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Du hugsar kanskje det retoriske grepet frå ein sentral poli-
tikar då han avslutta innlegget sitt slik: Fagbevegelsen - 
fagbevegelsen - fagbevegelsen. I dag inspirerer han meg 
til å seia det slik - frivillighet - frivillighet - frivillighet.

Valget er over. Våre kommentarar treng ikkje lesast i lys 
av partivalg til kommunevalget og fylkestingsvalget - eller 
for den saks skuld kandidatlista til kyrkjevalet. Poenget 
kan stå på eigen grunn utan mistanke i den eine eller den 
andre retninga. Nå kan vi konsentrera oss om kvardagen 
og dei nære ting. 

«Mange bekkar små, gjer ei stor å» er eit gamalt uttrykk 
med djup sanning. Eg tenker ofte på utsegna når det er 
snakk om frivillig arbeid. I Laksevåg og Nygård sokn sine 
område skjer det eit stort og omfattande frivillig arbeid på 
ulike felt - gjennom lag og organisasjonar og ikkje minst 
enkeltmenneske sin personlege innsats med vennlege ord 
og ei hjelpande hand. Du er med på noko stort. 

For lenge sidan las eg ei interresant bok av den siste lei-
aren i Sovjetunionen - «Glasnost og perestrojka». Her 
nemner Gorbatjov spørsmål til to arbeidarar i ei steinrøys 
- kva arbeider de med? - Den første svara - ærleg, men
utan perspektiv -  at dei stod der og streva og sleit med dei
tunge steinane. Den andre sitt svar gløymer eg aldri - «Ser
du ikkje at vi byggjer eit tempel!» - Nå tempelbyggaren
sitt ord: Du som er med i frivillig arbeid - byggjer verkel-
ege tempel i Nygård og Laksevåg!

Idrettslaga i vår bydel hadde ikkje kunna yta slik innsats 
for barn og unge utan dei frivillige hjelparane. Musikktil-
bod og kortilbod til barn og unge hadde aldri kunna blitt 
realitet utan dei frivillige. Dei eldre hadde ikkje sett veg 
ut av einsemd - utan dei frivillige hjelparane. For ikkje å 
snakka om menighetsarbeidet - kyrkja hadde i beste (eller 
verste) fall vore eit service-institutt om ikkje dei frivillige 
var med og skapte varme i fellesskapet.

Eg har ein draum - tenk om vi kunne samla alle frivillige 
medarbeidarar - uansett felt - til ein stor frivillighets fest i 
vårt område? Det kunne blitt ein alle tiders lokal happen-
ing! Eg sender ideen til den/dei som tek opp hansken.

For ei tid sidan las eg ein artikkel i Vårt Land som avslutta 
med denne forteljinga om 
Den gode lyktetenneren: En fin liten fortelling om godhet 
går slik: «Før det ble vanlig med strøm og gatelys, fantes 
gasslykter i byene. De ble tent ved at lyktetenneren stakk 
en stav med et lite flammebluss opp i lykta og antente gas-
sen. På en liten høyde utenfor byen sto en gammel mann og 
så hvordan lykt etter lykt ble tent rundt i byen. Men noen 
lyktetenner kunne han ikke se, for det var mørkt.
Den gamle tenkte med seg selv: «Lyktetenneren er et fint 
eksempel på hva et godt menneske er; de gjør lite vesen 
av seg og ber ikke om å bli sett, kanskje legger vi ikke 
engang merke til dem. Vi vet bare at de har gått forbi, på 
grunn av alle lysene de har etterlatt seg.»

Er du ein slik lyktetennar? 
- Då er det du som gjer ein forskjell i vår bydel!

«Eg har ein draum - tenk om vi kunne samla alle 
frivillige medarbeidarar - uansett felt - til ein stor 
frivillighets fest i vårt område? Det kunne blitt ein 
alle tiders lokal happening! 
Eg sender ideen til den/dei som tek opp hansken.»

Leder:

TAKK TIL AMALIE OG LINN
Vi i Nygård menighet ønsker å takke Amalie 
Gjengedal og Linn Borge for trofast og flott inn-
sats med barnekoret Solstrålene. Vi som jobber i 
kirken har merket hvordan kirken hver onsdag 
ettermiddag har vært fylt med sang, lek, engas-
jement og latter. At barna trivdes i Solstrålene er 
det ikke tvil om. Vi håper å få nye dirigenter til 
barnekoret så snart som mulig. 

-Hvor lenge har dere holdt på med barnekoret?
Siden høsten 2012 har vi hatt æren av å lede og
dirigere Solstrålene, de siste årene sammen med
Marie Gjengedal og Endre Dåvøy.
-Hvordan har dere lagt opp øvingene?
Sammen har vi forsøkt å skape en trygg og god arena 
for barna i området. Et kor hvor sangglede, lek og fel-
lesskap har stått i fokus. Onsdagene fra klokken 17-18 
har kirkerommet vært fylt av barn i alle aldre. Etter at 
vi sammen har varmet opp både stemme og kropp, 
har fokuset vært på å lære inn tekst og melodi. Når 
sangen sitter som et skudd er det på tide å leke litt 
sammen. Det har blitt noen runder med «Struts og 
pingvin» i lø-pet av de siste årene. 
-Hva har dere satt mest pris på med å ha Solstrålene?
Arbeidet med koret har gitt oss mye. Da vi begynte 
med koret var vi 15 og 16 år gamle, og vi har nok 
begge to vokst både med og av oppgaven. Vi har fått 
prøve, feile, lære og utvikle oss som ledere i en 
trygg arena. Noe av det vi har sett aller mest pris på 
disse årene er hvor kjekt vi har hatt det i møte med 
barna. Det å få se dem vokse, bli trygge og at de har 
det kjekt er kanskje noe av det som har gitt oss mest. 
Nå er tiden kommet for å takke for oss. Etter syv veldig 
fine år sammen med barnekoret gir vi nå stafettpinnen 
videre. Vi ønsker å takke for muligheten vi har fått og 
tilliten vi har blitt vist gjennom de siste årene. Viktigst 
av alt er det like vel å takke for alle de fantastiske 
barna som vi har fått æren av å bli kjent med gjennom 
de siste årene. Uten dere hadde vi jo ikke hatt noe kor å 
komme til!

Karl Johan Hallaråker 

Sommeravslutning med koret etter en vellykket runde av leken“ 
Sett barten på korlederen”. 
(Samme prinsipp som sett halen på grisen)
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«Eg har  ein draum:  Tenk om  vi kunne  samla alle
frivillige medarbeidarar  - uansett felt  - til ein stor
frivillighetsfest i vårt område? Det kunne blitt ein
alle tiders lokal happening!Eg sender ideen til den/
dei som tek opp hansken.»

Du hugsar kanskje det retoriske grepet frå ein sentral poli- 
tikar då han avslutta innlegget sitt slik: fagbevegelsen - fag-
bevegelsen - fagbevegelsen. I dag inspirerer han meg til å 
seia det slik: frivillighet - frivillighet - frivillighet.

Valget er over. Våre kommentarar treng ikkje lesast i lys 
av partivalg til kommunevalget og fylkestingsvalget - eller 
for den saks skuld kandidatlista til kyrkjevalet. Poenget kan 
stå på eigen grunn utan mistanke i den eine eller den andre 
retninga. Nå kan vi konsentrera oss om kvardagen og dei 
nære ting. 

«Mange bekkar små gjer ei stor å» er eit gamalt uttrykk med 
djup sanning. Eg tenker ofte på utsegna når det er snakk 
om frivillig arbeid. I Laksevåg og Nygård sokn sine område 
skjer det eit stort og omfattande frivillig arbeid på ulike felt 
- gjennom lag og organisasjonar og ikkje minst enkeltmen-
neske sin personlege innsats med vennlege ord og ei hjel-
pande hand. Du er med på noko stort. 

For lenge sidan las eg ei interresant bok av den siste 
leiaren i Sovjetunionen - «Glasnost og perestrojka». 
Her nemner Gorbatsjov spørsmål til to arbeidarar i ei stein-
røys - kva arbeider de med? - Den første svara - ærleg, men 
utan perspektiv -  at dei stod der og streva og sleit med dei 
tunge steinane. Den andre sitt svar gløymer eg aldri: «Ser 
du ikkje at vi byggjer eit tempel!» - Nå tempelbyggaren sitt 
ord: Du som er med i frivillig arbeid byggjer verkelege 
tempel i Nygård og Laksevåg!

Idrettslaga i vår bydel hadde ikkje kunna yta slik innsats for 
barn og unge utan dei frivillige hjelparane. Musikktilbod 
og kortilbod til barn og unge hadde aldri kunna blitt realitet 
utan dei frivillige. Dei eldre hadde ikkje sett veg ut av ein-
semd utan dei frivillige hjelparane. 
For ikkje å snakka om menighetsarbeidet: Kyrkja hadde i 
beste (eller verste) fall vore eit service-institutt om ikkje dei 
frivillige var med og skapte varme i fellesskapet.

Eg har ein draum: Tenk om vi kunne samla alle frivillige 
medarbeidarar - uansett felt - til ein stor frivillighetsfest i 
vårt område? Det kunne blitt ein alle tiders lokal 
happening! Eg sender ideen til den/dei som tek opp 
hansken.

For ei tid sidan las eg ein artikkel i Vårt Land som avslutta 
med denne forteljinga om Den gode lyktetenneren: ”En fin 
liten fortelling om godhet” går slik: «Før det ble vanlig med 
strøm og gatelys, fantes gasslykter i byene. De ble tent ved 
at lyktetenneren stakk en stav med et lite flammebluss opp 
i lykta og antente gassen. På en liten høyde utenfor byen 
sto en gammel mann og så hvordan lykt etter lykt ble tent 
rundt i byen. Men noen lyktetenner kunne han ikke se, for 
det var mørkt. Den gamle tenkte med seg selv: 

«Lyktetenneren er et fint eksempel på hva et godt menneske 
er; de gjør lite vesen av seg og ber ikke om å bli sett, kanskje 
legger vi ikke engang merke til dem. Vi vet bare at de har 
gått forbi, på grunn av alle lysene de har etterlatt seg.»

