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Forsidebildet viser konfirmantene 
på konfirmasjonsdagen 20. 
september i St. Markus kirke. 
Fotograf er Ann-Elin Dyrøy.

Endelig konfirmasjon!
Årets konfirmanter og deres familier måtte virkelig smøre  
seg med tålmodighet. Egentlig skulle avslutningen, den  
store dagen, vært 3. mai, men i stedet ble den utsatt til  
20. september.

Den dagen gjaldt de ekstra 
strenge smittevernreglene i 
Bergen, og bare 50 mennesker 

kunne være til stede i kirkerommet. 
Med åtte konfirmanter kunne dermed 
hver enkelt bare ha med seg 6–7 gjester. 
Derfor ble gudstjenesten sendt direkte 
på Facebook, og sendingen lå ute en uke 
til, slik at de som ville kunne få med seg 
det som skjedde i kirken både direkte 
og i opptak.

Deler av konfirmantopplegget for 
2020-kullet skjedde i samarbeid med 
Bønes og Storetveit menigheter. De 
fleste løvstakksidenkonfirmantene var 
også med i en samtalegruppe her, ledet 

av frivillige Ann-Elin Dyrøy og Jorunn 
May Johnsen.

Bildet på forsiden av bladet viser gjen-
gen før gudstjenesten begynte. Bildet 
her viser den glade gjengen etterpå, 
sammen med Ann-Elin, Jorunn og kon-
firmasjonspresten Hildegunn Isaksen.

Konfirmantene var:
Bak fra venstre: Trym Thuen Troye, 
Mathias Leivdal Øvreberg og Isak 
Thuen Troye. Midten fra venstre: 
Ida Elise Doksæter, Sigrid Folkestad og 
Celina Lovise Larsen Olsen. Fremme 
fra venstre: Chantel Vassbotten og 
Mille Høst Hodnekvam.

Løpende informasjon 
om det som skjer:
Løvstakksiden menighet vil, så godt 
som mulig, holde nettsiden  
www.kirken.no/lovstakksiden og 
Facebooksiden oppdatert om det som 
skjer og ikke skjer i menigheten. 

På grunn av pandemien kan det bli 
endringer i løpet av kort tid, både  
positive og negative. Alt av guds-
tjenester og arrangementer blir 
gjennomført i henhold til de smitte-
vernreglene som til enhver tid gjelder.

Hvis du vil ha informasjon fra 
menigheten på tekstmelding og ikke 
allerede står på våre SMS-lister, ta 
kontakt med kirkekontoret.

Lenker til fine nettsteder:

www.kirken.no/lovstakksiden
www.kirken.no/bergen 
www.kirken.no/bjorgvin
www.kirken.no 
www.bibel.no
www.kirkens-sos.no 
www.nettkirken.no
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Ver no velkomne med æra / Her ska me sitjande væra / Sitja i Guds fred / Våre grannar tre

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

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

Ta kontakt!
Prester, diakoniarbeider og den øvrige staben 
i Løvstakksiden menighet er tilgjengelig for 
samtale, inkludert på telefon og gjennom andre 
medier. Særlig i disse tider, når mye av vanlig 
sosialt liv og vanlig sosial kontakt er redusert, vil 
vi være til stede for folk. 

Ta kontakt direkte med den du vil (Hildegunn 
Katarina Isaksen 412 49 957, Atle Moe 924 55 403, 
Vigdis Lindberg Juliussen 948 29 037). Kontakt 
kontoret på telefon 55 30 81 38 eller skriv til 
lovstakksiden.menighet.bergen@kirken.no, 
for å bli satt i forbindelse med en av oss.  
Mer informasjon finnes på nettsiden  
www.kirken.no/lovstakksiden.

Dette fine velkomstverset etter 
komponisten Geirr Tveitt, levde 
mellom naboene (grannene) 

på gården der han vokste opp. Det er 
et velkomstvers som passer i mange 

sammenhenger, det har vært 
brukt under bispevigsling 

og jeg husker det godt fra 
åpningen av Fargespill i 
Grieghallen. 

