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Rosen som bildet på Jesus er vakkert og utvider
tankene om hvem han var og er. Blomsten, med duft 
og farger, som vokser opp av den mørke, tørre jor-
den, skinner i verdens mørke. Guds gamle løfter ble 
oppfylt så helt annerledes enn forventet.

Julen er Guds kjærlighets mysterium som har fått 
ringvirkninger til i dag.
Jesus, født i en stall, lagt på strå og omsluttet av Ma-
ria og Josef, ble lyset for mennesker fra han kom til 
jorden. Ordene fra engelen som proklamerte Frelser-
ens fødsel – den store gleden for hele folket – endret 
verden. Det bekreftet menneskers verdi og likeverd 
– for Gud vevde sitt liv sammen med vårt og viste 
oss sitt ansikt i et barn. Engelens budskap om Frel-
seren som ble født, har blitt det sterkeste vitnesbyrd 
om Guds oppsøkende kjærlighet. 

ANDAKT

Det hev ei rose sprunge

Det hev ei rose sprunge
Ut av ei rot så grann.
Som fedrane hev sjunge:
Av Isais rot ho rann,
Og var ein blome blid
Midt i den kalde vinter
Ved mørke midnattstid
 (Norsk salmebok nr. 33)

Biskop 
Helga Haugland Byfuglien, 
preses i Bispemøtet

Hvorfor berører denne gamle 
salmen så sterkt?

Kirkeårsteppe laget av Henny Tysdal, Stadsbygd,1998

Når dette budskapet griper oss - når vi tar til oss or-
dene om gleden for hele folket som engelen forkynte 
- da blir det vår største skatt.

For det gir løfter om Guds nærvær midt i livet der 
ensomheten kan ta fra oss både glede, selvrespekt og 
livsmot.

Det gir løfter om en ny start fordi Frelseren kom med 
tilgivelse for synd og svik. Det setter oss fri til å tjene 
vår neste og spre godhet i verdens mørke.
Lyset fra rosen gir verden håp.
Må det spre varme og kjærlighet og vise oss alle 
veien til barmhjertighet og fred. Da blir og forblir 
rosen, Kristus, vår største skatt.
«Me syng i englelag: No er det fødd ein Frelsar, Og 
natti vart til dag», v3

Velsignet jul.



JEG ER SÅ GLAD HVER JULEKVELD
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Min salme

Denne julesalmen var den første jeg lærte som barn, den 
har fulgt meg opp gjennom årene, skapt minner og gode 
opplevelser hver jul. Tidlig undret jeg meg over «Det lille 
barn i Betlehem, han var en konge stor, som kom fra him-
lens høye slott ned til vår arme jord». Tenk at han som er 
konge, bor høyt i himmerik, alltid husker på de små og 
hører deres bønn. At han som er konge, kom ned til oss. 
Var det ikke mye bedre å være med englene i himmelen 
enn med oss her på jorda? Dette grublet jeg fælt på.

Fascinerende er det å lese bakgrunnen for denne salmen. 
Julaften for mange år siden satt Marie Wexelsen på kjøk-
kenet på gården Sukkestad på Toten og ventet på noen 
gjester som skulle komme. Hun var en meget begavet 
kvinne, men noen særlig skolegang fikk hun ikke. Mens 
brødrene fikk utdannelse, ble Marie gående hjemme på 
gården. Slik var det den gang. Marie var tante til biskop 
Vilhelm Andreas Wexelsen, som kronet kong Haakon i 
Nidarosdomen i 1906. 

Det var i skumringen julaften, kirkeklokkene begynte å 
ringe julen inn. Hennes gamle mor holdt på å tenne ju-
lelysene inne i stuen «så ingen krok er mørk», veden var 
båret i hus, bordet dekket, maten stod klar i ovnen, alle var 
festkledd, nå ventet de bare på gjestene. I denne stemnin-
gen var det at julesangen: «Jeg er så glad hver julekveld» 
tok form og ble skrevet ned i 1858. 

Minnene fra barndommens julekvelder strømmet på, 
kveldene da moren fortalte om stjerna som lyste over 
Betlehem – og som lyser enn. Hun fester blikket på vin-
duet og ser en stjernestrødd himmel og ei lita jente som 
skuer opp mot den store stjerna, barndommens tindrende 
julestjerne. 

