vi over på et annet plan 
enn mysteriet. Det er ingen grunn 
til å trekke i tvil at den historiske 
personen Jesus ble født i Israel 
omtrent i år null. Og endelig er 
julen en folkelig midtvintersfest, en 
feiring av at lyset kommer tilbake og 
gjør dagene lengre. Alt dette klinger 
med når julen feires i vår kultur.

Guds raushet
Folk har mange forskjellige motiver 
for sin julefest. Sammensatt er 
motivene for de fleste av oss. Ingen 
kan ta monopol på noe så folkekjært 
og gammelt som julen. Men en ting 

har jeg vanskelig for å forstå: prester 
som snakker strengt til menigheten 
på julaften fordi de ikke ser alle i 
kirkebenken resten av året! Det er 
ikke mange slike prester, men de 
finnes fortsatt. De stresser gjerne 
rundt og løper alt for fort og tror de 
må gjøre hele arbeidet i Guds rike på 
egenhånd. De bør få høre at julaften 
skal prestene bare glede seg over alle 
som kommer. Og overlate resten til 
Guds gode forsyn og til englene.

Jeg tror Gud unner alle mennesker 
en julefest. Gud er raus, og det er 
englene også. De fortsetter å synge 
sitt Gloria og passe på både dem som 
tror på dem og de som ikke klarer 
det. Julen er til for dem som trenger 
den.

Velkommen skal dere være til jul-
aften-gudstjeneste i St Markus 
kirke kl. 14 eller i Solheim kirke 
kl. 16 (– og/eller til høytidsguds-
tjenesten i St. Markus 1. juledag 
kl. 12)!

SISTE!
Nyansatte
Mannskapssituasjonen i menigheten blir etter hvert mer stabil: Fire nye 
medarbeidere, alle i hel stilling, er helt nylig ansatt, og kommer litt etter 
litt.

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD har ansatt Åsta Årøen som 
administrasjonsleder og Vigdis Lindberg Juliussen som diakon.

BJØRGVIN BISPEDØMMERÅD har ansatt Anne Line Kroken 
Holme som kapellan og Hildegunn Katarina Isaksen som sokneprest.

Følg med på menighetens nettsider for ytterligere informasjon inntil 
neste menighetsblad til påske.

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

AV GUNNAR ERSTAD, 
Fungerende sokneprest i  

Løvstakksiden
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For Kristus, og for deg
Løvstakksiden menighetsråd arbeider på vegne av alle som hører til i menigheten på Løv-
stakksiden! Så har du noe på hjertet, en god idé eller noe du vil at vi skal jobbe videre med, 
så ta gjerne kontakt. 

Det ble valgt nytt råd i september 2019, og menighets-
rådet er valgt for fire år. Rådet består av ni medlemmer, 
inkludert soknepresten.

Menighetsrådet er en viktig oppgave fordi vi skal legge til 
rette for at stadig flere blir med i menigheten og ønsker 
å delta i kirkens arbeid. Vi skal ha fokus på hva som kan 
bygge opp og gi mot til å være en troende. Vi skal for-
midle at menigheten er romslig og mangfoldig, med plass 
til enhver som ønsker å komme inn i fellesskapet. Vi skal 
også se til at ressurser og lokaler brukes til menighetens 
beste.

Demokratisk organ
Menighetsrådet er også en hyggelig og meningsfull 
oppgave fordi vi blir kjent med nye mennesker. Vi kan få 
være med å påvirke og bli involvert i viktige avgjørelser. 
Vi kan få delta på ulike arrangement og oppleve at det er 
bruk for oss!

Menighetsrådet er et demokratisk organ i menigheten 
på den måten at det er valgt av menighetens medlemmer, 
og det skal ta avgjørelser på vegne av alle som hører til 
i menigheten. Visjonen for Bjørgvin bispedømme som 
Løvstakksiden menighet hører til i, er «Saman vil vi ære 
Den treeinige Gud – ved å forkynne Kristus, byggje kyr-
kjelydar og fremje rettferd». Dette håper vi at menighet, 
stab og menighetsråd kan være med på å realisere. 

Ta gjerne kontakt med oss i menighetsrådet! Du er 
hjertelig velkommen til de ulike møteplassene vi har i 
kirka: gudstjenestene, konsertene, onsdagstreffene, Sol-
heimsstuen, vegetarmiddagene og andre samlinger! Og 
savner du noe, så si i fra til oss og vær med å bygge opp!