Er du ein slik lyktetennar? 
- Då er det du som gjer ein forskjell i vår bydel!
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Velkommen til kantor Jan Røshol

Laksevåg kirke har hatt flere forskjellige organister de 
siste årene, både i fast stilling og som vikarer. 
Kåre Rivenes var kantor i Laksevåg kirke fra januar 2013 
til oktober 2014. Så kom Elizabeth Røttingen en periode 
og dernest Natalia Medvedeva som vikar. Det nye orgelet 
var på plass i september 2016, så ble det en rekke 
konserter uken etter. 
Nå er Jan Røshol ansatt i fast stilling i Laksevåg kirke, 
noe vi alle gleder oss over.  Vi i redaksjonen vil bli litt 
bedre kjent med vår nye kantor og har stilt ham noen 
spørsmål.

Hvor kommer du fra og hvor har du utdannelsen din fra?
-Jeg heter Jan Røshol og kommer fra Ålesund. Etter  
videregående skole var jeg barne- og ungdomssekre-
tær i Borgund menighet fra 1979-1981. Her vil jeg vil  
trekkefremkorarbeidet, speiderarbeid. Her drev jeg også 
en del førskolegrupper. Jeg dro til Bergen i 1981 for å være  
sivilarbeider i Birkeland menighet. Etter siviltjenesten 
ble jeg videre engasjert i ulike stillinger i menigheter 
fram til 1985.
Jeg har min utdannelse fra Bergen musikkonservatorium 
sluttført 1985, høyere kantoreksamen med bla. domorganist 
Magnar Mangersnes som lærer i direksjon ( Han har også  
jobbet i Laksevåg kirke). Jeg har siden tatt praktisk peda-
gogisk utdannelse ved Griegakademiet. Jeg har grunnfag 
og mellomfag i Kristendom. Sluttførte dette med hoved-
fag i religions didaktikk ved NLA.

Hvor har du vært organist tidligere?
-Jeg var organist/kantor i Birkeland kirke fram til 1985. 
I Åsane kirke var jeg fra 1985-2013 hvor jeg bla. arbeidet 
med Korskolen, Åsane kirke. 
I en periode var jeg også da musikklærer ved U-Pihl.
I perioden 2013 til 2018 arbeidet jeg i Fana kirke hvor jeg 
vil trekke frem kor og solistarbeidet med Fana Kyrkjekor, 
Fanasolistene og Fanatalentene. Dette solist/talent arbeidet 
er også nevnt i amatørkulturplan for Bergen kommune. 

I 2018-2019 jobbet jeg i Salhus kirke og med Fanasolistene/
talentene før jeg begynte i Laksevåg kirke.

Du har vært i Laksevåg noen måneder nå. 
Hvilke satsningsområder har du, hva vil du prioritere?
-Det første er å bli kjent med menigheten og bydelens 
kulturer som da gir et grunnlag for hva en skal satse på og 
prioritere. Så langt har vi prøvd med noen 
sommerkonserter på formiddagstid og en på kvelds-
tid. Dette svil bli videreført til høsten med formiddags- 
konserter første tirsdagen i måneden klokken ett.

Hvordan opplever du å spille på vårt nye orgel?
-Det er inspirerende å spille på orgelet og jeg ser frem til å 
bli mer kjent med det.

Har du en musikk-sjanger som du liker bedre enn 
andre?
- Jeg har en bred erfaringsbakgrunn. Jeg vil sette fokus  
på musikk som er med å engasjere og bygge bro til de 
grupper som til enhver tid er i kirken. Jeg har også de to 
siste årene utviklet konseptet «Minnes du songen», som 
også står i den tradisjon som «Hele menigheten synger», 
som tidligere Kantor Rolf Aardal hadde stor suksess med. 

Vi håper at du vil trives og føle at menigheten slutter opp 
om de flotte konsertene. Vi ønsker kantor Jan Røshol 
lykke til som kantor i Laksevåg. 
Nygård menighet vil nok også få gleden av å oppleve 
ham ved forskjellige anledninger.
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Kapellan Jon G. Abelsæth har nå avsluttet sin tje-
neste i Laksevåg og Nygård. Han har være i mange 
år hos oss og har utført kirkelige handlinger med 
base/kontor på Laksevåg. I hans sted har vi fått en 
prestevikar som i første omgang skal være til mars 
2020, Carina Østensen Søfteland. 

Vi i redaksjonen ber henne fortelle litt om seg selv. 
-Jeg kommer opprinnelig fra Sørlandet, men har nå bodd
størstedelen av livet mitt i Bergen. Jeg er 48 år, gift og har
3 barn – hvorav to gutter som studerer i Trondheim, og en
jente på 15 år som fortsatt bor hjemme.

PRESTEVIKAR 
CARINA ØSTENSEN 
SØFTELAND

Babysang og
generasjonstreff

Lyngbøtunet bo- og servicesenter .

Fredag 06.september
Fredag 04.oktober
Fredag 01.november
Fredag 29.november (juleutgave)

Bli med på Lyngbøtunet og skap flotte møter på tvers
av generasjoner gjennom sang og samtale. 

ALLE SAMLINGENE 
STARTER 
KLOKKEN 11:00

Temakveld

Hva har du jobbet med tidligere?
-Jeg er utdannet kateket, med videreutdanning i veiled-
ning, motivasjonspsykologi, sjelesorg (PKU), og religion-
spsykologi. Størstedelen av min arbeidserfaring har jeg
fra Birkeland menighet, hvor jeg har jobbet i 23 år – med
unntak av ett år i Olsvik.

Hva er grunnen til at du ønsker å prøve deg som 
prestevikar?
-Når jeg nå har blitt spurt om å være prestevikar i Nygård
og Laksevåg, synes jeg det er en spennende utfordring –
og en mulighet for å bli brukt i en ny sammenheng.
Jeg ser fram til å gjøre nytte av den lange erfaringen jeg
har i formidling, og det å gi videre tro og håp til
mennesker jeg møter.

Vi ønsker Carina velkommen til Laksevåg og 
Nygård. Hun blir innsatt i tjenesten i Nygård kirke 
15. sept. med domprost/fung biskop Gudmund
Waaaler til stede.

23. okt kl. 19.30-21.00 
i menighetssalen i Nygård kirke 

ved Karl Johan Hallaråker

«OBERAMMERGAU - Historien 
bak det historiske, verdenskjente 
pasjonsspillet og litt til»

PRESTEVIKAR 

Velkommen til
CARINA ØSTENSEN 
SØFTELAND

Hallaråker oversatte spillet 2010 til norsk, og 
var reiseleder. Det samme vil han gjøre for  

spillet sommeren 2020

Velkommen til en interessant kveld med  
kveldsmat og fellesskap!
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størstedelen av livet mitt i Bergen. Jeg er 48 år, gift og har 
3 barn – hvorav to gutter som studerer i Trondheim, og en jente 
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domprost/fung biskop Gudmund Waaaler til stede.
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O BLI HOS MEG
Min salme

O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger – dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei, 
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

2
Snart svinner livets dag, det kvelder fort, 
og jordens lys alt mørkner og går bort, 
forandrings skygge følger tro min vei -
o du som ei forandres, bli hos meg!
3
Hver time trenger jeg din sterke vakt,
kun for din nåde viker mørkets makt;
hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!

4
Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,
sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet.
Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.
Du som har seiret, Herre, bli hos meg!

5
O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.
I liv og død, o Herre, bli hos meg!

Samme dag som åpningen av Tall Ships Races i Bergen 
startet opp, ble jeg spurt om å skrive om min salme. Første 
tanke gikk til Alltid freidig når du går, som jeg ble kjent 
med først på søndagsskolen og seinere i speideren og ung-
domsforeningen. Men siden dette var en spesiell dag med 
over hundre seilskuter inne på havnen, gikk tankene til-
bake til da jeg selv seilte til sjøs. 

Båten jeg mønstret på som førstereisgutt, 23 år gammel, 
gikk i fast fart mellom 6 havner i Europa og 5 havner på øst-
kysten av Amerika. En rundtur tok 7 uker, og i alle havnene 
var der heldigvis sjømannskirke som flere av oss om bord 
besøkte.

Som tømmermann måtte jeg stå vakt forut med ankeret ved 
alle ut- og innseilingene til havnene vi besøkte. Dette kunne 
strekke seg over mange timer i all slags vær. Ofte gikk vi ut 
på kveldingen og var det klarvær kunne jeg følge lysene 
på land som etter hvert sluknet. Hva det var som gjorde at 
salmen «O bli hos meg! Nå er det aftentid,» kom så for meg 
den gangen husker jeg ikke, men jeg kjente den godt, for 
det var en av favoritt salmene til min far, som i mange år 
hadde vært søndagskole lærer og var med i menighetsar-
beidet i Sandviken.

Så ganske tidlig på fartstiden min, begynte jeg å sitere det 
første verset som jeg husket. Ikke bare beskrev ordene i 
salmen min situasjon, men den gav meg også trygghet og 
visshet, om at der var En der oppe som fulgte meg og som 
jeg ønsket ville stå meg bi. 

Siden ble det til at jeg prøvde å lære alle versene utenat. Og 
på alle vaktene i de vel 2 årene jeg seilte ble salmen sitert 

på vei inn og ut av havneløpene. Og Han var med meg «I 
mulm og solskinn» som det står i 3. vers,

Hilsen Thorleiv Myking

liv og Thorleiv Myking har nettopp feiret gullbryllup. Vi 
i redaksjonen gratulerer dette lotte og positive paret. 

