
 

1 

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 

 Kjære menighet!  

Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for 

Guds rike i Nygård! Det har vært fint å få bli kjent med menigheten gjennom samtaler og møter 

med stab og menighetsråd og frivillige medarbeidere. Jeg har også fått møte lokalsamfunnet 

gjennom menighetsbarnehagen og Nygårdslien skole, og gjennom besøk på Lyngbøtunet og 

Falck Nutec.  

Nå vil jeg oppsummere mine inntrykk fra visitasen i dette visitasforedraget, som er blitt til i 

samarbeid med kirkefagsjef Tore Skjæveland og etter samtale med domprost Jan Otto Myrseth. 

Kirkekunsten 

La meg først si: Det er flott å avslutte visitasen her omringet av den nye kirkekunsten. Den har 

virkelig løftet rommet. Den inviterer menigheten til å strekke seg oppover i lovprising samtidig 

som den forkynner den motsatte bevegelse, at den treenige Gud kommer ned til oss. Gud 

Faders øye ser oss som han har skapt og sender Kristus og Den hellige Ånd til oss og møter oss i 

kirken, i ordet og sakramentet.  

I glassmaleriene er det er som om frelseshistorien rekkes mot oss og viser oss til Bibelens som 

grunnlaget for vår tro og vårt liv. Jeg håper dere er stolte av denne flotte kunsten og kjenner at 

det er deres kunstverk og at dere er her ofte for å se den – og for å feire gudstjeneste. 

Gudstjenestelivet 

Gudstjenestelivet er pulsen i menigheten, det er det viktigste vi gjør som menighet. Det er lett å 

tenke at vi går til gudstjeneste fordi vi skal ha utbytte av det, og det håper jeg dere har ofte, 

men det er riktigere å tenke at vi går til kirken på søndag fordi det er der kirkefamilien møtes, 

det er der vi hører til. Dette er vårt sted. Og så går vi til gudstjeneste for Guds skyld, for å gi Gud 

ære. Og for troens skyld, for å få næring. Den dype meningen med menneskelivet er å møte 

Gud, og dette møtet på søndagen skal bære oss gjennom uken.  

Statistikken viser en nedgang i gudstjenestebesøket siden sist visitas, slik er det dessverre også 

ellers i landet. I denne situasjonen må vi spørre hva som kan gjøres både med gudstjenesten og 

rammene rundt med søndagsskole og kirkekaffe, for at flere kan kjenne at de hører til her. Å 

styrke gudstjenesten er en hovedoppgave for menighetsrådet.  

Voksenarbeid og diakoni 

Jeg vil gi dere skryt for et godt voksenarbeid, for vi trenger også noe utenom gudstjenesten, et 

fellesskap, en tjeneste, en undervisning for at vi skal vokse i troen.  Her er det en aktiv 
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sjømannskirkeforening, «Landkjenning», som arrangerer basar på tradisjonelt vis, og det er en 

misjonsforening med månedlige møter. Dere har bibelgruppe, «Hjerterom» som arrangeres fire 

ganger årlig, og hver onsdag kveld er det Completorium i kirken. For alt dette skal dere ha takk 

og anerkjennelse! 

I tillegg kommer det diakonale arbeidet som også tilbyr et fellesskap til voksne. Hver mandag 

skjer det noe, «Mandagstreff» eller «Åpen kirkestue». Det er en trofast gjeng med frivillige som 

står for dette og det skal dere har stor takk for.  

Samtidig viser dere hvor viktig det er å knytte sammen frivillig tjeneste med fellesskap slik det 

skjer i voksenarbeidet. Det er jo det som er den diakonale visjonen: Nygård kirke – et hjem for 

nærmiljøet. 

Ulønnede frivillige medarbeidere 

Dette er viktig når dere skal invitere nye inn i en tjeneste som ulønnede medarbeidere. De må få 

kjenne fellesskap, at de hører til og betyr noe, får lov å ha passe stort ansvar, og de må få 

nødvendig oppfølging.  

