
Budet 
 Helg og Hverdag
Nr. 2 - september 2018            Menighetsbladet for Laksevåg og Nygård menigheter



- 2 -

Jesus etterlot oss ikkje som foreldrelause barn. Han lova å 
vere med oss så lenge verda står. Han sende oss sin Ande, 
og slik er han nær oss alle, overalt, heile tida. Men det er 
så vanskeleg å ta dette nærveret på alvor. Akkurat som 
læresveinane vart livande redde då bølgjene slo inn over 
ripa på båten, slik skrik vi ut vår redsle når det røyner 
på – og hugsar ikkje på at han er med oss alle dagar, både 
dei gode og dei vonde. 

Kyrkja er ikkje ein Jesus-klubb for dei med spesielt 
religiøse interesser. Nei, kyrkja er Kristi kropp. Det er 
hans liv som pulserer i denne kroppen gjennom sakra-
menta. Vi er poda inn på livsens tre, det sanne vintreet. 
I dåpen og nattverden vert vi sameina med han. Dagleg 
får vi leve i den nakne trua på at han er til stades, ja, at 
han sjølv bur i oss. Ikkje fordi vi er så fromme og 
andektige og flinke til å be eller gjere gode gjerningar, 
men fordi vi simpelthen er ein del av denne mystiske 
kroppen som er hans.

At kroppen er éin tyder ikkje at alle cellene er like. Nei, 
tvert imot, dei må vere ulike for at kroppen skal fungere. 
Det er han som har skapt oss og gitt kvar enkelt eit unikt 
fingeravtrykk. Han har utrusta oss med talent og gåver 
og evner som han vil at vi skal bruke. Heile vårt liv er 
grunnleggande sett ei offergåve. 
Når vi i nattverdliturgien, i takkebøna for offergåvene, 
ber slik: Av ditt eige gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre 
gåver i Jesu namn, så er det ei fortetta stund som røper 
kva som er sjølve bøyingsmønsteret for livet vårt.

Vi tek imot livet, vi takkar og gir Gud ære, og vi gir til-
bake til han det han har gitt, så han kan velsigne og la det 
bli til liv for verda. Slik Jesus tok brødet, takka og braut 
det, og gav det til læresveinane, slik vert vi og gjevne til 
verda, som ei offergåve.

Vårt store privilegium, det store mysteriet er at vi aldri er 
åleine, men vi er lemmer på Jesu kropp. 
Vi tilhøyrer kvarandre, tilhøyrer eit fellesskap som ikkje 
kjenner nokon grenser, men består av truande menneske 
til alle tider og på alle stader. Og han seier til oss: De har 
ikkje valt ut meg, men eg har valt ut dykk og sett dykk til 
å gå ut og bera frukt, ei frukt som varer (Joh 15,16).

ANDAKT

Han er med oss alle dagar
Tekst: Jan Otto Myrseth

Stortingsforliket om grunnlovsendringe vedrørende 
statens verdigrunnlag og avviklingen av Den norske 
kirke som statskirke enda opp med at statens verdi-
grunnlag forblir vår kristne og humanistiske arv, og 
at kirken forblir landets folkekirke. Det er dette siste 
som blir satt fokus på denne temakvelden. 

Hvordan bør denne kirken fremstå både som en 
selvstendig evangelisk luthersk kirke, og samtidig 
fungere som en troverdig folkekirke?  Disse og flere 
problemstillinger vil Karl Johan Hallaråker ta opp i 
sitt foredrag. Hallaråker er Nygårds menighetsråds-
leder og medlem av Bergen kirkelige fellesråd. Han 
er ordinert prest, har også lang erfaring som organisa-
sjonsleder og fra politikk. Det blir god tid til spørsmål 
og samtale. 

Vi tror dette er høyaktuelle problemstillinger både 
for den vanlige kirkegjenger, lokalpolitikere og for 
folk flest. Derfor sier vi velkommen til en temakveld 
ingen bør gå glipp av.

Arr: Nygård Menighetsråd

Karl Johan Hallaråker

Temakveld i Nygård kyrkje 
29. november kl 19.30

Norges folkekirke på 
flere spor. Hvordan?



Med Jesus vil eg fara.
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Min salme                                   Sissel Andersen

Å velge en salme som betyr mye, er nesten en håpløs op-
pgave. Salmene våre er en stor nasjonalskatt som er vel 
verd å ta vare på og som vi må få overlevert til 
kommende generasjoner. Det er med trist hjerte jeg regis-
trerer at oppslutningen om salmesangen er synkende og 
at det synges generelt mye mindre rundt om i de norske 
hjem (det siste er  en veldig personlig påstand som jeg 
ikke har noe vitenskapelig grunnlag for). Det å synge har 
gitt meg mye glede gjennom årene. Jeg hører til blant de 
siste i den generasjonen som måtte pugge salmevers. 
Der og da var det ikke noe vi likte, men sangene har 
fått feste seg og er nå til stor glede. Jeg husker godt at 
vi spilte «Kirken den er et gammelt 
hus» på blokkfløyte i 3.klasse. Vi led 
oss gjennom skingrende toner og 
dårlige fløyter. I mine Yngres-dager i 
Betanien sang vi ikke så mange barne-
sanger, men sanger som Løftene kan 
ikke svikte (NS 321), Navnet Jesus 
(NS 89), I det fjerne jeg skuer (NS 402), 
Ingen er så trygg i fare (NS 488) og 
Salige visshet (490). Jeg husker at jeg 
elsket disse sangene og har fortsatt 
et sterkt forhold til de alle. Når jeg 
begynte på folkehøyskole i 1979, var 
den første sangen vi sang der “Med 
Jesus vil eg fara”. Dette ble (og er fort-
satt) Nordhordland folkehøy-
skoles «kjenningsmelodi». 