Alltid tjenestevillig og strekker seg lang!

Tirsdag 1 Oktober kl.13.00 
Helge Haukås trompet,

Camilla Bernt alt 
Roy  Vorland tenor, 

Kantor Jan Røshol orgel og klaver 

Tirsdag 5 November kl. 13.00
Helge Haukås trompet 

Ingrid M. Bråten sopran
Jan Erik Endresen baryton

Kantor Jan Røshol orgel og klaver 

Tirsdag 17 Desember kl. 13.00
Cathrine Snipsøyr sopran
Jan Erik Endresen baryton  

Kantor Jan Røshol orgel og klaver 
+ flere av de som har deltatt eller

skal delta til våren.

Fri entre/Kollekt 
Med forbehold om programendringer.

Arr. Kantor i Laksevåg kirke

Formiddagskonserter 
i Laksevåg kirke

Båten Thorleiv mønstret på som førstereisgutt, 23 år gammel, gikk 
i fast fart mellom 6 havner i Europa og 5 havner på østkysten av 
Amerika.

O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger – dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei, 
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

2  Snart svinner livets dag, det kvelder fort,  
og jordens lys alt mørkner og går bort,  
forandrings skygge følger tro min vei -
o du som ei forandres, bli hos meg!

3  Hver time trenger jeg din sterke vakt,
kun for din nåde viker mørkets makt;
hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!

4  Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,
sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet.
Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.
Du som har seiret, Herre, bli hos meg!

5  O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei.
I liv og død, o Herre, bli hos meg!

Samme dag som Tall Ships Races i Bergen startet opp, ble 
jeg spurt om å skrive om min salme. Første tanke gikk til 
”Alltid freidig når du går”, som jeg ble kjent med først på 
søndagsskolen og seinere i speideren og ungdomsforenin-
gen. Men siden dette var en spesiell dag med over hundre 
seilskuter inne på havnen, gikk tankene tilbake til da jeg 
selv seilte til sjøs.

Båten jeg mønstret på som førstereisgutt, 23 år gammel, gikk i 
fast fart mellom 6 havner i Europa og 5 havner på østkysten av  
Amerika. En rundtur tok 7 uker, og i alle havnene var der 
heldigvis sjømannskirke som flere av oss om bord besøkte.

Som tømmermann måtte jeg stå vakt forut med ankeret ved 
alle ut- og innseilingene til havnene vi besøkte. Dette kunne 
strekke seg over mange timer i all slags vær. Ofte gikk vi 
ut på kveldingen og var det klarvær kunne jeg følge lysene 
på land som etter hvert sluknet. Hva det var som gjorde 
at salmen «O bli hos meg! Nå er det aftentid,» kom så for 
meg den gangen husker jeg ikke, men jeg kjente den godt, 
for det var en av favorittsalmene til min far, som i mange 
år hadde vært søndagskolelærer og var med i menighets- 
arbeidet i Sandviken

Så ganske tidlig på fartstiden min, begynte jeg å sitere det første 
verset som jeg husket. Ikke bare beskrev ordene i salmen min  
situasjon, men den gav meg også trygghet og visshet, om at 
der var En der oppe som fulgte meg og som jeg ønsket ville 
stå meg bi..

Siden ble det til at jeg prøvde å lære alle versene utenat. 
Og på alle vaktene i de vel 2 årene jeg seilte ble salmen sitert 
på vei inn og ut av havneløpene. Og Han var med meg 
«I mulm og solskinn» som det står i 3. vers,
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Kirsten Olsen

Jesu lange samtaler med enkeltmennesker er et av de 
typ-iske trekkene ved Johannes-evangeliet. Den første av  
disse samtalene er den nattlige samtalen med  
Nikodemus som var fariseer og en av jødenes råds- 
herrer. Nikodemus ønsket kanskje å snakke med Jesus 
alene uten å bli forstyrret av andre. Kanskje han ikke  
ville at de andre skulle vite om det. Han tiltaler Jesus med 
tittelen rabbi og forstår ut fra tegnene Jesus gjør, at Gud 
er med ham. Teksten vi har for oss her er siste del av Jesu  
undervisning til Niko-demus, og begynner med det vi  
kaller «Den lille Bibel»: Joh.ev.3,16. Dette verset opp- 
summerer Bibelens viktigste budskap, det gode budskapet 
om Guds kjærlighet til oss mennesker gjennom Jesus  
Kristus, og Guds hensikt med å sende Jesus til oss mennesker.  
Jesus kom til vår jord for å bringe frelse, evig liv.
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«Jeg er Veien, Sannheten og 
Livet,» sier Jesus. «Ingen 
kommer til Far uten ved meg.»

Mange mennesker forestiller 
seg at Gud er streng og døm-
mende. Kanskje har de opplevd strenge 
foreldre eller andre strenge foresatte i oppveksten. Dette 
har vært med å forme deres Gudsbilde. Saken er imidler-
tid den at det ikke er Gud som har vendt seg vekk i fra 
oss, men at vi har vendt oss vekk fra ham. Gud har hele 
tiden ønsket fellesskap med sine skapninger. Det er vårt 
opprør mot Gud og hans vilje med oss som har skapt et 
skille mellom oss og ham. Det i våre liv som strider mot 
det som er rett og godt, skaper også skiller oss mennesker 
imellom.  
«Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, 
men for at verden skulle bli frelst ved ham.»

Det Gud vil er å redde oss fra alt som bryter ned det gode 
livet for oss, og fra alt som holder oss på avstand fra ham. 
Han vil bringe oss inn i sin kjærlighets varme, være sam-
men med oss, lede oss og ta vare på oss. 
«Den som tror på ham(Jesus) blir ikke dømt.» 

Det avgjørende for oss er hvordan vi forholder oss til Je-
sus og det han har gjort for oss. Himmelen står åpen for 
oss hvis vi tar imot det gode budskapet Jesus kommer 
med og representerer.  
Vi mennesker har forskjellige slags egenskaper og karak-
tertrekk. Og vi har forskjellige svake og sterke sider. Ofte 
bedømmer vi oss selv og andre ut fra hvordan vi fremtrer 
i fellesskapet, og hva vi har å bidra med. Dette kan føre til 
at vi bruker krefter på å skjule mørke sider ved oss selv 
for at andre ikke skal oppdage hvordan vi egentlig er. 
Gud dømmer ikke etter det ytre. Han kjenner hjertet vårt 
og vet hva den enkelte av oss har å stri med. For oss alle 
gjelder tilbudet om å komme til Jesus og legge av alt som 
tynger. Jesus kaller oss til å komme til lyset, bekjenne det 
som har gått galt, og la alt komme for en dag. Han møter 
oss med tilgivelse og kjærlighet. Når Jesus ser på oss med 
sitt kjærlige blikk da mister det negative sin makt. Han 
tilbyr oss et liv i frihet og glede. 

«Sannheten skal gjøre dere fri,» sier Jesus

Andakt

Jesu lange samtaler med enkeltmennesker er et av de typ-
iske trekkene ved Johannes-evangeliet. Den første av dis-
se samtalene er den nattlige samtalen med Nikodemus 
som var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Nikodemus 
ønsket kanskje å snakke med Jesus alene uten å bli forsty-
rret av andre. Kanskje han ikke ville at de andre skulle 
vite om det. Han tiltaler Jesus med tittelen rabbi og forstår 
ut fra tegnene Jesus gjør, at Gud er med ham. Teksten vi 
har for oss her er siste del av Jesu undervisning til Niko-
demus, og begynner med det vi kaller «Den lille Bibel»: 
Joh.ev.3,16. Dette verset oppsummerer Bibelens viktigste 
budskap, det gode budskapet om Guds kjærlighet til oss 
mennesker gjennom Jesus Kristus, og Guds hensikt med 
å sende Jesus til oss mennesker.  Jesus kom til vår jord for 
å bringe frelse, evig liv.

Det handler om Gud, hvordan han er og hva han gjør. 
Gud elsker menneskene, alle mennesker han har skapt. 
Denne kjærligheten er ikke et resultat av, eller avhengig 
av våre eventuelle kvaliteter. Guds kjærlighet til oss er 
begrunnet i Gud selv. Gud elsker fordi Gud er kjærlighet. 
Ingenting i våre liv kan endre på det. Gud elsker oss på 
tross av alt i våre liv som kan få oss til å tvile på at vi er 
elsket av ham. Denne kjærligheten fører til handling. 
I Rom.5,8 står det:
«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde 
for oss mens vi ennå var syndere.»

Gud er ikke fornøyd med å sitte og tenke gode og kjærlige 
tanker om oss. Nei, han elsker oss så høyt at han vil vise 
oss det, overbevise oss om det, og la kjærligheten hans 
til oss være en forvandlende kraft i våre liv. Derfor ofrer 
han det mest dyrebare han har for å nå fram til oss og få 
fellesskap med oss. Vi mennesker har i oss selv kommet 
på avstand fra vår Skaper. Og vi klarer ikke på egenhånd 
å gjenopprette kontakten med ham. Jesus, den fullkomne 
Guds sønn, er den eneste som kan åpne veien for oss til-
bake til Gud. Derfor sender Gud Jesus til oss. Jesus er ly-
dig. Han tar på seg det store og vanskelig oppdraget. Han 
vet at han er den eneste redningen for oss. Vi kan motta 
det Gud gir og gjør ved å tro på Jesus.

Johannes evangelium. 3,16-21.  

   Kirsten Olsen
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BASAR I NYGÅRD KIRKE

Vigdis Alte var flittig med salg av årer!