«Og hvis den skinner på min vei….»Hun skriver igjen, 
ivrig og glad. En dag fikk organisten i Ålesund Peder 
Knudsen høre om Marie Wexelsen og hun sendte ham sal-
men: «Jeg er så glad hver julekveld». Neste jul hadde han 
melodien ferdig, han gikk inn i kirken for å spille den på 
orgelet. Han trodde han var alene der i kirken til han hørte 
en stemme som sa: «Så vakker melodien er….så godt at De 
likte teksten min!». Marie var altså kommet til Ålesund for 
å treffe ham, og vennene hans hadde i all stillhet hjulpet 
henne inn i kirken. Under julehøytiden fremførte de «Jeg 
så glad hver julekveld» for menigheten. Peder spilte, Ma-
rie sang. Marie og Peder ble venner for livet, men lite ante 
de vel at denne salmen skulle ha en sånn slitestyrke!

Selv om tradisjonene endres, synges denne julesalmen 
både i barnehager og skoler, på julekonserter og lysmess-
er. Salmen er blitt en av de kjæreste vi har midt i alle re-
former og fornyelser. Da Marie Wexelsen ble gravlagt på 
Tilfredshets kirkegård i Trondhjem i 1911, fulgte en stor 
flokk barn henne til graven. Og når barna skulle synge ved 
hennes grav, var det ganske naturlig at de nettopp sang: 
«Jeg er så glad hver julekveld for da ble Jesus født». Midt i 
sin enkelhet fører salmen oss inn i julens mysterium, selve 
evangeliet. Kanskje englene som sang julenatt: «Ære være 
Gud i det høyeste» også var med ved denne anledningen. 
For hennes mor hadde jo sagt at «englene, de synger og i 
dag om fred og fryd på jorderik og om Guds velbehag». 

Julebudskapet forteller meg at Gud møter oss med åpne 
armer. Han gir frelse og fred. Han er lyset som aldri 
slukner. Derfor er jeg så glad hver julekveld, for da ble 
Jesus født.

Ha en meningsfull adventstid og fredfull jul!
Gunn Berit Guldbrandsen
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Nygård-konfirmantene deltok 16.nov i St. Jakob kirke i en in-
teressant gudstjeneste sammen med andre konfirmanter i Ber-
gen, fra Slettebakken, Sælen, Årstad, Fridalen og Domkirke-
menigheten.  Målet var en bevisstgjøring og profilering av et 
tema som sjelden kommer frem, nemlig om menneskehandel 
og moderne slaveri. Menneskehandel er å utnytte barn, kvin-
ner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, 
vold eller trusler. Bare i Norge, i vårt land, lever over 9000 
personer uten frihet, i tvang. De er rett og slett slaver, sa en av 
konfirmantene fra Årstad. På verdensbasis forteller rapporter 
om 40 millioner som blir krenket og utnyttet.
Konfirmanten sa videre at i artikkel 4 i verdenserklæringen 
om menneskerettigheter står det at ingen må holdes i slaveri 
eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt!
Vi i Nygård menighet ønsket en bevisstgjøring på ulike for-
mer for seksuell trakassering ved å arbeide i konfirmant-
timene med forbønner om dette tema. Vi ba sammen med 
en fullsatt kirke med ungdommer for de som blir utnyttet og 

mishandlet og om en klarere politisk tydelighet. 
Sterkt og gripende!

Foto og tekst: Gunn Berit Guldbrandsen

Konfirmantmedarbeider Alfred Gjengedal ledet Forbønnen med 
konfirmantene fra Nygård kirke i en fullsatt St.Jakob kirke 16.11.2018

TEMA: MENNESKEHANDEL OG MODERNE              
              SLAVERI I ST.JAKOB KIRKE



Lørdag 1. desember kl 18:00

Kantor Endre Dåvøy

Barnekoret Solstrålene

Laxing Tensing

Julekonserten i Nygård kirke
«Ventetid – tenketid»

Gratis inngang!

Kollekt!
Velkommen!
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Velkommen til 
Lysmesse i 
Nygård kirke 
9. des. kl 18.00

Konfirmanter, Laxing Tensing 
og elever fra Langhaugen 

videregående skole deltar. 
Prest Gunn Berit Guldbrandsen 

og kantor Endre Dåvøy.
Kollekt ved utgangen!
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JULEFRED 
Nygård kirke 7. desember kl 18

Lin Aamodt DrønenLine Feness ArmondEndre Dåvøy

Julekonsert for 
hele familien 

med 

Sangtastisk

Billett: Voksne kr 100, barn gratis
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«Gud kan jo vårt språk»
«Folk spør meg stadig når den nye oversettelsen er ferdig», sier bibeloversetter 
Tesfaye Abebe i Etiopia. Nå kan norske bibelvenner være med og gjøre den nye 
bibelen til virkelighet.