Og ikke med den melodien som står i NS 419, men en 
skikkelig fanfare! Det var sterkt å synge for en 17-åring 
som den gang ikke var bevisst sin tro. «Det er mi høg-
ste æra, det er mi største ros, Hans fylgjesvein å væra 
og vandra i hans ljos.» Det betydde etter hver mer og 
mer. Og en stund utpå høsten kunne jeg stå inne for vers 
2: «Min Jesus, sannings stjerna, lys opp min mørke veg! 
Mitt hjarta vil så gjerna få fylgje etter deg. Du lyser enn 
i verdi som før frå Betlehem. Ver du mitt ljos på ferdi, til 
heim til deg eg kjem!» Salmen knytter sammen livsglede 
med evighetsperspektivet på en måte som bare Elias Blix 
kan gjøre det. Blix var en ivrig forkjemper for nynorsk, noe 

som kan ha kostet han muligheten til å 
bli prest. Salmen starter med «Med Je-
sus vil eg fara på livsens ferd i lag» og 
avslutter med «Lat meg i deg få leva, 
i deg få anda ut!» Mellom disse stro-
fene finnes en hel pilgrimsvandring! 
Den ytre kirkerettede, og den indre 
som strekker seg mot Gud og evighet-
en. «Lat ingenting meg skilja og riva 
bort frå deg». Man kan vel si at denne 
salmen har vært av stor betydnings-
full for meg på denne måten. Den gav 
meg inngangen til et liv sammen med 
Jesus. Og på samme måte som jeg fant 
min tro ved denne salmen, håper jeg 
for deg at du kan finne DIN salme som 
kan være til trøst eller oppbygging.

•	 Setter	du	pris	på	menighetsbladet	for	Laksevåg	og	Nygård	menigheter?

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

•	 Riktig	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	god	høstid!

Gave til felles menighetsblad 
for Laksevåg og Nygård menigheter 

Hilsen	redaksjonen	Nygård,	og	Laksevågmenigheter	

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

Budet  Helg og HverdagNr. 3 - september 2018            Menighetsbladet for Laksevåg og Nygård menigheter

Karl Johan Hallaråker
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AVSKJED MED DOMPROST JAN OTTO MYRSETH I BERGEN DOMKIRKE

Det ble en gripende avskjed med Jan Otto Myrseth i Ber-
gen domkirke 9.sept. Sangere fra Bergen Domkor under 
ledelse av domkantorene Kjetil Almenning og Sigurd 
Melvær Øgaard gjorde sitt til at det ble en høytidelig og 
vakker avskjedsgudstjeneste. Biskop Halvor Nordhaug 
innledet med at det både var vemodig å ta farvel og 
samtidig var han takknemlig for den gode tjenesten 
Myrseth har utført i bispedømmet. Domprosten talte 
denne søndagen over teksten i Markusevangeliet kap 7, 
31-37 om mannen som var døv og hadde tungt for å tale. 
Jesus helbredet mannen ved å løfte blikket mot himmelen, 
sukke og si til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» 
Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt han har gjort, 
er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.»

Myrseth snakket denne søndagen om lengselen etter 
forandring og helbredelse.  Lengselen retter blikket vårt 
framover. Lengsel er noe av det som driver oss videre 
gjennom livet.

Når Jesus møter en døv som har vondt for å tale, eller ei 
enke som har mistet den eneste sønnen sin, er hans med-
følelse så intens at han sukker med alt det skapte. No er 
han her, etter sitt løfte, midt iblant oss. Han står framfor 
deg og spør: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 
Hvordan ser ditt fengsel ut? 
Hva er dine lenker? 
Hva binder deg og hindrer deg i å kunne åpne deg for et 
annet menneske – eller for Gud? 
Jesus sukker og stønner og har medfølelse med oss, sa 
Myrseth videre.
 -Det var ikke alle Jesus møtte som ble friske. 
Men vi kan tilby våre hender og føtter, la han bruke oss 
som et redskap for sin fred, slik at kjærligheten kan nå dit 
hatet hersker, tro finne fram der tvilen rår, slik at håpet 

kan nå inn der det er angst og nød, lyset tennes der mørket 
ruger.
Vi stopper opp, åpner oss og lar Jesus berøre oss, slik han 
gjorde med den døvstumme. 
Myrseth minnet oss om at Jesu medfølelse er så inderlig 
og sterk at han sukker med oss og lengter sammen med 
oss,- helt inn i døden. 

AVSKJEDSTALER PÅ KIRKEKAFFEN
I avskjedstalene fremkom det at domprost Jon Otto 
Myrseth har hatt et bredt engasjement i prosjekter og 
diverse arrangement, noe mange er takknemlige for. 
Han har vært med i etableringen av Kirkelig dialogsenter 
Bergen, et samarbeid mellom Bjørgvin bispedømme og 
Areopagos. 

I årene 2012-2016 var han styreleder. 
Han har heiet frem etableringen av en ungdomskatedral i 
St Jakob kirke, der det nå vokser fram et kreativt og 
spennende arbeid for og med ungdom. Som domprost har 
han stått sentralt i Bjørgvin bispedømmes etablering av et 
nært samarbeid med Southwark bispedømme i London 
(på sørsiden av Themsen). Denne vennskapsavtalen har 
vokst ut av en allerede 
eksisterende forbindelse mellom domkirkene i Bergen 
og Southwark, og har vært til stor inspirasjon for ansatte, 
rådsmedlemmer og andre med et frivillig engasjement i 
kirkelivet i både Bergen og Southwark.