Sjømannskirkeforeningen på Nygård, Landkjen-
ning, hadde basar 3. sept. 2019 i Nygård kirke med 
mange flotte gevinster, med god underholdning, 
kaker og kaffe, og praten og latteren satt løst. 
Det er sosialt med basar! Det var åretrekninger og 
hovedutlodning. Vi i redaksjonen er imponert over 
trofastheten og engasjementet til Landkjenning, til 
tross for at det i år var frafall av forskjellige 
grunner.

Kvelden ble ledet lett og ledig av Liv og Thorleiv Myking.

Vi var ca. 60 fremmøtte og det kom inn kr 28.000 til  
Sjømannskirkens arbeid. 69 loddbøker ble solgt. Korsan-
gen ved Odd Fellow Kunstneriske Forum gav et ekstra 
løft på underholdningen. Vigdis Alte, fra hovedkontoret 
i Sjømannskirken, holdt en treffende og givende andakt 
om «vinnerloddet», som vi har fått lov til å trykke i Budet: 
 «Det er kjekt å komme et sted man føler seg velkommen, 
og slik er det her i Nygård kirke i kveld. Her har de i 
foreningen Landkjenning brukt lang tid på å lage i stand 
basar

for å kunne sende penger til Sjømannskirken. Noen av oss 
er her fordi vi vil støtte Sjømannskirken. En organisasjon vi 
liker, som vi synes gjør et godt og viktig arbeid. Noen av 
oss er her for å møte noen vi kjenner. Det å ha noen å være 
sammen med, det er viktig for oss mennesker, å ha felles-
skap, noen som setter pris på å møte oss og snakker med oss.

Noen av oss er kanskje her for å vinne også? Kjenne litt på 
spenningen? Jeg har faktisk vunnet allerede! Ikke fordi jeg 
sitter på hemmelig informasjon og vet at jeg har kjøpt de 
riktige loddene med de riktige tallene, men jeg har vun-net.

For det første vant jeg da jeg ble født til å være norsk 
stats-borger. Her har jeg passet mitt, dvs. jeg har laget en 
kopi, for jeg er så redd for å miste det.

0,72 promille av jordas befolkning er norske. Nå sier jeg 
ikke at vi er bedre enn mennesker fra andre land, men ved 
å være norsk er jeg med i en privilegert liten gruppe: vi bor i 
et rikt, fredelig og trygt land, med gratis helsevesen og  
skolegang. I neste uke kan vi være med å velge hvem som 
skal styre landet vårt, vi kan være med å påvirke, og vi er 
frie til å utøve troen vår. Ved å ha norsk pass kan vi reise 
inn i de fleste av verdens land – ikke bare reise inn, men vi 
ønskes velkommen med åpne armer. Og vi kan få hjelp i ut-
landet, fra en norsk utenriksstasjon, fra en sjømannskirke – 
eller fra andre. Nordmenn møter stort sett stor velvilje hvor 
enn i verden vi måtte befinne oss.

Det andre vinnerloddet mitt er et kors jeg har fått i gave. 
Jeg har vokst opp med å få lov til å utøve min tro, og jeg 
har vært heldig og hatt folk rundt meg som har fortalt 
meg om Jesus og om nåden. Fra jeg var liten har jeg fått 
være med på ulike arrangement for barn og unge i menig-
heten min. I dag på denne basaren er vi med og bidrar til å  
skape slike møteplasser i utlandet. Når vi støtter Sjømann-
skirkens arbeid, for eksempel på basaren her i dag, så er vi 
med og lager gode møteplasser på sjømannskirker i utlan-
det. Og da er vi med og legger til rette for at norske barn 
og unge som bor i utlandet kan få lære om den store gaven  
– den store gevinsten; Nåden. Og ”Guds grenseløse kjærlig-
het”  

På vegne av Landkjenning: En takk for alle bidrag!

 Tekst/foto GBG

Flotte gevinster!
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Nygård kirke - Konfirmanter 5. mai - 2019
Robin Nordahl Andersen, Kristoffer Andreassen, Odin Mahler Gaupås Birkeland, Sofie Damm, Felix James Eriksen, Tuva Grotle Fotland, Anne Haugstvedt, 

Tarald Hestnes, Sebastian Kleiven, Andreas Knudsen, Christina Castillo Nilsestuen, Pernille Sæbø Gjerstad, Endrine Vindenes Lauritsen, Aune Ådland Leivestad, 
Adrian Sanjin Memic Lønne, Oliver Nilsson, Ulrikke Cinstance Nygaard, Christina Toft Ramm, Sander Skulstad, Sondre Soltvedt, Thomas Soltvedt, Eirin Liesen 
Træen, Truls Træen, Noah Amundsen Urne, Benjamin Åsheim, Andreas Eide, Celine Kongshavn Heggebø. Eirik Seger og Tim Martin Bårdsen ble konfirmert i 

Laksevåg kirke 12.mai

Sokneprest Gunn Berit Guldbrandsen
Medhjelpere: Silje Halvorsen, Giske Eide og Alfred Gjengedal

TIDA foto

Laksevåg kirke - Konfirmanter 12. mai - 2019
Niels Sanden Biermann, Mats Blomvågnes, Pia Nordstrøm Dahl, Herman Guldbrandsøy, Maja Kristin Sætre Husøy, Marthe Nordanger Iversen, Jarl-Eivind Kvale, 

Markus Larsen, Amelia De Maiwat Rognsvåg, Sara Kristine Finsås Sognnes, Johanne Martine solheim-Midtsveen, Malin Svensson, Nikolai Olsen Øvreseth,  
Polo Oghenerona Divine, Nathaniel Baug Grey, Liam August Krantz-Lie, Hilda Sofie Ragnarsson, Camilla Waldeland Samdal, Maibel So yung Smaadal,  

Tristan Andersen Viken, Sondre Christoffer Åsheim Igelkjøn. 

Sokneprest Kisten Olsen

Reimers foto
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ÅRE- OG LODDSALG - SALGSBOD - KAFÉ 

Solstrålene opptrer kl. 13.00
Hovedtrekning kl. 13.30

N y g å r d  k i r k e  2 3 . n o v e m b e r  k l .  1 2 . 0 0

- 9 - - 8 - - 9 -

Kulturdagene i Laksevåg og Fyllingsdalen

« Minnes du songen» 
med Himmel og hav sanger

medvirkende:
Con Spirito, kirkekoret fra 

Salhus Blomsterdalen gospelkor

Laksevåg kirke  Mandag 21. oktober kl.20.00

Ledelse Kantor i Laksevåg kirke
Fri entre

Arr. Kantor i Laksevåg kirke

Jeg ønsker å gi min støtte til Nygård Menighet

Jeg ønsker å gi: Kr. 100.-            Kr. 200.-           Kr. 500.-

Annet beløp Kr: .......................................

Jeg ønsker å betale:              Månedlig 

Jeg ønsker å betale:       den 10. i hver måned       den 20. i hver måned

Belast mitt konto nr.

Pers. nr. 
                      (må fylles ut dersom du ønsker skattefradrag)

Givertjeneste

Nygård Menighet
Alfred Offer dals vei 30

5165  LAKSEVÅG Givertjeneste

- Nygård skal være et godt sted å vokse opp og leve våre liv.

- Nygård kirke og menighet følger oss fra vugge til grav.
- Allsidig barne- og ungdomsarbeid, sang -og musikk, diakonal omsorg for

eldre og unge.
- Frivillighet og givertjeneste er avgjørende for kirkens og menighetens

tjenestemuligheter.
- Myndighetene har lagt til rette for fast givertjeneste med skattefradrag

for årlige beløp fra kr 500 til kr 30 000 per person.
- Husk: Avtalen kan sies opp når du bestemmer.
- Vårt kontonummer i Dnb er 5083 05 45759

NYGÅRD MENIGHET REGNER MED DEG – OG TRENGER DEG!

Vil du bli fast giver, ber vi deg fylle ut informasjon nedenfor og levere til 
menighetskontoret ved Grete Smørås

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

automatisk betaling av faste regninger

Jeg ønsker å gi min støtte til Nygård menighet

Jeg ønsker å gi:  Kr 100,-  Kr 200,-  Kr 500,-

 Annet beløp Kr: …………….

Jeg ønsker å betale:  Månedlig

Jeg ønsker å betale:  den 10. i hver måned  den 20. i hver måned

Belast mitt konto nr.  
Pers. nr. (må fylles ut om du ønsker
skattefradrag)

Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………………

automatisk betaling av faste regninger

Vårt konto.nr: 5083 05 45759

- Nygård skal være et godt sted å vokse opp å leve våre liv.

- Nygård kirke og menighet følger oss fra vugge til grav.

- Allsidig barne- og ungdomsarbeid, sang- og musikk,
diakonal omsorg for eldre og unge.

- Frivillighet og givertjeneste er avgjørende for kirkens
og menighetens tjenestemuligheter.

- Myndighetene har lagt til rette for fast givertjeneste med
skattefradrag for årlige beløp fra 500 til 30 000 kr pr. person.

Husk: Avtalen kan sies opp når du bestemmer.

NYGÅRD MENIGHET REGNER MED DEG 
- OG TRENGER DEG!

Vil du bli fast giver, ber vi deg fylle ut informasjon nedenfor 
og levere til menighetskontoret ved Grete Smørås Sted/dato: ............................................ Underskrift: .....................................................

Fanasolister «Medtone» 
fra metodistkirken, 

Xtra-Lars, Frikirkens mannskor.
Ledelse Kantor i Laksevåg kirke

Nygård kirke 23. november kl. 12.00
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Et glimt fra sommeren:

Magnhild Marøy, Turid Larsen og Marit Kumhle

Tradisjonen tro ble det menighetstur for Nygård menighet også den-
ne våren. Turen gikk denne gang til Austevoll kyrkje på Storebø og 
til Bekkjarvik, et tettsted i Austevoll kommune.  Det går hurtigbåt hit, 
men vi valgte å ta buss og det angrer vi ikke på. Vi fikk god guiding 
underveis av bussjåføren og været var perfekt. 