Bibeldagen den 17. februar 2019 med fokus på Bibelen til nye språk i Etiopia

Storsamling med gjevt besøk i Nygård kirke

Det har blitt en tradisjon at Nygård inviterer menigheter 
og forsamlinger i Bergen og omland til felles samling i vår 
kirke på bibeldagen om kvelden kl 18.00.

Dette året kommer generalsekretær for Det etiopiske bi-
belselskapet (som også er bibeloversetter) sammen med 
bibelmisjonens leder i Det norske bibelselskap, Bernt Gre-
ger Olsen. Vi får høre levende historier fa dette arbeidet i 
Etiopia – også et av Norges viktige misjonsland.

Bergen og omland har mange som er engasjert i misjon-
sarbeidet i Etiopia. Flere misjonærer holder også til her. Vi 
håper å møte mange av dem denne kvelden.

Etiopia har mange språk – flere har enda ikke fått Bibelen 
på sitt eget språk. Det betyr mer enn vi kan ane – å kunne 
lese Bibelen på sitt eget språk. «Det føles så stort å høre 
evangeliet på vårt eget språk, sier Aleminsh Tagese og 
datteren Tesfaya (8 år). Vi kan hjelpe flere til nettopp det.

Det blir også en kveld med vakker sang ved Sotra revid-
erte. Programmet og opplegget vil også ha flere kulturelle 
innslag med etiopisk kjennemerke. 
Offer til bibelprosjektet. Merk datoen og varmt velkom-
men til denne storsamlingen!

Komiteen er disse: Anne L og Knut Kaldestad, Gunn Berit 
Guldbrandsen, Anne Marie og Karl Johan Hallaråker

Karl Johan Hallaråker   

Foto: Hans Johan Sagrusten



Nattcup
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2018

For 19. år på rad arrangerte KFUK-KFUM Bjørgvin 
krets nattcup i innefotball i Haukelandhallen. Også 
vi på Nygård stilte opp sammen med fleire hundre 
andre ungdommer. 

Vi startet i Årstad kirke med andakt ved sokne-
presten i Åsane, Arne Mulen og fellessang 
«Deg være ære» med band. 
Deretter gikk vi ned til Haukelandshallen hvor vi 
var til kl 0600!
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Foto og tekst: Gunn Berit Guldbrandsen

Cupen ble delt i tre turneringar: konfirmant jenter, 
konfirmant gutter og 15år+. 

Nygård-konfirmantene sammen med noen kon-
firmanter fra Laksevåg gjorde en flott innsats og 
kom til finalen (jentene). 
Spennende fortballkamper ble det utover natten, 
sprudlende heiagjenger og mange gøye aktiviteter 
for en hver smak; for eksempel nattkino, nattdisko, 
bordtennis, brettspill, quiz, osv.

Konfirmanter fra Nygård og Laksevåg 
på Nattcup i Haukelandshallen 



Nattcup
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2018
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Kyrkja bygger fellesskap der du bur. Velkomen til å bidra!

Sett ditt preg på kyrkja di
I kyrkja skal det vere rom for alle som ønskjer det. Eit 
stort rom. Høgt til taket. Sterkt fundament. Nye impul-
sar. Gode tradisjonar. Ulike meiningar. Ulike vegar til 
tru. Ver med å ta ansvar for fellesskapet og for kyrkja di! 
Det er kyrkjeval 9. september 2019. Skal du stilla til val? 
Eller gje forslag om ein god kandidat? Du er invitert til å 
vera med på å skapa kyrkja i framtida!

Her kan du ta ansvar
Kyrkja di har rom for ditt engasjement. I møta med folk i 
nabolaget kan du bety noko med dine haldningar og det 
du gjer. Du trengst til ei av dei viktigaste oppgåvene i 
landet vårt: Å skapa sterkare fellesskap i bygd og by.

Ved kyrkjevalet skal det veljast 8000 frivillige til å leia ar-
beidet til kyrkja. Du kan vere med på noko stort: Sei ja 
dersom du vert spurd om å stilla til val. Og gje di røyst 
på valdagen. Vi vil samarbeida for at fleire oppdagar det 
store og gode ved å gje av si tid til det som byggjer fel-
lesskap. 

Kyrkja har eit mangfald av tilbod: Gudstenester, omsorg 
for menneske, dåp og trusopplæring, konfirmasjon og 
ungdomsarbeid, kor og kyrkjemusikk og aktivitetar for 
born.  Med dei mange tilboda og fellesskapa våre, har vi 
også behov for eit mangfald av engasjerte menneske. 