For noen dager siden spurte jeg et eldre par som jevnlig 
går til gudstjeneste i domkirken om hva de satte pris på 
når det gjaldt domprostens tjeneste. Da kom det spontant 
og fra hjerte: «Han er flink til å preike og så er han alltid 
så blid. Og på foredragene i Kirkeakademiet får han frem 
poenget og binder det hele sammen på en fin måte»

Foto og tekst ved Gunn Berit Guldbrandsen
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Takk for meg

AVSKJED MED DOMPROST JAN OTTO MYRSETH I BERGEN DOMKIRKE

VISJONER FOR KIRKEN
På spørsmålet om hvilke visjoner han har for kirken, svar-
er påtroppende biskop: «Jeg er blitt mer og mer glad i Den 
norske kirkes visjonsformulering, som under overskriften 
«Mer himmel på jorda» karakteriserer en folkekirke som 
er bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. 
Ved å leve opp til disse kjennetegnene vitner kirken i ord 
og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus. Det er 
den kirken jeg ønsker meg. Kirken må være synlig, tydelig 
og tilgjengelig, og vi må øve oss i å invitere åpent og inklu-
dere flest mulig i samtalen om denne visjonen og i felles-
skapet som skal leve den ut.

Når kirken lykkes med å kombinere tydelighet og åpenhet, 
kan vi både bekrefte og utfordre. 
Når vi er tydelig forankret i troen på den treenige Gud og 
evangeliet om Jesus Kristus, kan vi trygt gå i dialog med 
samtiden uten å frykte mangfoldet!»
Vi ønsker Guds velsignelse over tjenesten som biskop og 
velkommen til Bergen på besøk!

Ei spennande fase i livet er snart over for meg og 
kona mi, Merete. Åtte år i Vestlandshovudstaden 
med spennande oppgåver, gjevande møte med kjende 
og ukjende, korte og lange fjell- og sykkelturar, flust 
med kulturopplevingar, friske diskusjonar og masse 
stoltheit over kva byen og området har å by på. 

Ja, dette blir berre ei lita antydning av kva desse åra har 
romma, og det er med stor takksemd vi pakkar 
koffertar og øskjer og set kursen austover. 
I midten av september tek eg til på nye, utfordrande 
oppgåver som biskop i Tunsberg. 
Det blir lite fergetrafikk, men relativt lange avstandar 
der også, sidan bispedømmet strekkjer seg frå Larvik 
i sør til Geilo i nord. I praksis vil det seie at eg vil bli 
feriebiskop for mange bergensarar, dei som har hytte 
på Hardangervidda aust.

Vi vil sakne frimodet og frodigheita til vestlendingen, 
men gler oss over at vegen blir kortare til vår næraste 
familie, både born og søsken og svigerforeldre. 
Og vi landar endå nærare sjøen enn der vi bur i dag, 
med ny adresse på Nøtterøy, like ved Oslofjorden.

Takk for alt vi på ulikt vis har fått dele med kvar enkelt 
av dykk i desse åtte åra! 

Gud velsigne dykk alle!
Og velkomne på besøk til Tønsberg!

Beste helsing
Jan Otto Myrseth
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Julebord på Hurtigruten 
Richard With

Foto ved Gunn Berit Guldbrandsen
Bildene er fra Hurtigruteturen i slutten av mai for Nygård menighet.

17.desember kl 16.30 
Koldtbord, kaffe og kaker.

Kulturelle innslag. 

Kr. 550,-
Påmelding til Frivillighetskoordinator 

i Nygård menighet. Hilde Gjessing 
innen 15.desember.



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: .....................................................
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Høst 2018  
Laksevåg kirke oddetallsuker kl.11      Nygård kirke partallsuker kl.11

Nygård kirke: 
onsdager kl.11

Laksevåg kirke: 
tirsdager kl.11

Du er velkommen til å være med i begge kirker eller bare din nærmeste
Etter sangstunden blir det lunsj. Det serveres kaffe og te. Ta gjerne med matpakke selv.

Babysangen er gratis. Ingen påmelding.
Tilbudet er en del av den lokale trosopplæringsplanen 

i Laksevåg og Nygård.

For mer info, se menighetens nettside eller Facebooksida: Babysang Laksevåg / Nygård

Velkommen til babysang i Laksevåg og Nygård kirke
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Lotte Isabell Antonsen-Berner, Sindre Antonsen Berner, Markus August Bratland, Olav Hirth Brattetveit, Markus Damhagen, Jørgen Davanger-Myren,  
Preben Seglem Gabrielsen, Trym Yngve Heggebø, Nora Heggøy, Benjamin Hellevik, Bård Hæggernes, Adrian Kjærgård , Carla Knutsen, 
Trym Kristiansen Lauritsen, Julie Olava Hundvin Lind, Erlend Tobias Lunde, Isabel Johannessen Lystrup, Edvin Løken, Zoe Synnevaag Van DerMark,  
Mats Hope Middelthon-Moe, Mariell Kvamme Mjelde, Sindre Oen-Wilhelmsen, Thea Furnes Olsen, Kasper Dahl Opheim, Hallvard Holm Rossland,  
Bernt-Ole Bratteli Selstad, Ole Henrik Simonsvik-Skare, Benjamin Køhne Skjelvik, Joachim Wiik Sæle, Nicole Yeboah Takyi.  