Vi kom først til Austevoll kyrkje på Store-
bø hvor presten Gunn Berit Guldbrandsen 
hadde andakt og Svanhild Sandtorv spilte 
til salmene. Kirkevergen Jan-Tørres Nord-
strand holdt et meget interes-sant foredrag 
for oss om kirkehistorien og avsluttet med 
en vakker sang med nydelig stemme. 
Kirkevergen fortalte at den første  
kirken ble bygget på Sandtorv, Håkon  
Håkons-son var på messe der i år 1242.  
Den kirken ble tatt ned og det ble byg-get 
ny kirke på Austevollshella i år 1640. Den 
stod frem til 1891. Da ble den for liten og 
revet ned.  Så ble det bygget ny og stor  
kirke på Storebø. Austevoll kyrkje, som er 
hovedkirken,  har i dag rundt 300 sitteplas-
ser. Totalt sett er det 5 kirker i kommunen. 

Turen gikk videre til Bekkjarvik. Da vi 
kom frem fikk vi en nydelig sei-middag i  
Bekkjarvik Gjestgiveri, pent dekket på  
bordene og kjempegod service. Her høstes 
ulike fiskeslag, skjell og skalldyr i havet 
utenfor stuedøren. Hver uke får Gjestgive-
riet fersk fisk levert. Så det passet godt for 
oss med en utmerket fiskemiddag!
Bekkjarvik Gjestgiveri er det eldste huset i 
Bekkjarvik, bygget på slutten av 1600-tal-
let og har tatt imot losjerende i over tre 
hundre år! Fangst og fiske har vært hele 
livs-grunnlaget for folket i Austevoll. 
I Bekkjarvik saltet de sild, eksporterte 
hummer, laget tusenvis av tønner og no-
toppheng. Her var sjøhus, bakeri og bren-
neri. Den gamle tønnefabrikken og butik-
ken er restaurert.  Så her var vi på historisk 
grunn. I dette miljøet vandret vi rundt og 
fikk med oss både historien og dagens 
drift. Havnen som vi ser bildet av, var 
meget velholdt. I 2009 var kongeskipet på 
fylkestur på Vestlandet, bl.a. i Austevoll. 
Her i Bekkjarvik avduket dronning Sonja 
skulpturen Sildajento, laget av Arne  
Meland. En hyllest til sildejentene fra  
Austevoll.

Den kjente kokken Ørjan Johannessen 
som jobber her på Gjestgiveriet, ble vi også  
orientert om. Han har vunnet både  
Europamesterskap og Vedensmesterskap i  
kokkekunsten. Så her var vi i godt selskap!

Takk for hyggelig fellesskap 
på turen!

 Tekst/foto GBG
Bjørg Hovland, Berit Lønn, Magnhild Marøy og Elna Skår

På menighetstur til Austevoll kyrkje og Bekkjarvik 
Gjestgiveri, - med havet og historien i ryggen!
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LYST OG FRYD  GJESTGIVERI OG FORLØPEREN TIL 
DAMSGÅRD HOVEDGÅRD

AV OLE DAG ARNTZEN

Nede i Kirkebukten og tett på Laksevåg kirke og Laksevåg Lokalmuseum står en i bygning 
i sveitserstil og med røtter tilbake til middelalderen.
Gården Håsteinar nede ved fjorden 
kom under Munkeliv kloster rett 
etter at det ble opprettet mellom 1103 
og 1130. Gården nevnes i Munkeliv 
Jordebok i 1427, og først nå vet vi helt 
sikkert at den er i bruk. Under Refor-
masjonen i 1536 ble alle klostergod-
sene inndradd. Domkirken og senere 
Fredrik II eide så Håsteinar noen år 
før kongen solgte gården videre til 
Tønnes Claussøn i 1562. Deret-
ter fulgte diverse private eiere fra 
den bergenske overklassen. Dam  
Tønnessesøn tok over gården tidlig i 
1600-årene, og vi regner med at steds-
navnet Damsgård stammer fra ham. 
Kjøpstedsbygnin-gen utvides snart 
med to kammer, dagligstue med 
bileggerovn, et lite sengekammer med 
bileggerovn, kjøkken med skorstein 
og et lite spiskammer med jordkjeller. 
Stavangermannen Severin Seehusen 
kjøpte gården ved sjøen i 1708, og 
etter få år adlet han seg og tok navnet 
Svanenhjelm etter det kjente Svanøy-
godset ved Florø. Samme år ble går-
den flyttet opp til Øvre Damsgård 
hvor den ligger i dag og ble bygget ut 
gjennom flere år. 
Dette er Damsgård Hovedgård

Elisabeth Hvid fikk i 1740 bevilling 
av kong Frederik 5. i København til å 
drive gjestgiveri i gamlebygningen ved 
fjorden. Snart kom et skilt opp over 
inngangsdøren med teksten «Til Lyst 
og Fryd – Kongelig Priviligeret Gi-
æst-Giver Gaard» og med kong Fre-
deriks monogram. Da Frederik døde 
i 1766, ble sønnen Christian innsatt 
som Christian 7. Han ble uhelbrede-
lig sinnssyk, og allerede i 1784 måtte 
kronprins Frederik overta tronen bare 
16 år gammel. Fram mot 1800 ble 
gjestgiveriet utbygget. Familien Jan-
son overtok de to anleggene i 1795. 
Flere av brukerne på gjestgiveriet vet 
vi var fargerike personer som sto på 
og videreutviklet anlegget. Gjestene 
fikk bare oppleve «solsiden» og fikk 
dermed ofte et feilaktig inntrykk.

De opplevde sjelden hvordan brukerne 
slet seg ut og fikk stor gjeld på grunn 
av upålitelige gjester som ikke gjorde 
opp for seg. Til eierne på Damsgård 
skyldte eierne ofte penger.   Blant eierne 
 på Hovedgården møter vi bl.a.  
Herman Didrich Janson.  I ungdommen 
var han kjøpmann før han i moden  
alder etter søknad til kongen ble 
hoffagent. Han foretok en omfattende 
oppussing både av hovedgården og gjest-
giveriet. Nede i Damsgårdsbukten anla 
han brygge og et stort nøst for hoved-
gården foruten en stor kai for gjestgi-
veriets gjester. Da Janson overtok den 
kjente vengebåten fra Svanøy-godset 
ved Florø i 1790-årene, ble båten  
oppbevart nettopp i dette nøstet. Ven-
gebåten ble brukt til å frakte bergenske 
utsendinger til Eidsvoll våren 1814. 
Reisen gikk først med båt til Lær-
dal og deretter over Fillefjell til Eids-
voll. Blant brukerne på Lyst og Fryd i 
1800-årene gjør jeg et tilfeldig utvalg. 
Vi møter enken Anne Cathrine  
Monsen som ved siden av å betje-
ne gjestene måtte ta seg av sine 6 
små barn. Anne forlot Lyst og Fryd 
med stor gjeld både til agent Hans 
Krohn og til hoffagent Janson oppe 
på Damsgård. Mens søn-nen hennes 
Thomas Olai Monsen drev stedet 
i 1830-årene, arrangerte stadsmu-
sikant Schlossbauer «Plassèr-turer 
til Vands med Musikk». Gjestene  
rodde først omkring på fjorden  
utenfor Damsgårdsbukten. Deret-
ter kunne man leske sine struper på 
balustraden, og la seg underholde 
av akrobater, taskenspillere og andre 
gjøglere som viste kunstene sine i 
Damsgårdsbukten.

Adolf Fredrik Tecken Christensen
kjenner vi best som hagedyrker. Hele 
hageanlegget bak gjestgiveriet ble 
op-parbeidet av ham med svingete 
veier, lysthus, benker og et kjegle-
banehus. Imidlertid svarte driften seg 
dårlig, og da han flyttet ut i 1861 sto 
han nærmest på bar bakke. Bruker 
på Lyst og Fryd de siste 20 årene var 

gjestgiver Larsen, og besøket toppet 
seg. I storstuen var Formannskaps-
møter og bryllup, mens presten holdt  
konfirmasjonstimer i 2. etasje.  
Bålbrenningen på St.Hansaften star-
tet, og gjestgiveriet var tettpakket med 
folk som lesket sine struper. Gjestgive-
riet stengte for godt i 1880.

Den gamle gjestgiveribygningen ble 
nå totalt forandret. Huset fikk på-
bygget en etasje og ble ombygget til 
sveitserstil. Lyst og Fryd-skiltet med 
monogrammet til kong Christian 7. 
hadde på grunn av hans sinnssyk-
dom og senere dødsfall i 1808, vært 
bortgjemt i omkring 70 år da gjest-
giveriet måtte legge inn årene i 1880. 
Hoffagent Herman Didrich Janson 
tok vare på skiltet og oppbevarte det 
på Damsgård Hovedgård. Skiltet ble 
i 1936 solgt til Historisk Museum i 
Bergen. De mest kjente beboerne i 
1900-årene var legeparet Agnete og 
Didrik Mehn Andersen som her både 
fikk privatbolig og legekontor.