Velkomstverset er 
mildt og åpent. Det invi-

terer til gjensidig verdighet 
og respekt mellom dem som møtes, og 
det peker på en dypere forståelse av 
hva fellesskap kan være; at det er i Guds 
fred vi samles. 

Jeg håper og tror dette verset også 
passer godt som velkomsthilsen til 
Løvstakksiden menighet, til våre 
gudstjenester, aktiviteter og fellesskap. 
Vær velkommen med ære! Velkommen 
til fellesskap og kom som du er. Her kan 
vi sitte sammen i Guds fred. Hvile litt, 
puste ut, ta imot og gi videre. Jeg tenker 
det først og fremst er en hilsen til oss 
alle, fra Gud. 

Nylig feiret vi konfirmasjons-
gudstjeneste i St. Markus. Det som 
vanligvis er vårens vakreste eventyr, 
ble i år høstens vakreste eventyr 
med åtte strålende konfirmanter. 
Konfirmasjonsgudstjenesten er en 
forbønnshandling der vi ber om Guds 

styrke og velsignelse over de unges 
liv, og Gud velsigner dem og bekrefter 
dem som sine barn. Konfirmasjon er en 
fin påminnelse om kjærligheten som 
omgir oss på alle kanter til alle tider. 
Det minner oss om at troen dypest sett 
handler om relasjon. Om at vi er skapt 
til fellesskapet med Gud og med våre 
medmennesker. Noen ganger gjør vi 
troen mer komplisert enn nødvendig. 

Altertavlen i St. Markus viser at 
relasjonen til Gud ikke bare er å finne 
på spesielle steder til spesielle tider, 
men alle steder der mennesker er og til 
alle tider. På Altertavlen ser vi arbeids-
folk fra verftene i Solheimsviken, vi 
ser bønder som sår, vi ser en seilskute 
med kurs for utlandet. Vi ser kvinner, 
menn, barn, gamle. Vi ser byggeplasser, 
bylandskap, fjord og fjell. Og midt iblant 
dem er Jesus. Det hellige er til stede, i 
våre alminnelige liv, i hverdag og fest. 
Invitasjonene fra Gud til fellesskap 
gjelder i alle livets øyeblikk, alle steder. 
Vi tror på en kraft som omgir oss og vil 
oss vel.

Selv om klærne våre i dag er litt 
annerledes enn de vi ser på altertavlen, 
og de fleste i nabolaget verken er 
bønder, sjømenn eller verftsarbeidere, 
og selv om nærmiljøet i dag er mer 
mangfoldig med mennesker fra mange 
land, religioner og kulturer, er Gud den 
samme. 

Løvstakksiden menighet har et rikt 
mangfold. I kirkene våre feirer også 
Bergen internasjonale menighet, den 
kinesiske menigheten og den afrikan-
ske menigheten sine gudstjenester. Og 
i bydelen vår lever kristne, muslimer, 
ateister, buddhister og sikkert mange 
flere, side om side.

Vi er invitert til å møte hverandre 
med verdighet og respekt. Til å bygge 
broer over avgrunner, møte det som er 
ukjent med positiv nysgjerrighet, dele 
det vi selv tror på og lytte til det som er 
viktig i andres liv. 

Må vi ønske hverandre velkommen 
med ære og gjenkjenne Gud i vår 
nestes blikk. Og fremfor alt; må vi ta 
imot Guds fred og gi den videre i de 
fellesskap vi er en del av. 

Velkommen med ære
Av sokneprest Hildegunn Katarina Isaksen
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Trosopplæring: 

Hva skjer spesielt 
for barna?
Av menighetspedagog Heidi Husevåg 

Supersøndag
I høst har vi tre supersøndager. På 
supersøndag gjør vi litt ekstra, og det 
er for alle. Vi inviterer spesielt barn, 
og søker å skape barnevennlige guds-
tjenester med morsom/spennende/
koselig aktivitet i etterkant. Alle 
supersøndager avsluttes, dersom det 
er mulig og lov, med god kirkekaffe 
med blant annet kaker og saft. Det er 
viktig at ikke bare familier med barn 
kommer, men at vi kan oppleve felles-
skap i menigheten på tvers av alder og 
familiesituasjon.