Konfirmasjon i Laksevåg kirke 6.mai 2018 

Konfirmasjon i Nygård kirke 13.mai 2018

Ida Sofie Aasen, Emelie Berntsen, Mari Christoffersen, Christian Emil Corneliussen, Alexander Frantzen Erdal, Olivia Fjell Flatholm, 
Agnes Fernanda Kierulf  Gjelstad, Juan Sebastian Aguilar Govertsen, Elin Sveindal Haugland, Jessica Daria Helgesen, Marcus Kjøbstad, Andreas Løyland, 
Georg Fagerlie Meland, Mathias Fretland Mørner, Cecilie Fubei Nåmdal, Aidan Short Pedersen, Matilde Sofie Moe Pedersen, Leon Rolland Reeve, Robin Samdal,
Sara Takvam Sivertsen, Viljar Støldal, Bendik Vaage, Tobias Lærgreid Valklev, Jenny Andersen Viken, Tilde Ananiassen Vikre, Monica Pada Wolf.
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MUSIKKVELDER 
I LAKSEVÅG 
KIRKE 
Er du musikkinteressert?  
Vi musikere i Laksevåg kirke ønsker å starte med musikkvelder for 
alle som liker og er interessert i musikk. Her er det rom for alt fra 
rock og pop til Bach og Beethoven. Vi sparker det hele i gang med 
konsert fredag 21. september kl. 18:00 - etterfulgt av sosialt 
samvær i kirkestuen med noe å bite i.  

Det kommer mer informasjon om musikkvelder etter konserten.  

 

Kom, bli med  
og syng og spill 

med oss! 

Ikke vær 
beskjeden – her er 
det plass til alle! 

«Where words fail, 
music speaks.»  
H.C. Andersen 

 
For mer informasjon 

ta kontakt: 
Kantor, Natalia 

Medvedeva 
nm329@kirken.no 

eller tlf. 
55 30 81 88 

 

LAKSEVÅG MENIGHET 
Damsgårdsveien 182 

5160 Laksevåg 
Telefon: 55 59 32 30 

Nettsted: 
www.kirken.no/laksevag 

Laksevåg kirke:  
21. September kl. 18:00 

 

 

Ungdomskveldene fortsetter i 
Laksevåg kirke/menighetshus 

- lørdager kl. 16-19

Datoer: 
6. oktober, 17. november og 8. desember.

Her blir det lek, spill og sosialt samvær.

Vi satser på å ha varmrett hver gang. 
Foreløpig betaler en 50 kroner for mat og drikke.

Noen å snakke eller le sammen med? 
Ta turen innom da vel! Arrangementet er åpent 

for alle ungdommer.

Kontakt: Christer Stenerud-Aadland - 
Ch_aadland@yahoo.no  

Liker du håndarbeid eller vil du bare møte 
trivelige folk? Da er dette noe for deg. 
Annenhver mandag (partallsuker) kl. 19-21, 
treffes vi i Nygård kirke.
Ta med deg det du holder på med av kreative 
hobbyer, eller bare kom for en koselig prat og en 
kopp kaffe/te. Alle er hjertelig velkommen.

Vi følger skoleruten.

HOBBYKVELD 

  Vi følger skoleruten. 

 
 

HOBBYKVELD 
Liker du håndarbeid eller vil du bare møte trivelige folk? 

Da er dette noe for deg. Annenhver mandag (partallsuker) kl. 
19-21, treffes vi i Nygård kirke. 

Ta med deg det du holder på med av kreative hobbyer, eller bare 
kom for en koselig prat og en kopp kaffe/te.  

Alle er hjertelig velkommen. 
 

Lotte Isabell Antonsen-Berner, Sindre Antonsen Berner, Markus August Bratland, Olav Hirth Brattetveit, Markus Damhagen, Jørgen Davanger-Myren,  
Preben Seglem Gabrielsen, Trym Yngve Heggebø, Nora Heggøy, Benjamin Hellevik, Bård Hæggernes, Adrian Kjærgård , Carla Knutsen, 
Trym Kristiansen Lauritsen, Julie Olava Hundvin Lind, Erlend Tobias Lunde, Isabel Johannessen Lystrup, Edvin Løken, Zoe Synnevaag Van DerMark,  
Mats Hope Middelthon-Moe, Mariell Kvamme Mjelde, Sindre Oen-Wilhelmsen, Thea Furnes Olsen, Kasper Dahl Opheim, Hallvard Holm Rossland,  
Bernt-Ole Bratteli Selstad, Ole Henrik Simonsvik-Skare, Benjamin Køhne Skjelvik, Joachim Wiik Sæle, Nicole Yeboah Takyi.  

Kirken i Bergen

Invitasjon til dåp
Gratulerer med barnet.
Vi gleder oss med dere og inviterer til dåp i Den norske
kirke. Dåpen har en lang tradisjon i landet vårt og
dåpsdagen er for mange en viktig feiring av barnet.

Dåpen er en merkedag der barnet har viktige støttespillere rundt seg. Det er en
hellig handling, der vi hører Gud gi sitt løfte om å være sammen med barnet
gjennom hele livet. Barnet blir medlem av kirken og får del i et større fellesskap
som strekker seg over hele verden.

Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro.

TRADISJON - dåpen er en bærende tradisjon og det har den vært i landet vårt i
nærmere 1000 år. Dåpsdagen oppleves av mange som en god og meningsfull
feiring og en viktig dag for barnets nærmeste.