Det viser seg at de menigheter som har mange frivillige, er de som følger opp og tar vare på 

medarbeiderne og har en plan for både rekruttering, opplæring, oppfølging og fellesskap. Det er 

viktig å stadig ta vare på medarbeiderne og utruste dem til tjeneste og invitere nye til å være 

med. 

Akkurat nå trengs det flere til tjenesten som kirkeverter og klokkere. Her vil jeg utfordre dere i 

kirkebenkene. Det trengs en gjeng som kan være med noen søndager i halvåret. I stedet for at 

frivillighetskoordinatoren skal bruke mange timer på å ringe rundt, så oppfordrer jeg dere å 

melde dere og ta ansvar, og så selv sørge for å bytte innbyrdes på listen når det måtte bli 

nødvendig.  Da gjør dere en dobbelt tjeneste, dere tar ansvar for at gudstjenesten blir rikere ved 

at dere er der som kirkeverter; og dere hjelper staben å frigjøre tid som kan brukes til å følge 

opp andre frivillige.   

Barne- og ungdomsarbeid 

Det skjer mye flott barne- og ungdomsarbeid her i Nygård. Dere har søndagsskole og dere har 

en aktiv speidergruppe med tilbud til fra 5 år og oppover. Det er 4- og 6-årsskole, og ekstra fint 

er det at dere har et samarbeid med Laksevåg. Det er en god bruk av ressurser å samarbeide 

slik.  

Dere har også begynt med babysang i vår, og det er et strategisk arbeid for å gi unge familier en 

kontakt med kirken rundt dåpen, også dem som har hatt dåp i andre kirker. Så vet jeg at dere 

har planer om å gå videre med denne babysang-gruppen og starter med knøttekor. Da kan man 
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kan holde kontakten med dem videre. Dette er det realistisk å gjennomføre, særlig om man 

involverer foreldrene.  

Ungdomsarbeidet  

Jeg vil gi også gi dere ros for ungdomsarbeidet. Det å ha en åpen  ungdomsklubb, «Nattkafeen», 

som har holdt på så lenge, står det respekt av, og jeg vil gi en stor takk til de som står på for å få 

det til uke etter uke.  

Dere hadde en tid en stille stund for ungdommene. Det håper jeg dere vil ta opp igjen, for i 

tillegg til å gi dem et rusfritt tilbud og et sted å være, skal vi som kirke også gi dem et glimt av 

Guds kjærlighet og nåde i Jesus Kristus. Det trenger ikke være langt og ikke obligatorisk, men 

det ville være godt om det var med.  

Som vi snakket om på møtet om ungdomsarbeidet på onsdag, så går veien videre gjennom 

samarbeid. Både kulturkontoret og MOLA-stiftelsen var positive og det må dere gå videre med. I 

tillegg er Laxing et godt eksempel på samarbeid mellom Laksevåg og Nygård. Laxing har 

lederopplæring med både MILK og LIV-kurs, og er et ungdomsarbeid som kan føre ungdom 

videre og gi dem kristen forankring.  

Derfor er det positivt at dere har tensing-konfirmanter, for det er ikke så mange andre tilbud 

her i Nygård som kan føre konfirmantene videre i kirken.  Det er en utfordring, for her ser det 

virkelig ut som konfirmantene trives. Dere har en usedvanlig høy konfirmasjonsprosent til å 

være bymenighet, og det vitner om et godt arbeid. Det er arbeidskrevende med konfirmanter 

og jeg er imponert over at soknepresten klarer det med så lite hjelp. Også her vil jeg oppfordre 

dere til å tenke samarbeid med Laksevåg, spesielt når det gjelder leirarbeidet.  

Det er en hvoedutfordring for vår kirke å ta vare på kontakten med konfirmantene også etter 

konfirmasjonen. Hvis det er vanskelig å få til i lokalmenigheten, kan man sørge for at de blir 

kjent med ungdomsarbeidet i St. Jakob. Det er ment å være et ressurssted for hele byen.  