Supersøndag Høsttakkefest 
18. oktober i Solheim kirke:
Vi deler ut Min kirkebok til de på 4 og  
6 år, barnebibel til de på 7 år og Det nye 
testamentet til de på 11 år. (Vi deler 
ut til alle som kommer uavhengig av 
om de er døpt eller hører til vår kirke.) 
Vi pynter og henger opp lapper på 
gledes-treet vårt utenfor kirken. Dette 
er en fellesgudstjeneste med de andre 
tre menighetene som også bruker 
kirkene våre.

Supersøndag Advent  
29. november i Solheim kirke:
Vi tenner adventskrans og synger mye. 
Etter gudstjenesten kan vi kose oss 
med å lage enkel julepynt eller julekort.

Supersøndag med Lucia
innslag 13. desember:
Alle barn (og foresatte) er velkommen 
til å gå i Lucia-prosesjon med lys. Vi har 
lys og hvite kapper til låns. Dette blir en 
stemningsfull stund.

Sangstund på mandag
Mandager kl. 17 i Solheim kirke pleier 
det å være Sangstund. Barn i alle aldre 
er velkommen. Dette er ikke et kor, så 

en kan komme de man-
dagene som passer. Vi 
møtes i kirkerommet 
og synger etter evne 
og lyst. 

Vi synger sanger 
barna som kommer 
kjenner og liker. Vi 
synger også noen 
kristne barne-
sanger. Alltid har 
vi gitarist med oss, 
og noen ganger også 
pianist, og så leker vi litt 
med rytme instrumenter 
og koser oss. Avslutningsvis 
tenner vi lys i lysgloben. 
Hjertelig velkommen!

Hva kan voksne 
gjøre for barna?

Be
Det er stadig færre som døper barna 
sine. Mange ungdommer lurer på om de 
skal konfirmere seg i kirken eller ikke. 
Skolen gir begrenset innføring i hva 
kristen tro og tradisjon er. Kirken vår 
og menigheten trenger forbønn.

•  Vær gjerne med å be om at Gud velsig-
ner og verner barna og ungdommene 
våre på Løvstakksiden.

•  Vær gjerne med å be for kristent 
barnearbeid. Be om at foreldre, 
besteforeldre og andre inviterer og 
støtter opp, slik at barn lærer å be og 
søke Gud.

•  Vær gjerne med å be om at samarbeid 
mellom kirke og skole, barnehager, 
speider osv. kan være godt.

Trosopplæring i hverdagen
Vi vil oppmuntre til å bruke bordvers 
og godnatt-sanger, eller til å bruke 
velsignelsen som kveldsbønn:

Aktuelt kan være 
• bordvers «Gledens Herre vær vår 
gjest / ved vårt bord i dag / Gjør vårt 
måltid til en fest / etter ditt behag.»

• aftenbønn/-vers «Jeg folder mine 
hender små, i takk og bønn til deg / La 
alle barn i verden få det like godt som 
meg. / Vern alle med din sterke hånd, 
mot fattigdom og død / Og hjelp små 
barn i alle land, så ingen lider nød.»

•  velsignelsen «Velsign oss Gud Fader 
/ velsign oss Gud Sønn / velsign oss 
Gud Den hellige ånd / Amen.»

Det står flere forslag i Min kirkebok som 
barna får i kirken når de er 2, 4 og 6 år.
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Regn
Regn, regn

mange slags regn
striregn og småregn

yr og flom

Strie fosser, pøsende regn
Bergensregn
hagl og skur 

– lyst på en tur?

Åse Knarvik

Menighetens hus 
er pusset opp

Løvstakksiden menighet er så 
heldig å ha et hus – ikke et  
menighetshus, men et bolig-
hus – i Løbergsveien. Det var i 
sin tid en arv, og med sine tre 
utleieleiligheter bidrar det 
med en kjærkommen og stabil 
inntekt til menighetsarbeidet.

Huset, som ligger flott til med praktfull 
utsikt over Bergensdalen og med en 
hyggelig hage rundt, skulle opprinnelig 
kunne leies ut for en rimelig sum til folk 
som ville bidra med frivillig innsats i 
barne- og ungdomsarbeidet. Men så 
kom det regler som kompliserte slik 
praksis, bl.a. i forhold til skattlegging 
av bolig som leies ut billigere enn 
markedspris.

