
Visitasforedrag ved bispevisitas i Laksevåg 29.–31. august og 3. september 

2017  

 

Kjære menighet! 

I dag avsluttes en visitas som for meg har vært et spennende møte med både 

Laksevåg og folkekirken på Laksevåg 

Mitt første møte med Laksevåg var da jeg avduket minnesmerket over 

bombingen av Holen skole på Nygård kirke. Og jeg merket meg at her er det 

stor lokalpatriotisme, men ikke av den brautende typen, mer en bevissthet om 

at «vi e nokke vi òg». Og jeg merket fort at folk er glad i kirken sin. Den har sin 

naturlige plass i lokalsamfunnet når for eksempel Laksevåg Kulturhistoriske 

Forening ser det som naturlig å feire sitt jubileum i kirken. Kirken er et veldig 

tydelig signalbygg der den ligger flott plassert midt i sentrum.   

Nå under visitasen har jeg blitt kjent med Laksevåg menighet og mange av de 

som utgjør Laksevåg både i menigheten og i lokalsamfunnet. Jeg har besøkt 

museet og lært mer om historien og truffet mange aktører, slik det skjedde på 

fellesmøtet torsdag: speider, buekorps, skole, Initiativ Laksevåg, musikklivet og 

mange flere som alle er med på å gjøre Laksevåg til et godt sted å bo.  

 

Gudstjeneste 

Frammøte på gudstjenester er stabilt de siste årene, men forholdsvis 

beskjedent når det ikke skjer noe spesielt. Det er en stadig utfordring å lage 

gode og relevante gudstjenester i en folkekirke. Da kan det være en god ting ha 

et gudstjenesteutvalg. Sett dere sammen og snakk om gudstjenesten. Der flere 

er involvert i planlegging og gjennomføring, er det større sjanse for at 

gudstjenesten blir opplevd livsnær og relevant slik at det kommer flere.   

I gudstjenesten henter vi næring for troen, vi får bekreftet fellesskapet med 

Gud og med hverandre. Derfor er det viktig at vi går til gudstjeneste slik kristne 

alltid har gjort. VI går til gudstjeneste fordi vi hører til og fordi vi vil gi Gud den 

ære som Gud skal ha.  
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Trosopplæring 

For å bygge en levende folkekirke må troen og kunnskapen gis videre fra 

generasjon til generasjon. Derfor har vi trosopplæringen, og dere har et godt 

arbeid opp til skolealder med til dels stor oppslutning. Det er veldig god 

oppslutning om 4-årsbok. Og det er flott at dere følger opp med 4-årsskole og 

6-årsskole i samarbeid med Nygård. Det er slettes ikke verst at 5 barn fra 

Laksevåg var med på 4-årsskolen og 8 på 6-årsskolen.  

Dere har allerede et samarbeid med Nygård i trosopplæringen som bør bygges 

ut videre, og dere har de samme menighetspedagogene. Fler tiltak som for 

eksempel Tårnagenter og Lys våken vil dere neppe klare uten å utvide 

samarbeidet. Tenk bare på Tårnagenter. Det er jo bare Laksevåg som har tårn. 

Jeg tror at veien videre for begge menigheter går gjennom et styrket 

samarbeid, og det på flere områder enn bare trosopplæringen.  

 

Ungdomsarbeid 

Det er gledelig å høre at dere har et aktivt ungdomsutvalg som tar initiativ og 

har arrangert både grillfest for ungdom og har startet opp med månedlig 

ungdomsklubb nå i august. Selv om det er et samarbeid med Nygård om 

ungdomsarbeidet gjennom Laxing, Nattkafeen og ungdomsgudstjenestene i 

Nygård kirke, er det bra med lokale arrangement i tillegg.  

 

Frivillige ulønnede medarbeidere  

Dette ungdomsarbeidet er et eksempel på hva man får til når man har frivillige 

som ulønnede medarbeidere. Derfor er det viktig å ta vare på medarbeidere og 

gi dem felleskap og opplæring. Og framfor alt må man være frimodig til å ta 

med nye og gi dem plass. I trosopplæringstiltakene kommer mange 

interesserte foreldre i kontakt med kirken. Dem må man spørre om å være 

med. I mange menigheter er det mange som aldri blir spurt fordi man ikke er 

gode til å se nye mennesker og bare spør de samme. Derfor er funksjonen som 

frivillighetskoordinator viktig. De som blir spurt må også følges opp med 



3 
 

3 
 

opplæring og fellesskap. Dette er virkelig den store akilleshælen for 

menigheten, for presten og staben kan ikke være menighet alene om de er 

aldri så gode.  