ANNE KARIN  
RUDJORD UNNELAND
Leder i menighetsrådet

Avgående menighetsråd (fra venstre) Hans Teige, vikarierende 
sokneprest Gunnar Erstad, Sven G. Hinderaker, Anne K.R. 
Unneland, Berit E. Solstad, Ragnvald Jakobsen og William U. 
Shad. Carolina V. Vargas og Ann K.S. Heggholmen var ikke til 
stede da bildet ble tatt. 

Solveig takker for seg …
Takk for den tiden jeg har hatt i 
menigheten. Takk for alle dere 
jeg har fått lov til å bli kjent 
med og blitt glad i. Takk for alle 
utfordringer i løpet av årene. 
Takk for alle kampene vi har 
kjempet sammen. Takk til alle 
gode medarbeidere både i stab, 
menighetsråd og andre frivillige 
medarbeidere. 

Den vise «gamle prost» Bondevik 
kalte en gang Solheim kirke for 
«Kirken på fortauet». Det levde 
menigheten opp til, og tok alltid god 
imot nykommere, meg inkludert. 
Dette prøvde vi å videreføre da 
Solheim menighet og Løvstakksiden 
menighet ble slått sammen. Vi 
ønsket at menigheten skulle være 
åpen, inkluderende og raus, hvor 
mennesker i forskjellige aldre, livssi-
tuasjoner og kulturer kunne møtes i 
både sorg og glede. Vi ønsket å være 
en positiv drivkraft i nærmiljøet til 

beste for alle som oppholdt seg på 
Løvstakksiden, i samarbeid med alle 
andre positive krefter i nærmiljøet. 
Om vi klarte dette, må andre 
bedømme. 

Gud elsker oss alle uansett rase, 
kjønn eller legning. I Paulus brev til 
Romerne (5,6 ff) sier han bl.a: «Men 
Gud viser sin kjærlighet til oss (dvs 
menneskene) ved at Kristus døde for 
oss mens vi ennå var syndere.» Derfor 
er vi alle i samme båt. Vi er alle 
under Guds himmel med våre liv. 
Vi er skap til fellesskap med og for 
hverandre og med Gud. Jeg håper og 
ber om at Løvstakksiden menighet 
fortsetter å være en åpen, inklude-
rende og raus menighet som har rom 
og plass for alle som ønsker å være 
en del av fellesskapet: mennesker til 
glede og hjelp, og Gud til ære. 

SOLVEIG SJURSÆTHER

… og det gjør Astrid også
Det føles litt rart å takke for meg 
når det ikke er lenge siden jeg ble 
presentert.  Men slik ble det denne 
gangen. Tusen takk for den fine tiden 
i Løvstakksiden! Takk til alle dere jeg 
har truffet, alle dere som var med å 
gjøre mine hverdager gode. 

Jeg lærte mye på den korte tiden, mye om 
en mangfoldig menighet med et sterkt 
diakonalt preg, som har plass til alle som 
vil være med og som vil gjøre en innsats.  
Bydelen har også en administrasjon som 
er opptatt av at alle gode krefter skal 
jobbe sammen for at menneskene som 
bor i Løvstakksiden skal ha det så godt 
som mulig. Menigheten passet meg og 
min måte å tenke på, og jeg opplevde 
stor frihet og mye støtte i det jeg gjorde, 
samtidig som jeg lærte mye av å samtale 
med kloke mennesker.  

Det var gøy med vegetarmiddag og 
onsdagstreff, Solheimstuen og Interna-

sjonale gudstjenester, gode kollegaer og 
aktive frivillige.  

Tiden i Løvstakksiden ga meg erfaringer 
som forhåpentligvis har gjort meg til en 
bedre diakon og utvidet mine tanker om 
hva som er mulig og hva som kan fungere. 
Nå er jeg «Vest om brua» og vil prøve å 
bruke erfaringene mine så godt jeg kan 
her. 

Jeg vil alltid savne Løvstakksiden og 
menneskene jeg har truffet. Jeg vil savne 
den rause og inkluderende holdningen 
som jeg ble møtt med og som andre opp-
lever å bli møtt med hos dere. Nå kommer 
det nye ansatte som jeg regner med vil få 
samme varme mottagelse som jeg fikk. 