To val
Ved kyrkjevalet kan du røysta på kandidatar til både sok-
nerådet og til bispedømerådet/Kyrkjemøtet.

Soknerådet
Soknerådet leier verksemda til kyrkjelyden der du bur. 
Som medlem i soknerådet kan du ha stor innverknad på 
dei lokale oppgåvene og utfordringane i kyrkja di. 
Arbeidet til soknerådet spenner over mange tema – m.a. 
barne- og ungdomsarbeid, miljø og rettferd, gudsteneste, 
musikk, misjon, og dessutan jus og økonomiforvalting.

Bispedømerådet
I kvart bispedøme er det eit bispedømeråd. Bispedømerå-
det tilset prestar og nokre av dei andre tilsette i kyrkja. 
Medlemene av bispedømerådet er også medlemer av 
Kyrkjemøtet, det øvste organet i Den norske kyrkja.
 
Kandidatlister
Soknerådet skal setja ned ein nominasjonskomité som 
skal nominera kandidatar til soknerådsvalet. Det er i 
tillegg høve for andre til å levera inn eigne kandidatlister 
innan 30. april 2019. Alle kandidatlister er sette opp i 
prioritert rekkjefølgje.  

Til dei regionale bispedømmerådsvala vil det finnast lis-
ter frå ein nominasjonskomité (som består av éin medlem 
frå kvart prosti i bispedømmet etter avstemming i eit 
valmøte der kvart sokneråd sender sin representant). I 
tillegg kan det koma lister frå andre nomineringsgrupper.

Slike grupper kan ved å registrera seg innan 2. januar, 
søkja om økonomisk støtte til arbeidet sitt.
Kva gjer soknerådet?

Her er nokre døme på soknerådet sitt ansvarsområde: 
• Trusopplæring for alle døypte mellom 0 og 18 år 
• Diakonalt arbeid (omsorgstenesta til kyrkja) 
• Gudstenester 
• Kyrkjemusikk 
• Langsiktig planlegging av arbeidet til kyrkjelyden
• Ofringar 
• Utleige av kyrkja 
• Uttalerett ved tilsettingar av prest, prost og biskop 
• Samarbeid med frivillige 

Soknerådet har ein representant i kyrkjeleg fellesråd. 
Kyrkjeleg fellesråd tek seg av administrative og økono-
miske oppgåver på vegner av sokna, og dei opprettar og 
legg ned stillingar

Nygård sokneråd har 8 medlemer i tillegg til presten. 
Medlemene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og 
mange er òg aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. 
I tillegg deltek presten fast på rådsmøta. 
Soknerådet møtest 2-5 gonger i halvåret. Medlemene er 
valde for fire år. 

Ei undersøking blant soknerådsmedlemer viste at eit 
stort fleirtal trivst og opplever det som meiningsfylt å 
vera med i soknerådet. 85 prosent synest vervet er meir 
eller like tilfredsstillande som dei hadde forventa. 

Kyrkjevalet vert arrangert i eit lokale i nærleiken av der 
du stemmer ved kommune- og fylkestingvalet. Oversyn 
over stemmelokale og kandidatar du kan røysta på, finn 
du på www.kyrkjevalet.no når valet nærmar seg. Frå 
nettsida kan du frå sommaren 2019 òg lasta ned stem-
mesetlar.

Ti gode grunnar til å vera med i soknerådet: 
1 . Du bidreg til å halda lokalkyrkja levande 
2 . Du vert del av eit kristent fellesskap 
3 . Du gjer ein viktig jobb for fellesskapet 
4 . Du kan sørgja for eit trygt og godt fritidstilbod for barn 
og unge 
5 . Du får innblikk i og påverkar dei demokratiske pros-
essane i kyrkja 
6 . Du får eit nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 
7 . Du kan sørgja for at kyrkja di er ein open og inkluder-
ande kyrkje 
8 . Du pregar aktivitetstilbodet i nærmiljøet ditt 
9 . Du får nyttig styrerøynsle som du kan bruka i andre 
samanhengar 
10 . Du kan oppdaga nye sider ved deg sjølv    

Kjelde: www.kyrkjevalet.no



Bildet viser bryggerhuset i Snøringsmoen i Lillesand

Vi tenker oss en hektisk førjulslørdag i Pepperkakebyen i 
gamle, ærverdige Sentralbadet. Alle venter på at Verdens 
største pepperkakeby atter en gang skal åpnes. Ordfører 
Marte Mjøs Persen står klar til å klippe snoren. Arrange-
mentet i Sentralbadet fører videre en flere hundre år gam-
mel tradisjon. Om noen uker skal disse og flere andre 
typer julekaker serveres i utallige Bergenshjem. Gjennom 
århundrene har noen kaker dødd ut, andre har overlevd 
mens nye har kommet til. I Bergenshjemmene har vi i dag 
kaker som har vært i bruk siden Hansatiden. 