TILHØRIGHET - dåpen knytter oss til Gud, til Jesu Kristus og til fellesskapet.

TRO - Barnet døpes i den kristne tro. I dåpen legges barnet i Guds hender i tro
på Guds kjærlighet. Slik er troen Guds gave til den døpte.
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VELKOMMEN TIL MENIGHETSFORENINGEN 
I LAKSEVÅG

Fra venstre: Marit Ellefsen, Berit Steine, Ella Frichsen, Berly Wesselberg, Ruth Voll, Borghild Størksen, 
Jessie Pettersen, Audhild Korsvold, Gerd Horneland, Anny Bratland, Margit Klubben, Tordis Støle.

Vi har det veldig kjekt i menighetsforeningen, sier hele gjengen i kor.
Marit og Berit steller i stand med gode smørbrød. Det er bare å komme 
til «duk og dekket bord». Vi har med både prest og organist. 
Organisten spiller både vakre klassiske melodier og er med på de 
gode, gamle salmene. 

Da presten Gunn Berit var der og hadde andakt, ble Audhild 
Korsvold sin 90-årsdag feiret. Med en nydelig kake som hun selv 
hadde laget, ble det en flott markering!

Menighetsforeningen vil gjerne ha enda flere med på formiddags-
møtene hver 14. dag. Se «Det skjer» i menighetsbladet.

Foreldres og besteforeldres betydning 
for unges søsken til kirken. 

Onsdag 31. oktober kl. 18.00 
i Nygård kirke, menighetssalen 
ved Jørgen Grimelid. Kveldsmat, kaffe og te.

Jørgen Grimelid er vikarprest i Nygård menighet og 
har skrevet en forsknings-oppgave om dette tema.

Vi ønsker spesielt konfirmanter 
og foreldre velkommen. 

Foto og tekst ved Gunn Berit Guldbrandsen

Temakveld i Nygård kirke
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VELKOMMEN TIL MENIGHETSFORENINGEN 
I LAKSEVÅG

Hjertelig velkommen til Kulturfest 
2018 i Olsvik kirke og til 

Olsvikutstillingen. 
For 21 året på rad inviterer vi til en uke full av 
varierte opplevelser. Søndag 14. oktober åpner 
dørene til Olsvikutstillingen der fjorten ulike 
kunstnere stiller ut. Her finner du grafikk, tek-
stilkunst, keramikk, skulpturer, glasskunst og 
smykker. Det er vanskelig å skulle fremheve 
en spesiell kunstner, men kanskje er Marianne 
Heske et særlig spennende bekjentskap med sine 
skulpturer og sin grafikk. Onsdag kveld i festuken 
vil Gunnar Danbolt holde foredrag om hennes 
kunst. Allerede første dag av kulturfesten kan vi 
invitere til en verdenspremiere: Hordaland teaters 
Ragnhild Gudbrandsen fremfører Babettes gjest-
ebud i Olsvik kirke. Forestillingen er nyproduser 
og Olsvik kirke er første stopp på en lengre turné. 
Søstrene i Garness som du ser på forsiden av 
menighetsbladet får støtte av vårt eget kor, Col-
la Voce, når de inviterer til konsert tirsdag kveld. 
Denne høsten har onsdagen vært barnas super-
onsdag. Denne onsdagen er det familieforestilling 

KulturFEST (tidligere Kunst- og kulturuken) er en stolt årlig tradisjon i Olsvik kirke som trekker folk fra langt 
utenfor menighetens grenser. Uken i oktober pleier å by på konserter, foredrag og forestillinger for små og 
store. I kirkekjelleren holder Olsvikutstillingen åpent hver dag, og du er velkommen til å kjøpe kunst i form av 
malerier, keramikk, smykker, strikk, tekstil, mm. Gjennom årene har mange av landets beste kunstnere stilt ut 
ved Olsvikutstillingen.

Dag   Tid                              Billettpris

Søndag  14. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste 
   kl. 12.30 Åpning av kulturuken 
    ved kirkeverge Asbjørn Vilkensen
   kl. 19.00 Babettes gjestebud.......................................Kr. 250.-

Mandag  15. oktober kl. 18.00 og 19.00  Kunst og lyrikk, Bente Bratlund 
   kl. 20.00 «Foredrag» ved Britt Sørensen??? 

Tirsdag  16. oktober kl. 19.00 Garness, konsert, med Colla Voce..............Kr. 350.-
   barn/studenter...........................................................Kr. 150.-

Onsdag  17. oktober kl. 17.30  Familieforestilling: «Petronella superhelt 
   og piken med fyrstikkene»  (Barn: gratis )  Voksne  Kr. 100.-
   kl. 20.00 Kunstforedrag, Gunnar Danbolt 

Torsdag 18. oktober kl. 19.00 Klassisk talentkveld, Kei Solvang, 
   elever fra Langhaugen 

Fredag 19. oktober kl. 19.00 Kunst og musikk, Kvartett Storaas  

Lørdag 20. oktober kl. 20.00 Samuel Ljungblahd og Olsvik TenSing.......Kr. 390.-
   barn/studenter ..........................................................Kr. 200.-