Takk igjen! 

ASTRID FYLLING

SOLVEIG SJURSÆTHER ble i høst 
pensjonist etter en lang tjeneste i Den 
norske kirke. Hun er utdannet Cand.
mag. med kristendom, samfunnsfag og 
pedagogikk, pluss Kateketseminar og i 
tillegg arbeids- og organisasjonspsykologi 
som etterutdanning.

I studietiden var hun kirketjener i gamle 
Åsane kirke og i Eidsvåg. Så var hun i 20 
år kateket (vigslet undervisningsleder i en 
menighet). I 2000 begynte hun i daværende 
Solheim menighet, og fra 2003 var hun 
daglig leder i den sammenslåtte menig-
heten. I mange år delte hun seg mellom 
Løvstakksiden og Domkirkemenigheten, 
hvor hun var diakoniarbeider. Fra 2016 var 
hun så bare i Løvstakksiden, i en kombinert 
administrasjonsleder- og frivillighetskoor-
dinatorstilling.

ASTRID FYLLING er vigslet 
diakon og har bak seg en variert 
tjeneste i Den norske kirke, blant 
annet som diakonirådgiver i 
bispedømmeadministrasjonen. 
Hun kom til Løvstakksiden 
menighet og Bergen Internasjo-
nale Menighet i fjor, men fikk i 
høst et tilbud hun ikke kunne 
si nei til, nemlig som leder for 
kirkens diakoniarbeid i Fjell, og 
snart i hele den nye Øygarden 
kommune. Hun bor på Sotra, så i 
den nye jobben har hun kommet 
hjem. Påtroppende menighetsråd, med flere kjente ansikter (fra ven-

stre) Hans Teige, vikarierende sokneprest Gunnar Erstad, Sven 
G. Hinderaker, Anne K.R. Unneland, Berit E. Solstad, Jostein 
Gimmestad, Jorunn M. Johnsen og William U. Shad. Ann K.S. 
Heggholmen og Mona J. Berg var ikke til stede da bildet ble tatt.

Avskjed med Arnulf 9. februar
Avskjedsgudstjenesten med og for sokneprest Arnulf Sandvik blir i  
St. Markus kirke 9. februar.

Han fortsetter ikke i Løvstakksiden når permisjonstiden 
hans er ute, men kommer tilbake den søndagen, på 
såmannssøndagen, for å ta «et offisielt» farvel med 
menigheten han har tjent i så mange år, først som 
kapellan og så som sokneprest. Det blir selvsagt stor 
kirkekaffe etterpå, og også de andre menighetene som 

bruker Solheim og St. Markus kirker og som Arnulf har 
samarbeidet med, blir med.

I neste utgave av menighetsbladet, planlagt å 
komme ut til påske, skal vi ha en større sak om 
Arnulf.



6 7

V E L K O M M E N  T I L

J U L E T R E F E S T

S T .  M A R K U S  M E N I G H E T S S A L

0 5 .  J A N U A R  2 0 2 0  K L .  1 8

V i  i n v i t e r e r  v o k s n e  t i l  j u l e t r e f e s t  

m e d  j u l e s a n g e r ,  g a n g  r u n d t  j u l e t r e e t ,  g o d

b e v e r t n i n g ,  t a l e  v e d  G u n n a r  E r s t a d  

o g  t o n e v e l d  d a m e k o r e t !  

Å p n i n g s f a n f a r e  e r  v e d  t r o m p e t  

v e d  J o h a n n  F r e d r i k  G a r m a n n .

Spis mandagsmiddagen 
i Solheim kirke
Hver mandag ettermiddag mellom klokken 16 og 18 (unntatt 
i skoleferiene) kan du spise god, billig, sunn og sosial middag 
i Solheim kirke. Da står en varm, rikholdig, variert, eksotisk, 
mettende og svært velsmakende vegetarbuffet klar – gjerne med 
kaffe, kaker, dessert eller frukt etterpå – og du kan spise så mye 
du vil for 30 kroner (35 om du bruker Vipps). 

I timene før maten er klar, sprer den deilige lukten seg i nabo-
laget, og vanligvis kommer mellom 50 og 90 mennesker innom 
i løpet av to timer. Bak «Vegetarmiddagen», som den blir kalt, 
står menigheten og Bærekraftig liv på Løvstakksiden, og den er 
populær både blant godt voksne og unge studenter, barnefami-
lier og mange andre. 