Fra Bergen ble grunnlagt i 1070 og framover mot 1500-årene 
har den utviklet seg til å bli Norges største kjøpstad. Høye 
fjell og få veier stenger byen ute fra Østlandet. I stedet vendes 
byens ansikt sjøveien – enten sørover mot Kontinentet, mot 
strilene i omegnen eller mot Nord-Norge. Hanseatene åpner 
sitt Bergenskontor, og flere tyskere bosetter seg her. De tyske 
håndverkerne organiserer seg. Allerede sent i 1500-årene set-
ter tyske bakersvenner seg i spissen for et av de første laugene. 
De eldste kjente bakerlaugvedtektene er fra 1597, og lauget 
holder det gående helt til 1894. Brannforeskriftene er strenge. 
Bakerovnene er brannfarlige. Derfor må bakerne i mange år 
trekke ut til egne bakergårder et stykke fra boliggårdene. Ned-
erlenderen Gregerssøn Friis tar i 1588 borgerskap som apotek-
er og sukker- og honningforhandler. Søtvarene oppfattes som 
nytelses- og legemidler som man må kunne unne seg på kir-
kelige og verdslige festdager. En historie fortelles om da den 
dansk-norske kongen Christian IV besøkte Bergen i 1599. Han 
tok for seg av Friis sine hjemmelagde kaker, konfekt og vin. Til 
slutt slo han i stykker Friis sin bakerovn. 

Figur- og pepperkakene hører til de eldste pepperkakene. 
Vanligvis bakes figurkakene av honningdeig. Imidlertid 
finnes også eksempler på pepperkaker bakt uten pepper, og 
honningkaker med pepper.

Figurkakene – forløperen for våre kakemenn. 
Våre kakemenn stammer fra figurkakene i India ca. år 2500 
før Kristus og i Mesopotamia ca år 1800 før Kristus. De eldste 
formene var skåret i skifer eller presset i leire. Derfra spredde 
de seg via Egypt til Hellas og Romerriket. Til Nord-Europa og 
Tyskland kom de sent i 1300-årene. Med boktrykkerkunsten 
og tresnittet i renessansen kommer treformene som holder seg 
til et stykke ut i 1700-årene.

Fra 1500-årene og fram mot 1800-årene skal motivene endre 
seg. Nye idèer kommer til, og etter hvert skal kakene miste 
mye av sin tidligere symbolikk.
Dyremotiver med rot i folketroens førkristne fruktbarhet-
skult utgjør et rikholdig galleri. Bøndene oppfatter geitebuk-
ken først og fremst som vekstdemon som kan hjelpe dem 
til å høste inn kornet. Snart møter vi geiten både som kake, 
halmbukk og som utkledd julebukk. Hanen med rytter på 
ryggen symboliserer hanreien. Jaktdyr som villsvin og hjort 
skal gi lykke. Løve, enhjørning, svane og hane kan vi se på 
som henholdsvis amulettdyr og symboler for styrke, renhet 
og årvåkenhet.
Kristendommen og de religiøse motivene fører oss rett inn i 
Bibelens skildringer. Vi biter tennene både i Jesusbarnet og de 
to første menneskene på Jorden – Adam og Eva. Disse to men-
neskene symboliserer Syndefallet, og vi er dermed med på 
å oppløse Arvesynden. Lammet med Korsfanen symboliser-
er Oppstandelsen, mens Hjorten kan peke tilbake på Davids 
Salme 42 og Dåpen.

Menneskene opptrer i 1600-årene og 1700-årene i tidsriktige 
rikt dekorerte drakter. Eksempler er Spinnersken og Vann-
bærersken, Rytteren, Kongen og Dronningen. Enkelte men-
neskemotiver lever nok ved utover i 1800-årene selv om de 
skildrete draktene har gått av moten.