Da Agnete døde i 1880-årene forærte 
hun huset til firmaet Stoltz Røthing. 
Gjennom et makeskifte fikk så 
Laksevåg Kulturhistoriske Forening 
over-ta i 1992. Foreningen har i dag 
møterom for styre og komitèer i 2. 
etasje. Kafèen og selskapslokalet Lyst 
og Fryd holder til i hele 1. etasje og har 
nå fast åpent sen ettermiddag og kveld 
torsdag-søndag.
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Gården Håsteinar nede ved fjorden 
kom under Munkeliv kloster rett et-
ter at det ble opprettet mellom 1103 
og 1130. Gården nevnes i Munkeliv 
Jordebok i 1427, og først nå vet vi helt 
sikkert at den er i bruk. Under Refor-
masjonen i 1536 ble alle klostergod-
sene inndradd. Domkirken og senere 
Fredrik 2 eide så Håsteinar noen år før 
kongen solgte gården videre til Tønnes 
Claussøn i 1562. Deretter fulgte di-
verse private eiere fra den bergenske 
overklassen. Dam Tønnessesøn tok 
over gården tidlig i 1600-årene, og vi 
regner med at stedsnavnet Damsgård 
stammer fra ham. Kjøpstedsbygnin-
gen utvides snart med to kammer, 
dagligstue med bileggerovn, et lite 
semgekammer med bileggerovn, kjøk-
ken med skorstein og et lite spiskam-
mer med jordkjeller. Stavangerman-
nen Severin Seehusen kjøpte gården 
ved sjøen i 1708, og etter få år adlet 
han seg og tok navnet Svanenhjelm 
etter det kjente Svanøygodset ved 
Florø. Samme år ble gården flyttet opp 
til Øvre Damsgård hvor den ligger i 
dag og ble bygget ut gjennom flere år. 
Dette er Damsgård Hovedgård.

Elisabeth Hvid fikk i 1740 bevilling 
av kong Frederik 5. i København til 
å drive gjestgiveri i gamlebygningen 
ved fjorden. Snart kom et skilt opp 
over inngangsdøren med teksten «Til 
Lyst og Fryd – Kongelig Priviligeret 
Giæst-Giver Gaard» og med kong 
Frederiks monogram. Da Frederik 
døde i 1766, ble sønnen Christian inn-
satt som Christian 7. Han ble uhelbre-
delig sinnssyk, og allerede i 1784 måtte 
kronprins Frederik overta tronen bare 
16 år gammel. Fram mot 1800 ble 
gjestgiveriet utbygget. Familien Jan-
son overtok de to anleggene i 1795. 
Flere av brukerne på gjestgiveriet vet 
vi var fargerike personer som sto på og 
videreutviklet anlegget. Gjestene fikk 
bare oppleve «solsiden» og fikk dermed 
ofte et feilaktig inntrykk. 

De opplevde sjelden hvordan bruk-
erne slet seg ut og fikk stor gjeld 
på grunn av upålitelige gjester som 
ikke gjorde opp for seg. Til eierne på 
Damsgård skyldte eierne ofte penger.   
Blant eierne på Hovedgården møter vi 
bl.a. Herman Didrich Janson.  I un-
gdommen var han kjøpmann før han 
i moden alder etter søknad til kongen 
ble hoffagent. Han foretok en omfat-
tende oppussing både av hovedgården 
og gjestgiveriet. Nede i Damsgårds-
bukten anla han brygge og et stort nøst 
for hovedgården foruten en stor kai for 
gjestgiveriets gjester. Da Janson over-
tok den kjente vengebåten fra Svanøy-
godset ved Florø i 1790-årene, ble 
båten oppbevart nettopp i dette nøstet. 
Vengebåten ble brukt til å frakte ber-
genske utsendinger til Eidsvoll våren 
1814. Reisen gikk først med båt til 
Lærdal og deretter over Fillefjell til 
Eidsvoll. Blant brukerne på Lyst og 
Fryd i 1800-årene gjør jeg et tilfeldig 
utvalg. 
Vi møter enken Anne Cathrine Mon-
sen som ved siden av å betjene gjestene 
måtte ta seg av sine 6 små barn. Anne 
forlot Lyst og Fryd med stor gjeld både 
til agent Hans Krohn og til hoffagent 
Janson oppe på Damsgård. Mens søn-
nen hennes Thomas Olai Monsen 
drev stedet i 1830-årene, arrangerte 
stadsmusikant Schlossbauer «Plassèr-
turer til Vands med Musikk». Gjestene 
rodde først omkring på fjorden uten-
for Damsgårdsbukten. Deretter kunne 
man leske sine struper på balustraden, 
og la seg underholde av akrobater, 
taskenspillere og andre gjøglere som 
viste kunstene sine i Damsgårdsbukten.  
Adolf Fredrik Tecken Christensen 

kjenner vi best som hagedyrker. Hele 
hageanlegget bak gjestgiveriet ble op-
parbeidet av ham med svingete veier, 
lysthus, benker og et kjeglebanehus. 
Imidlertid svarte driften seg dårlig, og 
da han flyttet ut i 1861 sto han nærmest 
på bar bakke. Bruker på Lyst og Fryd 
de siste 20 årene var gjestgiver Larsen, 
og besøket toppet seg. I storstuen var 
Formannskapsmøter og bryllup, mens 
presten holdt konfirmasjonstimer i 2. 
etasje. Bålbrenningen på St Hansaf-
ten startet, og gjestgiveriet var tettpa-
kket med folk som lesket sine struper. 
Gjestgiveriet stengte for godt i 1880. 

Den gamle gjestgiveribygningen ble 
nå totalt forandret. Huset fikk påbyg-
get en etasje og ble ombygget til sveit-
serstil. Lyst og Fryd-skiltet med mon-
ogrammet til kong Christian 7. hadde 
på grunn av hans sinnssykdom og se-
nere dødsfall i 1808, vært bortgjemt i 
omkring 70 år da gjestgiveriet måtte 
legge inn årene i 1880. Hoffagent 
Herman Didrich Janson tok vare på 
skiltet og oppbevarte det på Damsgård 
Hovedgård. Skiltet ble i 1936 solgt til 
Historisk Museum i Bergen. De mest 
kjente beboerne i 1900-årene var lege-
paret Agnete og Didrik Mehn Ander-
sen som her både fikk privatbolig og 
legekontor. 

Da Agnete døde i 1880-årene forærte 
hun huset til firmaet Stoltz Røthing. 
Gjennom et makeskifte fikk så Lak-
sevåg Kulturhistoriske Forening over-
ta i 1992. Foreningen har i dag møterom 
for styre og komitèer i 2. etasje. Kafèen 
og selskapslokalet Lyst og Fryd holder 
til i hele 1. etasje og har nå fast åpent sen 
ettermiddag og kveld torsdag-søndag.                                                                                                                     

LYST OG FRYD  GJESTGIVERI OG FORLØPEREN TIL 
DAMSGÅRD HOVEDGÅRD 

AV OLE DAG ARNTZEN

Nede i Kirkebukten og tett på Laksevåg kirke og Laksevåg Lokalmuseum står en i bygning 
i sveitserstil og med røtter tilbake til middelalderen.



- 12 -  - 15 -- 12 -

Det skjer i Nygård menighet

Babysang
i kirken annenhver tirsdag (oddetallsuker) kl. 11 utenom 
ferier. Foreldre med barn 0-1 år. Ingen påmelding. 
Ta med nistepakke; vi serverer kaffe/te. 
Ta også med et teppe som barnet kan ligge på.
Se www.kirken.no/laksevag og Facebook-siden 
Babysang Laksevåg/Nygård for info/endringer.

Knøttesang 
Foreldre med barn 1-3 år. 
Til og med uke 40 er det Knøttesang med kveldsmat i 
Laksevåg kirke hver onsdag kl. 17.15-18.15. Uke 43-48 
blir det tilsvarende samlinger i Nygård kirke onsdager kl. 
17.30-18.30. Påmelding til es459@kirken.no
Se ellers menighetens nettside og Facebook-siden 
Knøttesang Laksevåg/Nygård.

Åpen bibelgruppe
i kirkestuen siste tirsdagen i måneden kl. 20 
(utenom ferier) En fast bibelgruppe samles oftere, men 
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Det skjer i Laksevåg menighet
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Ta med nistepakke; kaffe og te blir servert.

Barnekoret Solstrålene 
Gutter og jenter 6-12 år – øver onsdager kl. 17-18.
Kontakt: Endre: 913 88 159   

Babysang
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Kontakt: Grethe Lie Gammelsæter og
Harald Gammelsæter - 55 34 45 36
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møtes første tirsdag i måneden kl. 18 på møterommet. 
Datoer fremover er: 1. oktober, 5. november og 
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Følg ellers med på menighetens nettside: kirken.no/
nygard. og på facebooksiden: Nygård kirke 

Døpte tilhørende Laksevåg kirke 

Døpte tilhørende Nygård menighet

Døde tilhørende Laksevåg menighet

Døde tilhørende Nygårdmenighet

21.04.2019  Kvinnherad kyrkje Leah Amalie Ulvesæter Bjerknes
28.04.2019  Nygård kirke Liam Nymark Rødsand
05.05.2019  Laksevåg kirke Conrad Langeland Eliassen
05.05.2019  Laksevåg kirke Colin Langeland Eliassen
19.05.2019  Laksevåg kirke Herleif Fagerli-Østby
19.05.2019  Ullensaker kirke Anne April Ween

Livets gang
Vielser Laksevåg kirke

04.05.2019  Johnsen Antonie og Mortensen Michael
04.05.2019  Wichstrøm Eli og Soltvedt John Vidar
15.06.2019  Lindborg Lene og Linke Kristoffer
15.06.2019  Deisz Mona Cathrine og Sørensen Rune
22.06.2019  Østensen Anne Marie og Dahle Christian
22.06.2019  Saure Heidi og Landcaster Neil Martin
29.06.2019  Hus Åse Marie og Ulland Thomas
29.06.2019  Voll Hanna Christina og Husa Martin
17.08.2019  Indrevær Helen og Steensnæs Magnus
24.08.2019  Teigland Susanne Marie og Andersen Sigurd
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Sangstund for babyer i  alderen 0-1 år sammen med
voksne. Ta gjerne med et teppe babyen kan l igge på.

Velkommen ti l  begge kirkene, eller kun din nærmeste.