Olsvikutstillingen
Søndag  14. oktober   kl. 13.00 – 19.00 

Mandag 15. oktober   kl. 17.00 – 20.00 

Tirsdag  16. oktober   kl. 17.00 – 19.00 
Og etter konserten

Onsdag 17. oktober   kl. 17.00 – 19.00 
Og etter foredraget

Torsdag 18. oktober   kl. 17.00 – 19.00 
Og etter konserten

Fredag 19. oktober      kl. 17.00 – 19.00 
Og etter konserten

Lørdag 20. oktober     kl. 14.00 - 20.00 

Kunstnere ved 
Olsvikutstillingen 2018

Geir Nymark, Grafikk
Anne Kristin Hagesæther, Grafikk
Gro Aakenes Sævig, Tekstil
Ingun Dahlin, Keramikk
Jan Terje Rafdal, Grafikk
Geir Olsen, Glass 
Lars Løken, Grafikk
Sveinung Iversen, Grafikk
Åse Ljones, Tekstil
Elin Johanna Roti, Tekstil
Marianne Heske, Skulptur/Grafikk
Kiyoshi Yamamoto, Tekstil
Per Vigeland, Smykker
Turid Vikene, Keramikk 

Reidun Oanæs Andersen Komitéleder
@ reidunoa@gmail.com
  55 26 67 94
  905 49 320

Bjarne Andersen Administrasjonsleder
@ ba573@kirken.no
  55 59 71 96
  400 64 327

med Gabrielle Barth og forestillingen Petronella 
Superhelt og piken med fyrstikkene. Her blir 
selvfølgelig barnekorene våre også med. 
Kei Solvang (16) har vært elev ved Talent-
programmet i klassisk piano ved Bergen Kultur-
skole siden 2013. Fra 2017 har hun også vært 
elev ved Griegakademiets Unge Talenter. I januar 
2018 vant Kei sin klasse i den nasjonale konkur-
ransen Ungdommens Musikkmesterskap og ble 
tildelt Inspirasjonspris. I den såkalte Superfinalen 
ble hun stemt frem som vinner av Publikumspris-
en. Ved 175-års jubileet for Edvard Griegs fødsel 
i juni i år åpnet Kei det 30 timer lange TV-pro-
grammet «Grieg - Minutt for minutt» med å 
spille Opus 1. Nå går Kei på Musikklinjen, Lang-
haugen videregående skole. Sammen med elever 
fra Langhaugen vil hun ha konsert i Olsvik kirke 
torsdag i kulturfestuken. Vi setter punktum for 
årets Kulturfest med en stor gospelkonsert lørdag 
20. oktober med svenske Samuel Ljungblahd. Blant 
annet med støtte av Olsvik TenSing kommer han 
til å stå for ett av de virkelige høydepunktene i 
årets Kulturfest. Følg med på nettet og sosiale me-
deir for næremer omtaler. Der kan du også kjøpe 
billetter til de ulike arrangementene.Program for Kulturfest, Olsvik 2018
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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 laksevaagmenighet.no og følg med på Facebook-siden 
Babysang Laksevåg/Nygård for info/endringer.

Knøttesang og familiemiddag 
i menighetssalen (2.etg) fire onsdager i høst: 24/10, 7/11, 
21/11 og 5/12. kl. 16.30 - 17.45. Foreldre med barn 1-3 år. 
Se nettsiden kirken.no/laksevag og følg med på Face-
book-siden Knøttesang Laksevåg/Nygård for info/
påmelding.

Åpen bibelgruppe
i kirkestuen siste tirsdagen i måneden kl. 20.
En fast bibelgruppe samles oftere, men disse kveldene er 
den åpen for alle. Samtale om søndagens tekst, kveldsmat 
og sosialt samvær. Du er velkommen! 

Menighetsforeningen 
inviterer til treff i kirkestuen annenhver tirsdag kl. 12: 
18. september, 2., 16. og 30. oktober, 13. og 27. november, 
11. desember. Sang, andakt og god bevertning. 
Alle er velkomne!

Ungdomskvelder 
6. oktober, 17. november og 8. desember kl. 16-19 i kirk-
estuen. Se egen notis! Mer kommer på menighetens nett-
side og Facebook-side!

Søndagsskole
Se «Det skjer i Nygård...» 

NB! 
På menighetens nettside kirken.no/laksevag finnes 
mer informasjon. Facebook: Laksevåg menighet

Om du har spørsmål, idéer, ris eller ros: 
kontakt menighetskontoret!

Cover kr. 20.-

Nygård kirke
Nattkaféen

Det skjer i Laksevåg menighet

Discotek- 
ungdomsklubb 
for deg mellom 

13 - 17 år

Åpent 
hver fredag

fra kl: 
20.00 - 23.45

- Et trygt og godt 
sted å møtes!

Velkommen

Mandagstreff
første mandagen i måneden kl 12.00-14.00. 
Variert program og god servering. 

Åpen kirkestue
de andre mandagene: Uformelt lunsjtreff fra kl 12. 
Ta med nistepakke; kaffe og te blir servert.

Barnekoret Solstrålene 
Gutter og jenter 5-12 år - onsdager kl. 17-18.
Kontakt: Linn: 469 56 765   Endre: 913 88 159   Amalie: 458 
59 783

Babysang
Sjekk nygaardmenighet.no/ Facebook: 
Babysang Laksevåg/Nygård for informasjon

Laxing Tensing
Fra ca 8. klasse og oppover - torsdager kl 18.30-21.30
LaxingTensing@gmail.com

Nattkafeen
Følg med på Facebook-siden Nattkafeen 
(den med gateadresse) for datoer.