Litt om andre kaker påvirket av fruktbarhetskult og folketro.
Valknuten kan spores tilbake til Folkevandringstiden. Fra å 
være et magisk tegn mot onde makter og til å dyrke solen, 
skal vi i de neste århundrene finne valknuten på utallige 
treredskaper og vevde tepper på Vestlandet. Den kringleløk-
keformede valknutekaken dukker opp i jule- og bryllups-
fester, barsel og dåp.

Spikkelasi – en rombeformet kake med en halv mandel i mid-
ten - har overlevd også dagens julekakebord. Stammer den 
fra utlandet - kanskje fra det franske ordet «spekulation» eller 
de plattyske ordene «spekelaatsje» eller «spekulatius»? I Tys-
kland var dette opprinnelig en honningkake; senere ble hon-
ningen skiftet ut med sirup.   Flettekringlen er sammenflettet 
av deigstrimler og kjennes også fra Tyskland og Danmark. 
Symboliserer kringlen de flettene som Jesus ble bundet med 
før han ble korsfestet?

Vårt 2000-talls julekakebord har sin bakgrunn i 1700- og 
1800-årene. I fine kretser ute i Europa begynner man å nippe 
til sin kaffe- eller tekopp. De nye drikkene kommer fra 
kolonirikene i Afrika og Kina. Trangen til lette, litt fete kak-
er i alle fall til høytidene oppstår. Hvetemel og egg begynner 
å erstatte den tunge honningdeigen og krydderet. Samtidig 
kommer kakeformer av kobber og leirgods i stedet for tre. 
Småkakene settes inn på ettervarmen etter brødbaksten. 
Kakene bakes enten i kakejern over glørne eller på jerns-
takken i skorsteinen. Motivene blir mer ornamentale enn 
tidligere, og nye motiver blir for eksempel stjerner, hjerter, 
løvehoder og drueklaser. Fra omkring 1850-årene begynner 
jernkomfyren på kysten å erstatte den murte bakerovnen. 
Baksten trekkes i større grad ut fra bakeriene og inn i hjem-
mene. I 1800-årenes Norge blir Hanna Winsnes sine koke-
bøker folkelesning. Hun forsøker å forbedre kostholdet blant 
folk flest, og til julebaksten gir hun flere oppskrifter på enkle 
kaker. Ordet fattigmann eller smultring oppstår på denne 
tiden. Kaken krever billige ingredienser og kan lages selv i 
fattige familier.
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Tekst: Ole Dag Arntzen

DE BERGENSKE JULEKAKER 



MUSIKKVELDER 
I LAKSEVÅG
Brenner du for klassisk, folke- eller jazz 
musikk?  Siste fredag i måned kl.18.00  
arrangerer Laksevåg menighetmusik-
kvelder med mye fin og variert musikk, 
konsert med instrumental musikk, orgel, 
piano og andre instrumenter pluss sang.

Etter konserten inviterer vi inn i kirkestu-
en til sosialt samvær. Benytt anledningen 
å komme til musikkveld med det kristne 
budskapet i sentrum. Fri entre. Det blir 
anledning til å gi en gave til musikkarbei-
det i Laksevåg kirke.

Neste  musikkveld i Laksevåg kirke blir 
30.11 kl 18.00. I 2019 har vi foreløpig satt 
opp Fredag 25/1, Fredag 22/2, Fredag 29/3

Vår nye menighetspedagog heter Eva Stokke-Zahl, 
og skal jobbe med trosopplæring både i Laksevåg og 
Nygård. Hun er gift med Øyvind, og sammen har 
de Philip på 7 år og Ella på 3 år. Eva kommer rett 
fra et års vikariat som menighetspedagog i Søreide 
kirke. – «I Søreide ble jeg kastet ut i det, da jeg måtte 
vikariere for to menighetspedagoger på en gang. 
Så da ble det alt fra babysang til konfirmantarbeid. 
Heldigvis fant jeg raskt ut at dette var det jeg ønsket 
å gjøre videre! Som tenåring var jeg mye med i ung-
domsarbeidet i lokalmenigheten og spesielt TenSing. 
Det var et godt sted å være, men jeg så ikke akkurat 
for meg at jeg 15 år senere skulle jobbe i kirken». 

Trosopplæringen i menighetene vil være preget av 
et større samarbeid enn tidligere. Noe vil kanskje 
være slik som det alltid har vært, mens andre ting 
blir nytt. Det praktiske rundt samarbeidet er ikke 
helt avklart enda og vil være en prosess som tar tid. 
– «Det viktigste er at barn og unge skal oppleve at 
kirken er der for dem, uavhengig om et tiltak blir 
arrangert i kirken de tilhører geografisk eller ei. 
Velkommen er man uansett»!