Sjefskokk er Naouel Layachi, som er ansvarlig for maten sammen 
med mange gode hjelpere. Forberedelser, oppvask og rydding 
etterpå blir gjort av mange frivillige, som bidrar til den fine 
stunden. Stemningen er sosial, og mange av kirkens stab er også 
med. 

Og midt i det hele, klokken 17, er det vanligvis et kvarters 
sangstund for barn, ved menighetspedagog Heidi Husevåg, oppe 
i kirkerommet.

ATLE MOE

Gode naboer i  
«Solheimstuen»
Foreningen «Gode Nabolag» 
er en av organisasjonene i 
strøket som Løvstakksiden 
menighet samarbeider 
nært med. Blant annet 
står foreningen bak «Sol-
heimstuen», en uformell 
møteplass i underetasjen 
i Solheim kirke. Tirsdager 
og torsdager fra 12 til 14/15 
samles de som vil til ufor-
mell prat, til å dele gleder 
og sorger, til å le eller søke 
trøst, og til enkel bevert-
ning. 

Mange mennesker har udekkede 
sosiale behov. Tid sammen med 
andre gjør at vi føler oss mindre 
alene. Fellesskap kan gi oss trygg-
heten vi trenger og som er viktig 
for oss alle. Av ulike grunner har 
«Solheimstuen» pause i desember 
og januar, men håpet er å starte opp 
igjen i februar. 

Foreningen låner kontorer i Solheim 
kirke, og sammen med menigheten 
og andre lokale organisasjoner har 
vi bistått ved flere aktiviteter, blant 
annet med norskkurs for innvan-
drere. Vi ser at det skjer dramatiske 
endringer i Norge, med mange eldre 
som trenger hjelp. Dette ble sterkt 
vektlagt på diakonikonferansen 
«Verdier og valg» i Stavanger i 2017, 
med viktige spørsmål og veivalg 
innen helse og omsorg.

Vi har sett utfordringene og 
behovene også på egen hånd. 
Gjennom mange år har vi hjulpet 
folk praktisk hjemme, for eksempel 
med å skifte lyspærer og sikringer, 
smøre dørlåser og hengsler og slike 
ting. Dette arbeidet med praktisk 
hjelp i hjemmet vil vi fortsette, og 
vi vil også gjerne utvikle lokale 
verksteder.

STYRET

To kirker, fire menigheter

Løvstakksiden menighet med sine 
to kirker, St. Markus og Solheim, er 
vertskap for tre andre menigheter: 

Bergen International Church  
http://www.bergenchurch.no/

Den kinesiske Bergen Chinese Christian 
Fellowship https://scccbergen.com/ 
og den afrikanske menigheten Håp og 
Nådes Fjell Minister.

Det betyr at det stor sett hver søndag er 
masse aktivitet i kirkene. Flere ganger 
i året er det også fellesgudstjenester. 
Da får alle en forsmak på det fargerike 
kristne, økumeniske fellesskapet i 
himmelen! 

Velkommen til juletrefest 

for voksne søndag 5. januar kl. 18 i St. 
Markus menighetssal. Det blir julesan-
ger, bevertning, gang rundt juletreet, 
tale av Gunnar Erstad og korsang av 
Damekoret Toneveld. Arrangør er St. 
Markus diakonat.

Onsdagstreff

Onsdagstreffene, som finner sted 
annenhver gang i menighetssalen i 
underetasjen i hver av de to kirkene 
våre, er fortsettelsen av det som tidligere 
gikk under betegnelsene hyggestund 
og eldretreff. Onsdagstreffene varer 
fra kl.12 til 14, og er for alle som har 
anledning til å komme midt på dagen. 
Det er program med kåseri eller en form 
for underholdning, og det serveres mat. 

29. januar i Solheim

12. februar i St. Markus

4. mars i Solheim

18. mars i St. Markus

1. april i Solheim

29. april i St. Markus

13. mai blåtur (mer informasjon  
kommer senere)

Hvis noen ikke har fått bladet, eller 
vil ha flere eksemplarer, er det utlagt i 
kirkene og på menighetskontoret. Bladet 
ligger også på menighetens nettside. 
Der blir aktuell informasjon fra og 
om Løvstakksiden menighet hyppig 
oppdatert.

https://kirken.no/lovstakksiden

Tre av styremedlemmene i «Gode Nabolag» på plass i Solheimstuen. F.v. Per Rune 
Hollup, Yuko Ringdal og Øystein Vare. Styremedlem Jostein Gimmestad var ikke tilstede 
da bildet ble tatt.