De siste fem årene, omtrent, har den 
kristne organisasjonen Ungdom i Opp-
drag leid huset, og hatt et slags kollektiv 
der. Da de flyttet ut på forsommeren, 
var det på tide å pusse opp, både ute 
og inne. Det koster selvsagt en hel del, 
men slik er det jo å ha eiendom, og 
menigheten har jevnlig satt av penger 
til formålet. Så nå er huset forbedret, og 
snart vil det komme nye beboere i det.

Ragnvald Jakobsen er den som på  
vegne av menighetsrådet er prosjekt-
leder for dette, og han fungerer også 
som en slags frivillig vaktmester. På 
bildet ser vi ham i porten. Den har 
han fikset, mens det som krever mer 
fagkunnskap, er gjort av profesjonelle.

Spør mer!
Av diakonimedarbeider Vigdis Juliussen

Hva er det fineste noen kunne spurt deg om?  
Dette spørsmålet er hentet fra Verdensdagen  

for psykisk helse. Selve dagen markeres 
hvert år 10. oktober, og har som mål å spre 
kunnskap og aksept rundt psykisk helse. En 
samtale består som regel av en del spørsmål 

og svar. Denne gangen spør jeg deg: Hva spør 
du om, og hvordan spør du? 

«Går det bra?» og «Hvordan har du 
det?» tenker vi kanskje er to utgaver 
av samme spørsmålet. Det første 
vil du nok få et litt overfladisk, men 
hyggelig og kort svar på. Det andre 
derimot kan invitere til en dypere 
samtale om hvordan livet faktisk 
oppleves for tiden. 

Om man opplever å bli sett, hørt 
og akseptert har svært mye å si for 
hvordan man har det, både her og 
nå og i det lange løp. Sosiale medier 
viser ofte frem blankpolerte liv. Det 
er ikke uvanlig at jeg ut fra bilder og 
tekst som andre legger ut, tenker 
at deres liv er mer på stell enn mitt 
eget, at de er lykkeligere, sprekere og 
mer vellykket enn meg. Da kan det 
bli vanskelig å akseptere seg selv, der 
man kjenner hele bildet, med både 
styrker og svakheter. 

«Ekte» eller «perfekt»
Også når vi snakker med hverandre 
forteller vi ofte om de gode opplevel-
sene, og ofte er det hyggelig å høre 
om andres gode opplevelser. Det 
vi bør være obs på er om samtalen 
også inviterer til å snakke om det 
«ekte» og ikke bare det «perfekte». 
Alle mennesker opplever ubehag og 
vanskelige perioder i livet, men vi 
opplever det ulikt. Noen ganger kan 
alt virke mørkt og trist, mens andre 
ganger så bobler det nesten over av 
glede. 

Uansett så tror jeg vi skal være 
frimodige og spørre hvordan de 
vi møter, faktisk har det. Dette 
krever at du som spør har både tid 
og interesse til å høre på svaret. 

Kanskje kan det også gjøre godt for 
deg å være tilstede for den andre. Vi 
trenger hverandre og vi trenger å bli 
spurt om hvordan vi har det, sånn 
egentlig. Det gir oss mulighet til å 
fortelle om det som gleder oss og det 
som tynger oss, til å bli møtt som 
hele mennesker.

Ta gjerne kontakt
I Løvstakksiden menighet er vi 
flere ansatte med taushetsplikt som 
gjerne setter av tid til å snakke med 
akkurat deg som leser dette. Her 
kan du snakke om både de lyse og de 
mørke sidene i livet ditt, uavhengig 
av om det har noe med tro å gjøre 
eller ikke. Ta gjerne kontakt med oss 
om du ønsker en samtale.

Bruk høsten til å spørre de du omgås 
med hvordan de «egentlig» har det, 
og utfordre gjerne deg selv til å gi et 
ekte svar når anledningen byr seg! 
Ønsker deg alt godt!
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Nytt prosjekt: 
Sankt Markus-sangerne 
i St. Markus kirke! 