Babysang og Knøttesang er allerede startet opp ig-
jen, og Eva har begynt så smått å jobbe videre med 
trosopplæring i menighetene – «Hovedutfordringen 
ligger i å tilby tiltak som passer inn i den hektiske 
hverdagen. Kirken skal representere et godt sted å 
være, et sted hvor man kan være seg selv, og ikke 
nok et stresselement på ukeplanen. Det er lettere 
sagt enn gjort. Jeg er spent på veien videre»!

Vår nye menighetspedagog

Eva er klar for babysang i Nygård

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
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Christine Sandtorv 
  kommer til 
  Nygård kirke

Christine Sandtorv 
kommer til Nygård kirke 16. og 17. mars, og synger 

med barna. Hun deltar sammen med flere barnekor på 
familiegudstjenesten 17. mars i Nygård kirke.



Velkommen til dåp

Endringer i den nye loven om folkeregistre-
ring utfordrer Den norske kirke. 
Ingen trossamfunn blir underrettet når med-
lemmer får barn. Tidligere har menighetene 
hatt mulighet til sende brev til de nybakte 
foreldrene, på bakgrunn av informasjon fra 
Folkeregisteret. 

I Nygård kirke ønsker vi enda flere dåp. 
Derfor har vi i menighetsrådet avgjort at 
dere som vil ha dåp i kirken vår og til-
hører menigheten (bor innenfor menighets-
grensen), kan få låne menighets-salen og 
kjøkkenet gratis til dåpsselskapet. 
Etter dåpen trekkes skyvedørene til side og 
dere kan gå rett inn å ha selskapet. Vil dere 
forberede selskapet dagen før, er det bare å ta 
kontakt med oss i Nygård menighet.

GBG

Babysang i Nygård og Laksevåg kirke
Ledere: menighetspedagog og kantor/organist. 
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Et gledesfylt øyeblikk ved døpefonten. (Foto: Bo Mathisen) 



Julebord i Menighetssalen 
 i Nygård kirke

17.des. 
kl.18

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: .....................................................

Deilig julemat og 
underholdning.  
Kun kr 100,-

 (IKKE PÅ HURTIGRUTEN DA DEN MÅ OVERHALES). 

Alle hjertelig Velkommen
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4-ÅRSSKOLEN
10 barn fra Laksevåg og Nygård menigheter ble meldt 
på til 4-årsskolen.  Vi hadde samlinger 3 ettermiddager 
i oktober- november. Vi hørte fortellinger fra Bibelen, 
sang kristne barnesanger og hadde forskjellige slags 
formingsaktiviteter. Avslutning i kirkerommet i 
Laksevåg kirke.
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Også denne gangen ble det en høy-
tidelig minnemarkering i Nygård 
kirke, en minnestund for ofrene etter 
bombingen av Laksevåg 4.okt 1944. 
Gripende var det når alle reiste seg og 
sang «Gud signe vårt dyre fedreland» 
og til slutt: «Ja, vi elsker dette landet» 
Triade fremførte med innlevelse og 
engasjement bl.a.: Reis meg opp og 
What a Wonderful World. Nybø Brass 
medvirket med dirigent Jan Arne 
Pupe. Soknepresten i Olsvik Gunnar 
Kolaas hadde andakt og ga trøst og 
håp med sine ord. 

Friheten, freden og selvstendighet-
en er ingen selvfølge. Det er viktig å 
ta vare på og formidle historien vi-
dere. Minnelunden på kirkegården og 
markeringer som 4.okt. hjelper oss og 
nye generasjoner til å minnes krigens 
grusomme tap og herjinger. I tillegg til 
at vi også minnes ofrene og hedrer og 
takker dem som ofret alt. 

Kommandør Åsmund Andersen, som 
selv er oppvokst i Nygårdsvik, hadde 
talen denne kvelden.  Han bodde i et 
hus som ble bygget opp igjen i 1946 et-
ter å ha blitt kondemnert etter skader 
fra bombingene 4. og 29. oktober 1944. 
Gjennom 7 år på barneskolen så han 
daglig minnetavlen med navnene på 
67 barn, 3 lærere og en vaktmester 
som ble drept ved skolen 4.oktober 
1944.