Naouel Layachi (fra høyre) har hovedansvar for å lage maten, her godt 
hjulpet av sønnen Nazim og Minoo Jebbeli. 

Åpen kirke kl. 12-15

♬ Musikk (fra kl.13) ♬
ved organist

St. Markus kirke
Onsdager 

5. & 19. februar
11. & 25. mars

22. april
6. & 27. mai
3. & 24. juni

Musikk, Bønn, Stillhet, Lystenning…

Trenger du noen å snakke med? 
Medarbeideren vår er tilgjengelig 
for samtale, bønn og samvær.

Arr. Løvstakksiden menighet

i Løvstakksiden menighet
For deg som liker å synge

Vi starter igjen mandag 20. januar kl. 18

♪Øvingsdager: mandag 

i Solheim kirke 

♪Vi planlegger å delta ved konserter og gudstjenester i kirkene våre 

♪Litt notekunnskap nødvendig ♬

♪Kontakt kantor Mariko Takei Myksvoll, e-post: mm857@kirken.no

20. jan. 
17. feb.

16. mars

27. apr.
4. mai
og noen lørdager 

Lørdag 14. mars kl.15 St. Markus kirke

N

Fri entré / kollekt

Te og kaffe serveres  

Arr.: Løvstakksiden menighet v/ kantor Mariko Takei 

Lørdag 9. mai kl.15 Solheim kirke

Lørdag 6. juni kl.15 St. Markus kirke
Program kommer senere 

Våren 2020

www.lovstakksidenmenighet.no
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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet

15. desember kl. 11,  
3. søndag i adventstiden, Solheim 
Matteus 11,2-11

(Ingen gudstjeneste  
4. søndag i adventstiden)

24. desember kl. 14,  
julaften, St. Markus 
Lukas 2,1-20

24. desember kl. 16,  
julaften, Solheim 
Lukas 2,1-20

25. desember kl. 12, 1. juledag,  
St. Markus 
Johannes 1,1-14

29. desember kl. 11, romjulssøn-
dag, Solheim 
Matteus 2,13-15

(Ingen gudstjeneste 1. nyttårsdag)

5. januar kl. 11,  
Kristi åpenbaringsdag, Solheim 
Matteus 2,1-12

12. januar kl. 11, 2. søndag i  
åpenbaringstiden, St. Markus 
Matteus 3,13-17

19. januar kl. 11, 3. søndag i  
åpenbaringstiden, Solheim 
Johannes 2,1-11

26. januar kl. 11,  
4. søndag i åpenbaringstiden,  
St. Markus 
Lukas 18,35-43

2. februar kl. 11,  
5. søndag i åpenbaringstiden, 
Solheim 
Markus 2,1-12

9. FEBRUAR kl. 11,  
såmannssøndagen, St. Markus 
– familie-/ internasjonal guds-
tjeneste, avskjed med sokneprest 
Arnulf Sandvik 
Lukas 8,4-15

16. februar kl. 11,  
Kristi forklarelsesdag, St. Markus 
Matteus 17,1-9

23. februar kl. 11,  
fastelavnssøndag, Solheim 
Første korinterbrev 13,1-7

1. mars kl.11, 1. søndag i fastetiden,  
St. Markus 
Matteus 4,1-11

8. MARS kl. 11, 2. søndag i fasteti-
den, Solheim – familiegudstjeneste  
Matteus 15,21-28

15. mars kl. 11, 3. søndag i fasteti-
den,  
St. Markus 
Lukas 11,14-28

22. mars kl. 11, Maria budskaps-
dag, Solheim 
Lukas 1,26-38

29. MARS kl. 18, 4. søndag i  
fastetiden, St. Markus  
– konfirmantene o.a. deltar 
Johannes 11,45-53

Sjekk gjerne nettsiden https://kirken.no/lovstakksiden og gudstjenestelisten i BT på lørdager for eventuelle endringer

Solheim kirke – Hordagaten 28 St. Markus kirke, Lien 45
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