Vil du være med i en 
gruppe som synger 

i gudstjenester, og 
dessuten lære mer 
om stemmebruk 

og sangteknikk av 
profesjonelle? 

Under ledelse av sangeren, pedagogen 
og kordirigenten Tore Kloster (bildet) 
og menighetens egen kantor Mariko 
Takei Myksvoll blir det i høst og  
kommende vår et prøveprosjekt i  
St. Markus kirke: Det blir etablert  
en gruppe som deltar som sangere  
på noen av gudstjenestene i kirken.  
Planen er å møtes lørdager, og så delta 
på gudstjenesten dagen etter. 

Mariko forteller: 
– Vi vil arbeide med liturgi og salmer, 
med egne sanginnslag i gudstjenesten 
og dessuten bruke tid på stemmebruk 
og teknikker for å synge sammen i 
gruppe. Deltakerne får tilbud om 
sangtimer til en rimelig pris, men det 
er ellers gratis å delta i prosjektet. 

– Dette prosjektet vil kunne gi guds-
tjenestene våre en ekstra dimensjon. 
St. Markus kirkes akustikk er særlig 
godt egnet til sang. Deltakerne vil få 
utfolde seg og lære om kirkesang i et 
særlig stimulerende lokale. Menig-
heten er veldig positiv til prosjektet, 
og vi tror at dette kan blir en flott 
miljøfaktor i kirken vår. 

Følgende datoer er satt 
opp for høsten:
Lørdag 3. oktober: Øving klokken 15–18 
i St. Markus kirke. 

Søndag 4. oktober: Deltagelse på guds-
tjenesten, oppmøte 9.45, gudstjeneste 
klokken 11–ca 12.15. 

Lørdag 28. november: Øving klokken 
15–18. 

Søndag 29. november (1. søndag i 
advent): Deltagelse på gudstjenesten, 
oppmøte 9.45, gudstjeneste klokken 
11–ca 12.15. 

Vi ber om påmelding senest en uke før 
øvingen starter. Send påmelding til  
sanktmarkussangerne@gmail.com

Det skjedde … 
Påsken
Koronapandemien gjorde at det ikke 
kunne feires gudstjenester i kirkene 
denne påsken – kanskje for første gang 
siden kristendommen kom til Norge. 
I stedet prøvde staben seg på noe helt 
nytt, og laget korte videoer med tekst-
lesning og sang i St. Markus kirke til 
hver av høytidens dager, og publiserte 
på YouTube.

Jessica Kerr, som da vikarierte som 
administrasjonsleder (og som nå er fast 
ansatt i samme stilling i Olsvik), filmet, 
tok opp lyd og redigerte. Karen Bødtker 
ordnet med passende blomster til hver 
enkelt dag, Atle Moe leste tekstene, 
Mariko Takei Myksvoll spilte orgel og 
flygel, og Anders Baste Revheim sang. 
Anders var en av menighetens frivillige 
musikere, som gjerne bidro med sang 
og fløytespill (han var utdannet i fløyte 
fra Griegakademiet) i menighetens 
gudstjenester og konserter.

Straks etter påske døde så Anders 
Baste. Han hadde hatt alvorlig epilepsi 
helt fra tenårene av, men var nå i fin 
form, så døden kom brått og uventet. 
Han ble bisatt fra St. Markus bare få 
uker etter at han hadde vært med på 
påskevideoene.

Kristi himmelfartsdag
Det har blitt en tradisjon at Løvstakk-
siden, Årstad og Fridalen menigheter (i 
flere år også Landås) på Kristi himmel-
fartsdag feirer felles gudstjeneste på 
kaien i Solheimsviken.

I år var gudstjenesten utenfor restau-
rant Kranen ved prestene Oddbjørn 
Stubhaug og Atle Moe, mens Lena 
Beate Keilegavlen spilte flygelhorn. 
Vinden tok godt, men det ble likevel en 
fin stund for alle fremmøtte.

Løvstakkdagene
Årets Løvstakkdager ble sterkt ampu-
tert pga. koronaen, men den årlige 
gudstjenesten arrangert av Frelses-
armeen og Løvstakksiden menighet på 
søndagen – i år 30. august – ble likevel 
realisert.