Misjonsgruppen
møtes én onsdag i måneden kl. 12. på møterommet. Dato-
er fremover er: 19. september, 17. oktober, 14. november, 
12. desember og 16. januar. 
Alle interesserte er velkommen! Kontakt: Grethe Lie 
Gammelsæter og Harald Gammelsæter - 55344536

Foreningen Landkjenning
møtes første tirsdag i måneden kl. 18 på møterommet. 
Datoer fremover er: 02.10.,06.11.,04.12 
Kontkakt: Liv Myking – 932 32 479

Hobbykveld
Liker du håndarbeid eller vil du bare møte trivelige folk? 
Da er dette noe for deg. Annenhver mandag (partallsuk-
er) kl. 19-21, treffes vi i Nygård kirke. Ta med deg det du 
holder på med av kreative hobbyer, eller bare kom for en 
koselig prat og en kopp kaffe/te. Vi følger skoleruten.

Åpen bibelgruppe 
Se «Det skjer i Laksevåg…» 

Følg ellers med på menighetens nettside 
http://www.nygaardmenighet.no  og på facebooksiden: 
Nygård kirke 
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Døpte tilhørende Laksevåg kirke 

04.03.2018   Nesbyen kirke   Ela Hole Roll
11.03.2018   Laksevåg kirke  Oskar Aase Dyngen
11.03.2018   Laksevåg kirke  Elias Jansen Jacobsen
11.03.2018   Klepp kyrkje     Malin Vatnaland Johansson
18.03.2018   Laksevåg kirke  Max Eriksen Agledal
18.04.2018   Kalfarhuset kapell  Aidan Short Pedersen
22.04.2018   Laksevåg kirke  Ingeborg Hordvik Sterri
22.04.2018   Laksevåg kirke  Kasper Hordvik Sterri
22.04.2018   Fyllingsdalen kirke  Oda Sofie Boge-Martinussen
13.05.2018   Laksevåg kirke  Sofia Skogseth
27.05.2018   Laksevåg kirke  Anamaria Mellingen Carpio
27.05.2018   Laksevåg kirke  Olai Uranes Hjelmaas
10.06.2018   Laksevåg kirke  Eline Kristin Haugland-Bolstad
17.06.2018   Laksevåg kirke  Ian Olai Boland Holm
17.06.2018   Laksevåg kirke  Victoria Heggøy Grahl-Madsen
01.07.2018   Laksevåg kirke  Emir Jansen
12.08.2018   Laksevåg kirke  Henrik Otterstad Moss
26.08.2018   Laksevåg kirke  Sanne Svartemyr Algrøy
09.09.2018   Laksevåg kirke  Elina Bernes Kvåle

Døde tilhørende Laksevåg menighet 
13.03.2018   Ørjan Larsen
20.03.2018   Dmitry Bondarko
28.03.2018   Ruth Nancy Lygre
06.04.2018   Ragnhild Dahle
19.04.2018   Jan Gunnar Grimstad
20.04.2018   Rolf Strømsnes
08.05.2018   Alfred Engberg Bjørkbom
15.05.2018   Eldbjørg Aarvold
23.05.2018   Nils Petter Bernes
01.06.2018   Aslaug Vågenes
06.06.2018   Torbjørn Hop
07.06.2018   Kjell Terje Dåvøy
22.06.2018   Dagfinn Linge
29.06.2018   Thormod Johansen
29.06.2018   Trygve Johan Magnussen
04.07.2018   Fritz Ludvigsen
20.07.2018   Petra Johnsen
24.08.2018   Odd Henry Paulsen
28.08.2018   Jon Skarstein
29.08.2018   Sigrid Marie Husby

Livets gang
Døpte tilhørende Nygård menighet
11.03.2018   Nygård kirke Thor Bryn-Hjartåker
11.03.2018   Nygård kirke Maximilian Sissener-Eide
11.03.2018   Laksevåg kirke Elias Jansen Jacobsen
08.04.2018   Nygård kirke Kai Bjøralt Hammervik
15.04.2018   Nygård kirke Nicole Yeboah Takyi
06.05.2018   Nygård kirke Mileah Undlien Kristiansen
20.05.2018   Nygård kirke Sebastian Tjørve
20.05.2018   Nygård kirke Adrian Anders Haugland Stenqvist-Tviberg
20.05.2018   Haakonsvern kirke Eirik Kvalheim Glomsvoll
03.06.2018   Olsvik kirke Mathias Bauge Evensen
10.06.2018   Eidsvåg kirke Oscar Arvid Austrheim Tveit
17.06.2018   Bragernes kirke Olivia Eriksen Solberg
24.06.2018   Selje kyrkje Amalie Hamre Ask
08.07.2018   Nygård kirke Adrian Størksen
08.07.2018   Fana kirke Helene Grøtte Runningen
22.07.2018   Sogndal Una Jakobsen Fureli
11.08.2018   Haakonsvern kirke Aurora Fenøvik Fagerdal 
09.09.2018   Fedje kirke Luke Borge Saglien

Døde tilhørende Nygård menighet
01.03.2018   Alfhild Sæthre
27.03.2018   Kari Johanne Rabben
03.04.2018   Inger Johansen
05.04.2018   Gerd Langeland Østerfeldt
10.04.2018   Inger Marg Sagstad
13.04.2018   Aud Engesæter
24.04.2018   Jan Zakariassen
24.04.2018   Terje Gabrielsen
03.05.2018   Anna Tordis Steen-Hansen
24.05.2018   Reidun Elida Lexander
25.05.2018   Olav Bakke
03.07.2018   Inger Orlaug Laastad
06.07.2018   Sverre Tvedten
10.07.2018   Bjørnar Eilertsen
10.07.2018   Fritz Johan Sæthre
10.07.2018   Georg Strømme
17.07.2018   Anna Elise Dåvøy
24.07.2018   Svend Åge Thorsen
07.08.2018   Ingrid Rogde
14.08.2018   Per Oskar Jørgensen
15.08.2018   Leif Magnus Maurstad
06.09.2018   Else-Johanne Herstadhagen