B A B Y S A N G

LAKSEVÅG

B a b y s a n g e n  s t a r t e r  k l .  1 1 . 0 0 ,  e t t e r f u l g t  m e d  k a f f e  o g  t e .

Facebook: Babysang Laksevåg/Nygård  

Tirsdager - oddetallsuker
Siste gang før jul: 19. november

NYGÅRD
Onsdager - partallsuker
Siste gang før jul: 27.november

K N Ø T T E S A N G

NYGÅRD
Sangsstund og kvelds

Startdato 23.oktober
Sluttdato 27.november

Sangsstund fra kl. 17.30
Kvelds fra kl. 18.00

LAKSEVÅG
Sangsstund og kvelds
Startdato 28.august
Sluttdato 02.oktober
Sangstund fra kl. 17.15
Kvelds fra kl. 17.45

Hyggelig sangstund for barn i  alderen 1-3 år sammen
med voksne hver onsdag.  Barna får prøve ulike

rytmeinstrumenter og  oppdage gleden ved musikk.

Facebook: Knøttesang Laksevåg/Nygård  

Merk: Babysang følger skoleruten

Merk: Knøttesang følger skoleruten

Døpte tilhørende Nygård menighet

29.03.2019  Anna-Margrete Ellingsen
09.04.2019  Inger Johanne Sjursen
24.04.2019  Nils Andreas Jørgensen
25.04.2019  Gulldis lillian Jentoft Hanssen
29.04.2019  Arne Bjelland
06.05.2019  Jorunn Anna Sæle
09.05.2019  Gerhard Jack Bjotveit
21.05.2019  Joseph Cornelius Moore
21.05.2019  Egill Gullaksen
24.05.2019  Haldis Karin Andersen
28.05.2019  Elling Johan Håland
14.06.2019  Inger Margrethe Thorsen Skiftesvik
14.06.2019  Tore Sandø

Døde tilhørende Laksevåg menighet

Døde tilhørende Nygårdmenighet

25.06.2019  Gerd Holm
26.06.2019  Siren Bratland
09.07.2019  Kirsten Eide
09.08.2019  Agnes Kristine Henne

19.05.2019  Blomvåg kirke Jonas Herdlevær Gylder
26.05.2019  Laksevåg kirke Elina Amundsen Sommerschild
26.05.2019  Laksevåg kirke Martine Rødberg Danielsen
02.06.2019  Salem Misjonskirke NML Bergen Mathias Hammer
09.06.2019  Nygård kirke Alma Lund Bergheim
16.06.2019  Laksevåg kirke Amalie Polden
23.06.2019  Ulvik kyrkje Håvard Haukeland Opheimshaug
30.06.2019  Laksevåg kirke Magnus Følling Skjellevik
07.07.2019  Brevik kirke Sophia Rennesund Holvik
14.07.2019  Laksevåg kirke Jakob Nordtveit-Hove
28.07.2019  Laksevåg kirke Amelia Miri Jeong Lahn-Johannessen
04.08.2019  Berg kirke Senja Eline Olea Quinn
11.08.2019  Laksevåg kirke Zion Erstad Mbagga
11.08.2019  Laksevåg kirke Marius André Lavik Rasmussen
11.08.2019  Laksevåg kirke Herman Lind Furnes
25.08.2019  Laksevåg kirke Jakob Hatlenes Iversen
25.08.2019  Laksevåg kirke Alida Kristine Molvik Dalland

21.04.2019  Askvoll kirke Olivia Lisboa Sund
21.04.2019  Ullensvang kyrkje Lars Engum Nygård
28.04.2019  Nygård kirke Liam Nymark Rødsand
05.05.2019  Laksevåg kirke Conrad Langeland Eliassen
05.05.2019  Laksevåg kirke Colin Langeland Eliassen
12.05.2019  Nygård kirke Sigve Ilebekk Davidsen
26.05.2019  Laksevåg kirke Martine Rødberg Danielsen
09.06.2019  Nygård kirke Agnes Trellevik Stoutland
09.06.2019  Nygård kirke Alma Lund Bergheim
16.06.2019  Fana kirke Amalia Bernsen
16.06.2019  Skjervøy kirke Jonas Tofting
23.06.2019  Nygård kirke Ella Kalland Svenskberg
21.07.2019  Nygård kirke Elisabeth Grimstad
21.07.2019  Nygård kirke Markus Jahnsen
21.07.2019  Nygård kirke Amine Flesche Abildsnes
04.08.2019  Nygård kirke Malin Farstad Rygh
11.08.2019  Laksevåg kirke Marius André Lavik Rasmussen
11.08.2019  Laksevåg kirke Herman Lind Furnes
18.08.2019  Nygård kirke Vincent Remme Jonassen
18.08.2019  Nygård kirke Lucas Nathaniel Bjørklund Almenningen
18.08.2019  Nygård kirke Mia Mari Madsen
18.08.2019  Nygård kirke Johannes Bauge Evensen
25.08.2019  Laksevåg kirke Jakob Hatlenes Iversen

27.03.2019  Ingeborg Nordberg Bjørnstad
27.03.2019  Ingvei Kvamme
28.03.2019  Nancy Alida Gunderesen
02.04.2019  Per Ingvald Grantvedt
11.04.2019  Ole Tollefsen
26.04.2019  Berly Johanne Bjorøy
09.05.2019  Per Åge Pedersen
14.05.2019  Bjørgulf Nilssen
22.05.2019  Karsten Torolf Gravdal
22.05.2019  Eli Karin  Farestveit
28.05.2019  Nils Korsvik
29.05.2019  Erna Haldis Tollefsen
07.06.2019  Willy Ryberg

21.06.2019  Dois Sivertsen
21.06.2019  Karl Gunnar Kvinge
21.06.2019  Jon Røsland Mjøs
27.06.2019  Birger Krossøy
05.07.2019  Leiv Solvik
12.07.2019  Bodil Jørgensen
17.07.2019  Ruth Sofie Ringstad
07.08.2019  Harald Bøe Markussen
16.08.2019  Kirsten Espelid
21.08.2019  Robert Oliver Mikalsen

04.05.2019  Johnsen Antonie og Mortensen Michael
04.05.2019  Wichstrøm Eli og Soltvedt John Vidar
15.06.2019  Lindborg Lene og Linke Kristoffer
15.06.2019  Deisz Mona Cathrine og Sørensen Rune
22.06.2019  Østensen Anne Marie og Dahle Christian
22.06.2019  Saure Heidi og Landcaster Neil Martin
29.06.2019  Hus Åse Marie og Ulland Thomas
29.06.2019  Voll Hanna Christina og Husa Martin
17.08.2019  Indrevær Helen og Steensnæs Magnus
24.08.2019  Teigland Susanne Marie og Andersen Sigurd

15.08.2019  Alf Thomassen
22.08.2019  Magnhild Tennebekk Larsen
27.08.2019  Aud Dahl
30.08.2019  Anne Mari Lillejord
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Nygård Menighet

Mail: nygaard.menighet.bergen@kirken.no 
Hjemmeside: kirken.no/nygard
Facebook: Nygård kirke

Menighetskontoret
Adresse: Alfred Offerdalsvei 30, 5165 Laksevåg
Tlf 55 30 81 80
Mail: nygaard.menighet.bergen@kirken.no

Menighetsrådet
Leder: Karl Johan Hallaråker
Tlf 909 89 627   
Mail: kj.hallaraker@gmail.com 

Nestleder: Frode Jakobsen
Tlf 451 29 710   
Mail: olebut@live.no 

Sogneprest
Gunn Berit Guldbrandsen
Tlf 55 30 81 84 – 482 13 324
Mail: gg988@kirken.no

Prestevikar
Carina Østensen Søfteland
Tlf 915 39 119
Mail: cs467@kirken.no

Administrasjonsleder
Grete Smørås
Tlf 55 58 71 93 – 975 34 813
Mail: gs447@kirken.no

Kantor
Endre Dåvøy 
Tlf 55 30 81 82 – 913 88 159
Mail: ed652@kirken.no

Menighetspedagog
Eva Stokke-Zahl
Tlf 466 20 946
Mail: es459@kirken.no

Kirketjener
Erick Mbagga
Tlf 55 59 32 34 – 466 31 557
Mail: em663@kirken.no

Frivillighetskoordinator
Hilde Gjessing
Tlf 55 59 71 03 – 41 41 33 66
Mail: hg767@kirken.no

Laksevåg Menighet

Mail: laksevaag.menighet.bergen@kirken.no 
Hjemmeside: kirken.no/laksevag 
Facebook: Laksevåg menighet

Menighetskontoret
Adresse: Damsgårdsveien 182, 5160 Laksevåg
Tlf 55 59 32 30
Mail: laksevaag.menighet.bergen@kirken.no

Menighetsrådet
Leder: Vidar Brudvik 
Tlf 958 89 660
Mail: vbrudvik@yahoo.no

Nestleder: Ina Vibeke Larsen 
Tlf 908 69 059
Mail: ina.v.larsen@gmail.com

Sogneprest
Kirsten Olsen 
Tlf 55 59 32 31 -  992 29 224
Mail: ko727@kirken.no

Prestevikar
Carina Østensen Søfteland
Tlf 915 39 119
Mail: cs467@kirken.no

Kapellan
Jon Abelsæth
Tlf 55 59 71 37  - 474 68 911
Mail: ja456@kirken.no

Administrasjonsleder
Grete Smørås
Tlf 55 58 71 93 - 975 34 813
Mail: gs447@kirken.no

Kantor
Jan Bjørn Røshol
Tlf 55 30 81 88 - 489 94 700
Mail: jr948@kirken.no  

Menighetspedagog
Eva Stokke-Zahl
Tlf 466 20 946
Mail: es459@kirken.no

Kirketjener
Erick Mbagga
Tlf 55 59 32 34 – 466 31 557
Mail: em663@kirken.no

Frivillighetskoordinator
Målfrid Revne Sandvik
Tlf 55 30 81 85 – 988 64 558
Mail: ms233@kirken.no
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    FILMKVELDER I MENIGHETSSALEN 
I Nygård kirke