 

Diakoni  

Når jeg leste visitasmeldingen tenkte jeg at glansnummeret er diakonien. Her 

er tiltak i brei skala. Dere har en plan som er bygd opp over de fire verdiene i 

Den norske kirke sitt diakoniarbeid: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap, 

Vern om skaperverket og Kamp for rettferdighet. Og dette har dere gjort uten 

diakon. Skal jeg dra fram noe må det være at menigheten har et godt 

samarbeid med Sammensenteret i Laksevåg som IOGT driver.  

Jeg vil også dra fram familiemiddagen. Dere hadde det den dagen det var 

Knøttesang, og dere har planer om å ta det opp igjen. Det håper jeg absolutt at 

dere vil gjøre. Det er en moderne måte å drive diakoni på som samtidig åpner 

menigheten for nye barnefamilier.  

 

Kirkemusikk 

Siden sist jeg var her har dere fått nytt orgel og det har blitt til en fornyelse og 

gitt grunnlag for flere konserter. Det er bra at dere har fått til en 

forsangertjeneste og at dere har et godt samarbeid med Mannskoret Fremad 

og Laksevåg Blandakor. Også Laksevåg musikkforening og Damsgård skoles 

musikkorps bidrar i kirken, det er et flott eksempel på frivillighet i folkekirken.  

Dere har fortalt at dere har planer om barnekor. Et barnekor er gull verdt for 

både menigheten og familiegudstjenestene, så dette må dere prøve å få til. Det 

er en god ide å la nettopp Knøttekoret bli en satsplanke for et barnekor. 

 

Voksenarbeid  

Når det gjelder voksenarbeidet har dere både bibelgruppe og husfellesskap. 

Det er veldig bra! Hvis dere vil satse bredere, er nok også her samarbeid veien å 

gå når egne ressurser ikke strekker til. Et samarbeid mellom de fire gamle 
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Laksevågmenighetene Laksevåg, Nygård, Olsvik og Loddefjord kan være et godt 

utgangspunkt for f.eks felles Alphakurs, arrangement o.l. Dette er jo det samme 

arbeidsområde som for samarbeidspartnere som Mola stiftelsen og 

kulturkontoret.  

 

Givertjeneste 

En menighet som vil nå videre trenger økonomiske muskler. Vi skal være 

takknemlige for det stat og kommune gir oss til stillinger, men de gir ikke nok til 

å drive det arbeidet menigheten trenger. Da kan det være en hjelp i å etablere 

en givertjeneste.  

Tenk hva det kunne bety dersom dere kunne gjøre trosopplæringsstillingen litt 

større, eller hvis dere hadde penger til å få med ledere i ungdomsarbeidet! 

Dugnadsånden lever og blomstrer i et lokalsamfunn som Laksevåg og jeg er 

sikker på at mange foreldre vil kunne tenke seg bidra direkte til arbeidet når de 

ser at det skjer noe godt for barna og ungdommene deres. 

Derfor vil jeg sterkt oppfordre dere om å forkynne fram givergleden og å lage 

en målrettet givertjeneste med autogiro, som gjør at folk kan gi til det som står 

deres hjerte nærmest. Da blir det enklere å planlegge, og dere vil kunne få til 

mer.  

 

Takk  

Til slutt vil jeg også takke for en god visitas med mange gode opplevelser. Takk 

til alle som har vært med å legge til rette, og spesielt soknepresten, staben og 

menighetsrådet, og særlig fordi vi vet at dette har vært en tung periode med 

tap av en kjær medarbeider. Takk for en informativ og velskrevet 

visitasmelding.  

Takk til alle her i menigheten både dere som er lønnet og ulønnet, for den 

jevne og trofaste innsatsen der gjør fra dag til dag!  

Takk også til prosten som har vært med å legga til rette og planlegge denne 

visitasen. Han har vært med hele veien og er biskopens utstrakte arm til 

Laksevåg når biskopen ikke er her.  
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Og så noen utfordringer til dere, som oppsummerer denne visitasen. Om et år 

vil jeg ha en melding om hvordan det har gått med disse utfordringene: 

 Slutt opp om gudstjenesten og sett ned et gudstjenesteutvalg. 

 Fortsett å bygg ut trosopplæringstiltakene i samarbeid med Nygård. 

 Dere må være frimodige til å se og kalle frivillige ulønnede medarbeidere 

og følge dem opp med opplæring og fellesskap. 

 Å ta opp igjen familiemiddagen vil være klokt, og et barnekor er gull 

verdt, dette må dere sette alt inn på å få til.   

 Menigheten trenger en givertjeneste, den må være spisset mot 

trosopplæring og ungdomsarbeid. Givergleden må forkynnes fram. 

Og med disse utfordringene takker jeg for meg og jeg tar med meg med mange 

flotte inntrykk fra disse dagene. Jeg ønsker Guds velsignelse over menigheten 

og folket her i Laksevåg.  

 

 

Bjørgvin bispestol, 3. september 2017 

 

Halvor Nordhaug 

 