Tidligere har den vært i Løvstien Amfi, 
men denne gangen ble den flyttet til 
bakken utenfor Solheim kirke. Der 
var det lettere å oppfylle de kravene 
til smittevern som gjelder nå, og det 
viste seg også at det kom flere folk enn 
de seneste årene – kanskje både fordi 
det var flott vær den dagen, og fordi 
det tross alt er lettere å komme seg til 
kirken enn til amfiet.

Frelsesarmeens hornorkester spilte, 
Hildegunn Isaksen prekte og forrettet, 
og representanter for Frelsesarmeen, 
vår menighet og de andre menighetene 
i kirkene våre, bidro med sang, tekst-
lesning, bønn osv.

Kirkekaffe med vanlig servering kan 
det ikke være nå for tiden, så i stedet 
var det utdeling av is, cola og twist og 
lefser – alt innpakket og uberørt av 
menneskehender.

Avslutningskonserten
Løvstakkdagene blir hvert år avsluttet 
med konsert i St. Markus kirke på 
søndagskvelden, og slik var det også i 
år. Da var det Carsten Dyngeland Trio 
som spilte, og gav tilhørerne en flott 
musikkopplevelse.

Carsten Dyngeland er kirkemusiker, 
dvs. han er organist og kantor, men i 
likhet med mange av musikerne i Den 
norske kirke driver han også med jazz. 
Og når han og de han har med seg spil-
ler jazz i kirken, da blir det musikalske 
uttrykket annerledes enn i de vanlige 
gudstjenestene, og minner alle om at i 
Guds rike, der er det mange rom, med 
masse god musikk av alle slag!

6



Det skjer … 

Welcome to Bergen 
International Church
Av Kristine Osberg

We are an international congregation, and we invite you 
to join us for fellowship and worship. 

We have had congregants from 
Norway, Indonesia, Tanzania, 
Lithuania, Bangladesh, Germany, 
Brazil, Madagascar, France,  
Nigeria, USA, UK, Kenya, 
Cameroon, Ghana, Malaysia,  
Netherlands, South Africa, 
Uganda, Panama, and others. 

Our members come from different 
denominational backgrounds as 
well. We use English during our 
worship services. Those living in, 
visiting, or transiting via Bergen 
are all welcome. 

When the regulations allow us  
to, we love getting together for 
Christmas and Easter gatherings, 
potluck dinners, church BBQ,  
concerts, annual church camp, 
May 17th potluck lunch, among 
others.

Regarding the coronavirus, we  
are following the government 
regulations, but are holding 
Sunday services as usual. Hand 
sanitizer will be at the door, or 
people can wash their hands 
with soap in the bathroom upon 
arrival. The seats will be kept 
one meter apart, but couples and 
family members can move them 
closer together. Those who feel 
more comfortable wearing a mask, 
please do so. 

May God keep you and bless 
you!

You can find us in St. Markus 
church at the ground level.  
Look us up at our website:  
www.bergenchurch.no  
and Facebook. 

… i Solheim kirke
Mandag
• Vegetarmiddagen er satt på vent grunnet smitte-
situasjonen. Men kloke hoder tenker alternativt, så 
følg med.

• Sangstund for barn – Vi synger sammen fra 
klokken 17, blir kjent med kirkerommet og hver-
andre. Menighetspedagog Heidi Husevåg tilpasser 
opplegget til aldersgruppen.

Tirsdag
• «Solheimstuen» som foreningen «Gode Nabolag» 
har holdt åpen tirsdager og torsdager, har pause 
inntil videre.

• Bibelkveld – Bibelundervisning og samtale  
v/ Knut Kvalsvik. Annenhver tirsdag klokken  
18–19.30. Oppstart 13. oktober.

Onsdag
• Onsdagstreff for voksne – Foredrag, sang, andakt 
og kaffe klokken 12–13.30. 4. oktober, 11. november, 
9. desember. (Se også St. Markus kirke)

• Åpen kirke – Her kan du ha en stille stund, tenne 
lys eller samtale med en ansatt. Klokken 13–15.