Fredag 27.09, 25.10 og 29.11 kl 19.00.
Velkommen til en hyggelig filmkveld!
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Kirketjener
Erick Mbagga
Tlf 55 59 32 34 – 466 31 557
Mail: em663@kirken.no

Frivillighetskoordinator
Hilde Gjessing
Tlf 55 59 71 03 – 41 41 33 66
Mail: hg767@kirken.no

Laksevåg Menighet

Mail: laksevaag.menighet.bergen@kirken.no 
Hjemmeside: kirken.no/laksevag 
Facebook: Laksevåg menighet

Menighetskontoret
Adresse: Damsgårdsveien 182, 5160 Laksevåg
Tlf 55 59 32 30
Mail: laksevaag.menighet.bergen@kirken.no

Menighetsrådet
Leder: Vidar Brudvik 
Tlf 958 89 660
Mail: vbrudvik@yahoo.no

Nestleder: Ina Vibeke Larsen 
Tlf 908 69 059
Mail: ina.v.larsen@gmail.com

Sogneprest
Kirsten Olsen 
Tlf 55 59 32 31 -  992 29 224
Mail: ko727@kirken.no

Prestevikar
Carina Østensen Søfteland
Tlf 915 39 119
Mail: cs467@kirken.no

Kapellan
Jon Abelsæth
Tlf 55 59 71 37  - 474 68 911
Mail: ja456@kirken.no

Administrasjonsleder
Grete Smørås
Tlf 55 58 71 93 - 975 34 813
Mail: gs447@kirken.no

Kantor
Jan Bjørn Røshol
Tlf 55 30 81 88 - 489 94 700
Mail: jr948@kirken.no  

Menighetspedagog
Eva Stokke-Zahl
Tlf 466 20 946
Mail: es459@kirken.no

Kirketjener
Erick Mbagga
Tlf 55 59 32 34 – 466 31 557
Mail: em663@kirken.no

Frivillighetskoordinator
Målfrid Revne Sandvik
Tlf 55 30 81 85 – 988 64 558
Mail: ms233@kirken.no
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    FILMKVELDER I MENIGHETSSALEN 
I Nygård kirke

Fredag 27.09, 25.10 og 29.11 kl 19.00.
Velkommen til en hyggelig filmkveld!
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• Setter	du	pris	på	menighetsbladet	for
Laksevåg	og	Nygård	menigheter?

• Vi	prøver	å	gi	ut	menighetsbladet	med
4. nummer	i	året.

• Vårt	Kontonummer	er	3624.07.85603
(Merk betalingen med Menighetsbladet).
Vi	er	takknemlig	om	leserne	våre	vil	være	med	å	gi	økonomisk
støtte	til	utgivelse	av	menighetsbladet	for	Laksevåg	og	Nygård.
Det	koster	både	å	produsere,	trykke	og	distribuere	bladet.
Vi	ønsker	dere	alle	en	riktig	fin	vårtid!

Gave til felles menighetsblad
for Laksevåg og Nygård
menigheter 

Hilsen	redaksjonen	Laksevåg	og	Nygård	menigheter
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REMA 1000 - NYGÅRD
Nygård  Gravdalsveien 4  
5165 Laksevåg Tlf: 55 94 77 30

Åpningstider
Mandag 0700-2300
Tirsdag 0700-2300
Onsdag 0700-2300Post i butikk er tilgjengelig

Torsdag 0700-2300
Fredag 0700-2300
Lørdag 0800-2100

Åpen Bibelgruppe møtes kl.20 hver siste 
tirsdag i måneden i Kirkestuen i Laksevåg 
kirke. Her er alle voksne velkomne. 
Vi leser i bibelen, samtaler om det vi 
har lest og avslutter med bønn. Til slutt 
spiser vi kveldsmat sammen, ta gjerne 
med et pålegg. Populært kalt BBB 

(bibel, bønn og brød). :-)

Velkommen!  
Ta kontakt med menighetene

ved spørsmål.

 Knut Helge Espen  Heine Cathrine 
Polden Polden  Polden Polden Misje

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. SOTRA
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

Ditt lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen vest

Johan Berentsens vei 4 – 5160 Laksevåg

Døgnvakt     55 55 16 16
Vennligst ring for å avtale samtaletid

www.solstrands.no

.
Seremoni etter pårørendes ønsker, 

med omtanke og verdighet

BegravelsesByrå

Døgnvakt 55 20 23 00
www.bjorgvin-b.no

Seremoni etter pårørendes ønsker, med omtanke og verdighet.Døgnvakt 55 20 23 00
www.bjorgvin-b.no

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrette-
legging ved begravelser 
og bisettelser.

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no 
Håkonsgt. 13 
5015 Bergen

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Man- fre kl. 9.00-17.00. Lørdag stengt.

www.lovaasnaturstein.no

GRAVMINNER
Vi kan nå ta imot nye pasienter!

Tannlegene 
Sørheim og Myklebust

Tlf: 55 34 57 10 
Kringsjåveien 133, 5163 Laksevåg

Ønsker du et fellesskap
for bibel-lesing og bønn

Gunn Berit Guldbrandsen - Redaktør             Medarbeider Ole Dag Arntzen
Trond Egil Berntsen - Layout              Trykk: Hurtig-trykk

Budet Helg og Hverdag Nr. 2 - sept. 2019            Menighetsbladet for Laksevåg og Nygård menigheter

Temakveld!

Vår nye kantor Vår nye prestevikar

Jan Røshol
Carina Østensen Søfteland Karl Johan Hallaråker 



Gudstjenester i 
Laksevåg kirke

Gudstjenester i 
Nygård kirke

22. september
Se Nygård kirke
29. september kl. 11  16. søn. I treenighetstiden
Familiegudstjeneste/høsttakkefest/4-års bok/
kirkekaffe  Kirsten Olsen

6. oktober kl. 11  17. søn. I treenighetstiden
Gunn Berit Guldbrandsen

13. oktober kl. 11  18. søn. I treenighetstiden
Kirsten Olsen

20. oktober kl. 11  19. søn. iI treenighetstiden
Carina Søfteland

27. oktober kl. 11  Bots- og bønnedag
Kirsten Olsen

3. november kl. 11  Allehelgensdag
Allehelgensgudstjeneste  Kirsten Olsen

10. november kl. 11  22. søn. I treenighetstiden
Carina Søfteland

17. november kl. 11  23. søn. I treenighetstiden
Familiegudstjeneste/ 4-års diplom/
Solstrålene deltar  Kirsten Olsen

24. november kl. 18  Kristi kongedag
Lysgudstjeneste  Kirsten Olsen

1.desember kl. 11  1. søn. I advent
Familiegudstjeneste/speiderne deltar
Gunn Berit Guldbrandsen
kl. 17 Adventsamling
Kirsten Olsen

Kirkekalender for Nygård og Laksevåg kirker

Returadresse: Helg og Hverdag   Laksevåg og Nygård menighetsblad   Alfred Offerdals vei 30   5165  LAKSEVÅG

22. september kl. 11   15. søn. I treenighetstiden
Kirsten Olsen

29. september kl. 11  16. søn. I treenighetstiden
Gunn Berit Guldbrandsen. Menighetsmøte ang nytt
orgel/kirkekaffe

6. oktober kl. 11  17. søn. I treenighetstiden
Kirsten Olsen

13. oktober
Se Laksevåg

18. oktober kl. 19
Ungdomsgudstjeneste v Gunn Berit Guldbrandsen.
Laxing Tensing deltar

20. oktober kl. 11  19. søn. I treenighetstiden
Familiegudstjeneste/høsttakkefest/Solstrålene deltar
Gunn Berit Guldbrandsen

27. oktober kl. 11  Bots- og bønnedag
Carina Søfteland

3. november kl. 18  Allehelgensdag
Allehelgensgudstjeneste og lysprosesjon på kirkegården.
Gunn Berit Guldbrandsen.

10. november kl. 11  22. søn. I treenighetstiden
Sjømannskirkens dag/kirkekaffe.
Gunn Berit Guldbrandsen

17. november kl. 11  23. søn. I treenighetstiden
Carina Søfteland

24. november kl. 11  Kristi kongedag
Kirsti Olsen

1.desember kl. 11  1. søn. I advent
Carina Søfteland

Ein vanleg søndag
Nygård kyrkja ein vanleg søndag: 20-25 menneske er samla til gudstjeneste i den store fine kyrkja vår. Ei stille 
stund med song, bøn og lesing av Guds ord. Vet vi kor godt vi har det som kan samlast slik? Vi veit at i mange 
land er det forbode å samlast om Guds ord. Kristne vert forfulgde, «trakasserte» og straffa, nokre må bøta med 
livet.
Så ser vi kva som hender når kyrkja vert sett i brann av lyn og torden eller andre årsaker og brenn ned til grun-
nen. Då «vaknar» folk og ser kva dei har mista! Tenk om vi sette meir pris på kyrkja og møtte dit oftare.
Vi er der i dåp, konfirmasjon og gravferd, og det er godt å samlast i slike stunder. Vi som er der, tykkjer det er 
godt å samlast søndagane og skulle gjerne sett at vi var fleire.
Etter gudstjeneste er der kyrkjekaffi med kjeks eller eit kakestykke til. Då kan du kanskje få ein «prat» med andre 
om du vil. Kanskje du som les dette skulle ta turen ein søndag?
Tenk på det.   
  Magnhild Lavik Marøy

og konfirmantene deltar

Familiegudstjeneste/høsttakkefest/4-årsbok/Solstrålene deltar  
Gunn Berit Guldbrandsen

18. oktober kl. 18.30