Trosopplæring 

Trosopplæringen har spesielle utfordringer akkurat nå. Det fine er at dere har et oppegående 

arbeid og at menigheten er ferdig med sin trosopplæringsplan. Og dere har et barnearbeid som 

kan utfylle og videreføre trosopplæringen, for det er det regelmessige kontinuerlige 

barnearbeidet som kan ta vare på barna.   

Utfordringen er at trosopplæreren deres slutter. Da er det svært viktig å få kvalifiserte folk i 

stillingen snart, en langvarig vakanse vil være uheldig når ting starter opp til høsten. 



 

4 

Stillingen er liten, bare 35%. En større stilling vil gjøre det lettere for å menigheten å 

gjennomføre planen. Derfor bør dere bør gjøre to ting samtidig: Snakke med BKF om 

muligheten til en større stilling, og få på plass en givertjeneste som kan skaffe midler til dette 

viktige arbeidet. 

Økonomi og givertjeneste 

Det bør være et oppnåelig mål å etablere en givertjeneste spesielt rettet mot trosopplæringen 

slik at man kan være med og øke stillingsprosenten. Teknisk er det ikke vanskelig, men folk må 

oppfordres til å gi. Mange foreldre vil være interessert i å bidra når det kommer barna til gode.  

Også i ungdomsarbeidet og konfirmantarbeidet kan man få til mere dersom man har 

regelmessig givertjeneste og slipper å basere seg på enkeltgaver eller offer.   

Det må forkynnes fram at det lille regelmessige bidrag er en viktig del av det å høre til. For 

mange av dere vil det ikke merkes veldig mye om det går ut noen hundrelapper fra kontoen 

hver måned, men for menigheten vil det bety mye.  

Kirkemusikk 

I dag har vi fått oppleve hvordan Solstrålene og Laxing har vært med å løfte gudstjenesten. Dere 

har en verdifull ressurs med en dyktig kantor og et godt korarbeid med barnekoret Solstrålene 

som bidrar både med sang og familier til familiegudstjenestene. Det gleder jeg meg over, og 

takker for. 

 
Misjon  

Dere har et misjonsprosjekt i Thailand, og det må dere frimodig løfte fram, for det er viktig at 

både misjon og diakoni er synlig i menigheten  

 

Takk  

Til slutt vil jeg takke for en god visitas med mange gode opplevelser. Jeg vil takke soknepresten 

for helhjertet innsats og likedan menighetsrådsleder for stort engasjement! Takk til dere og 

andre som har vært med å skrive visitasmeldingen, den er god og innholdsrik og i tillegg en 

praktfull trykksak. Takk til hele staben for arbeidet dere gjør og for god tilrettelegging av 

visitasen. Takk også til prosten som har vært med å planlegge disse dagene og som har vært 

med hele veien, og som er biskopens utstrakte arm til Nygård når biskopen ikke er her.  

Og så noen utfordringer til dere, som oppsummerer denne visitasen: 
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• Gå til gudstjenesten regelmessig, for å gi Guds ære og fordi dere hører til. 

• Ta godt vare på de frivillige, ulønnede medarbeiderne, og kall og utrust nye. 

• Dere må ta vare på dem som er på babysang og gi dem tilknytning til kirken, og prøve å få 

i gang et Knøttekor. 

• Få på plass en givertjeneste med faste givere. Givergleden må forkynnes fram og 

mennesker utfordres til å bidra.  

• Se om det er muligheter, med givertjeneste og sammen med BKF, til litt større 

trosopplæringsstilling.  

 

Med disse utfordringene takker jeg for meg og reiser fra Nygård med mange flotte inntrykk. Der 

er mitt håp at mange kan få oppleve at denne menigheten er det som visjonen deres sier: «Et 

hjem for nærmiljøet»; og i tillegg et sted for å møte Vår far i himmelen.  

Jeg ønsker Guds velsignelse over alle som bor i Nygård menighet og over alt det verdifulle 

arbeidet som her gjøres for Guds rike! 

 

Bjørgvin bispestol, 19. juni 2016 

Halvor Nordhaug 