• Lovsang, gospel, ønskekonsert – Variert allsang-
program. 4. november klokken 18.

… i St. Markus kirke
Onsdag
• Onsdagstreff for voksne – Foredrag, sang,  
andakt og kaffe klokken 12–13.30. 28. oktober og  
25. november.  
(Se også Solheim kirke)

Fredag
• Under åpen himmel – Formiddagsbønn med 
tekstlesning, bønn og sang. Klokken 12.

• Åpen kirke – Her kan du ha en stille stund, tenne 
lys eller samtale med en ansatt. Klokken 11.30–13.

Lørdag
• Kammermusikere fra Fana. 17. oktober klokken 15: 
Pianokonsert med studenter fra Griegakademiet.

• 14. november klokken 15: Musikk av noen av årets 
jubileumskomponister, bl.a. Beethoven (250 år), 
Vierne og Tournemire (150 år).

Julekonsert søndag 6. desember 
klokken 18 i St. Markus – Bergen Sanger
forbund, Damekoret Toneveld m.fl.

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

Bergen International Church (www.bergenchurch.no),  
Bergen Chinese Christian Fellowship (scccbergen.com)  
og den 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!
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Gudstjenester i Løvstakksiden menighet
Med forbehold om at smittevernhensyn og påbud fra myndighetene kan føre til endringer

11. oktober kl. 11, 19. søndag i 
treenighetstiden, Solheim, Matteus 
5,2026

18. oktober kl. 11, 20. søndag i 
treenighetstiden, Solheim.  
Høsttakkefest, internasjonal/øku-
menisk gudstjeneste sammen med 
Bergen International Church, Bergen 
Chinese Christian Fellowship og Håp 
og Nådes Fjell Minister.

25. oktober kl. 11, bots- og bønnedag, 
St. Markus, Lukas 13,2230

1. november kl.11, allehelgensdag, 
Solheim, Matteus 5,112

8. november kl. 11, 23. søndag i tre-
enighetstiden, St. Markus, Markus 
10,2831

15. november kl. 11, 24. søndag i 
treenighetstiden, Solheim, Johannes 
6,6369

22. november kl. 11, Kristi 
kongedag/siste søndag i kirkeåret/
domssøndagen, St. Markus, Matteus 
25,3146

29. november kl. 11, 1. søndag i 
adventstiden, Solheim, Lukas 4,16
22a

6. desember kl. 11, 2. søndag i 
adventstiden, St. Markus,  
internasjonal/økumenisk 
gudstjeneste sammen med Bergen 
International Church, Bergen 
Chinese Christian Fellowship og Håp 
og Nådes Fjell Minister

13. desember kl. 11, 3. søndag i 
adventstiden/Luciadagen, Solheim, 
Lukas 3,718

20. desember, kl. 11, 4. søndag i 
adventstiden, St. Markus, Lukas 
1,3945

24. desember/julaften, kl. 14 i  
St. Markus og kl. 16 i Solheim, 
Lukas 2,120

25. desember kl. 12, 1. juledag,  
Solheim, Johannes 1,114

27. desember kl 11, romjuls-
søndagen, Solheim, Lukas 2,3638

Sjekk nettsiden kirken.no/lovstakksiden, menighetens Facebookside eller gudstjenestelisten i BT på lørdager for eventuelle endringer 

Solheim kirke – Hordagaten 28 St. Markus kirke – Lien 45
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Alle gudstjenester og kirkelige handlinger 
blir gjennomført i henhold til de regler, 
påbud og anbefalinger for smittevern som 
kommer fra ansvarlige myndigheter. Det 
gjelder også de begrensinger på deltaker-
antall som til enhver tid gjelder, og regler 
for registrering av gudstjenestedeltakere 
med navn og telefonnummer. Det er ikke 
kirkekaffe/servering etter gudstjenestene.

Trenger du 
kirkeskyss?
Ønsker du å bli hentet til kirken og 
kjørt hjem igjen i forbindelse med 
søndagsgudstjeneste, kan du ta 
kontakt med diakon Vigdis (tlf.  
948 29 037) innen klokken 15  
fredagen før den aktuelle guds-
tjenesten.