04.05.2018  Mona Cathrine Deisz og Rune Sørensen
02.06.2018  Karina Hopland og Christian Heinonen
16.06.2018  Karina Sørensen og Håvard Kleive
28.07.2018  Iwonka Marta Vik og Harald Kent Olsen
28.07.2018  Iselin Aasebø og Torbjørn Sollesnes 
28.07.2018  Hege Jacobsen og Kennet Heimark
25.08.2018  Benedicte Brakstad og Tommy Iversen
08.09.2018  Christine Ramsli og Kjell Christensen

Viet i Laksevåg kirke
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Nygård Menighet

Mail: nygaard.menighet.bergen@kirken.no
Hjemmeside: www.nygaardmenighet.no
Facebook: Nygård kirke

Menighetskontoret
Adresse: Alfred Offerdalsvei 30, 5165 Laksevåg
Tlf 55 30 81 80

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

Kapellan
Jon Abelsæth
Tlf 55 36 22 96 – 474 68 911
Mail: ja456@kirken.no

Vikarprest
Jørgen Grimelid                
Tlf: 976 29 020
Mail: joergengrimelid@gmail.com

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: www.laaksevagmenighet.no
Facebook: Laksevåg menighet

Menighetskontoret
Adresse: Damsgårdsveien 182, 5160 Laksevåg
Tlf 55 59 32 30

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

Kapellan
Jon Abelsæth
Tlf 55 36 22 96 - 474 68 911
Mail: ja456@kirken.no

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

Kantor (vikar)
Natalia Medvedeva
Tlf 55 30 81 88  - 477 17 931
Mail: nm329@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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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). :-)

Ønsker du et fellesskap for bibel-lesing og bønn

Velkommen!  Ta kontakt med menighetene ved spørsmål.

Vi kan nå ta imot nye pasienter! 

Tannlegene 
Sørheim og Myklebust

Tlf: 55 34 57 10  
Kringsjåveien 133, 5163 Laksevåg

 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

Gravdalsvegen 4 - 5165 Laksevåg

Døgnvakt     55 55 16 16
Vennligst ring fo avtale samtaletid

www.solstrands.no

.
Seremoni etter pårørendes ønsker, 

med omtanke og verdighet

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

Julemarked
Velkommen til en hyggelig formiddag i 

Nygård kirke. Det blir basar, kafé, salg av 

håndarbeidsprodukter, brente mandler og 

julebakst.

Solstrålene kommer og synger for oss.

Hvor: Nygård kirke

Når: 24. november

Klokkeslett: 11-15. Illustrasjon: Elisabeth Moseng 

KNØTTESANG  HØSTEN 2018  

Laksevåg Nygård 
24.oktober 31.oktober 

7.november 14.november 
21.november 28.november 
5.desember 12.desember 

For mer informasjon, påmelding og tidspunkt, se våre nettsider eller 
Facebook siden:  Knøttesang Laksevåg/Nygård 

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



23. september kl. 11  18. søn. i treenighetstiden
Familiegudstjeneste/høsttakkefest/kirkekaffe
Solstrålene   Gunn Berit Guldbrandsen

30. september kl. 11  19. søn. i treenighetstiden
Gunn Berit Guldbrandsen

7. oktober kl. 11  20. søn. i treenighetstiden
Kirsten Olsen

14. oktober
Se Laksevåg

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

21. oktober kl. 11  22. søn. i treenighetstiden
Familiegudstjeneste/4- årsbok/kirkekaffe
Solstrålene deltar    Gunn Berit Guldbrandsen

28. oktober kl. 11  Bots- og bønnedag
Jon Abelsæth

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

11 .november kl. 11  25. søn. i treenighetstiden
Sjømannskirkens dag/kirkekaffe
Gunn Berit Guldbrandsen

18. november kl. 11  26. søn. i treenighetstiden
Jørgen Grimelid

25. november kl. 11  Kristi kongedag
Jørgen Grimelid

2. desember kl 11.00   1.søn. i advent
Jon Abelsæth

Kirkekalender for Nygård og Laksevåg kirker
Gudstjenester i 
Laksevåg kirke

Gudstjenester i 
Nygård kirke

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

23. september
Se Nygård

30. september kl. 11  19. søn. i treenighetstiden
Familiegudstjeneste/høsttakkefest/4- årsbok
Kirsten Olsen

7. oktober kl. 11  20. søn. i treenighetstiden
Gunn Berit Guldbrandsen

14. oktober kl. 11  21. søn. i treenighetstiden
Kirsten Olsen

21. oktober kl. 11  22. søn. i treenighetstiden
Jon Abelsæth

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

4. november kl. 11  Allehelgensdag
Allehelgensgudstjeneste   Kirsten Olsen  

11. november kl. 11  25. søn. i treenighetstiden
Jon Abelsæth

18. november kl. 11  26. søn. i treenighetstiden
Familiegudstjeneste/4- års diplom
Kirsten Olsen

25. november kl. 18  Kristi kongedag
Lysgudstjeneste      
Kirsten Olsen

2. desember kl 11.00   1.søn. i advent
Familiegudstjeneste, speiderne deltar
Kirsten Olsen   
kl 17.00 advent samling