I sin tale for dagen formidlet han tanke-
vekkende sider av det som skjedde: 
«Når det gjelder den store tragedien 
4.oktober vet man for eksempel i dag 
at bombingen opprinnelig var plan-
lagt til kvelden 3.oktober. Hadde man 
holdt seg til dette tidspunktet – som 
altså var etter skoletid – hadde man 
kunnet avverget de store tapene av 
menneskeliv på Holen skole og trolig 
og ved Kleivdals lærvarefabrikk. Hva 
som var årsaken til utsettelsen vet 

MINNEMARKERING  I  NYGÅRD  KIRKE  4. OKTOBER

man ikke sikkert, men det er nærlig-
gende å tro at det enten var været eller 
interne logistikkproblemer.

I alle fall, grytidlig om morgenen 4. ok-
tober tok en stor styrke bestående av 
138 bombefly, av typen Halifax og Lan-
caster, under kommando av Royal Air 
Force Bomber Command, av fra forsk-
jellige flyplasser nordøst i Yorkshire. I 
tillegg lettet 24 jagereskorter og noen 
sjøredningsfly fra baser i Skottland og 
sluttet seg til bombeflyene på turen 
over Nordsjøen mot Bergen. Målet var 
ubåtbunkeren «Bruno» som var under 
bygging i Nordrevågen på Laksevåg. 
Av operasjonsplanen fremgår det at 
det var valgt ut to siktepunkt, det ene 
på selve ubåtbunkeren og det andre 
i Søndrevågen innenfor K71 kaien. 
Planen var at flyene skulle være over 
målet og starte bombingen kl 9.30. I 
løpet av 8 minutter skulle samtlige fly 
ha sluppet bombelasten sin mot disse 
to siktepunktene.

Da angrepsstyrken kom inn over Ber-
gen var været klart, skyfritt og det var 
nærmest vindstille. Med andre ord 
ideelle forhold for bombesikterne til 
å se og kunne treffe presist i de ut-
valgte siktepunktene. Imidlertid var 
siktepunktene svært nærme sivil be-
byggelse, det ene bare 150 meter i luft-
linje fra Holen skole og enda nærmere 
Kleivdals fabrikk. Det andre; kloss i 
BMV sitt verksted.

Av manualene til Royal Airforce 
fremgår det at bombetreff innenfor en 
radius av knappe 350 meter fra sik-
tepunktet ble definert som fulltreffer. 
Med andre ord ble bombetreff innen-
for en diameter på ca 700 meter rundt 
de to siktepunktene definert som full-
treffere.

Dette betyr i praksis at forholdene lå-
godt til rette for den katastrofen som 

Tekst og foto ved Gunn Berit Guldbrandsen

etter hvert utviklet seg her på Lak-
sevåg. 

Kl 9.10 gikk flyalarmen over Bergen 
og presis kl 9.25 slapp det første fly-
et bombelasten sin over Laksevåg og 
i løpet av de neste 6 minuttene had-
de mer enn 100 fly sluppet bombene 
sine. Deretter var det ett minutts op-
phold før de resterende flyene i løpet 
av de neste 5 minuttene slapp sin last. 
Kl 9.37 var det hele over og kl 10.10 
lød sirenene med «faren over». I løpet 
av bare 12 minutter var derved mer 
enn 1400 bomber sluppet over Lak-
sevåg. Selv om de fleste traff innenfor 
målområdet hvor, som jeg sa, både 
Holen skole, Kleivdals fabrikk og 
BMV befant seg, traff mange bomber 
utenfor målområdet, i Nygårdsvik, på 
Nygård, på Oldernes, på Kringsjå og i 
øvre Holen.

193 sivile – voksne og barn – var drept 
og ca 180 såret. 40 bolighus var helt 
ødelagt, 20 sterkt skadet og ytterligere 
140 hadde mindre skader. Laksevåg 
var bombet av våre allierte – av våre 
venner. Ytterligere to ganger skulle de 
komme igjen.

Etter krigen tiet myndighetene i stor 
grad ihjel det som skjedde her på 
Laksevåg og mange måtte leve videre 
med sorg og savn. Mange slet – slet 
med skader på legeme og sjel, og slet 
med å få forståelse for alt det trauma-
tiske de hadde vært gjennom».

Etter minnestunden ble det kransen-
edleggelse ved minneplaten ved inn-
kjørselen til kirken. Kvelden ble ledet 
av Aage Nesbø



Det skjer i Nygård menighet

Babysang
i kirken annenhver tirsdag (oddetallsuker) kl. 11 utenom 
ferier. Felles juleavslutning i Nygård 28. november. Start 
etter nyttår: 15. januar (i Nygård uken før).
Foreldre med barn 0-1 år. Ingen påmelding. Ta med nis-
tepakke; vi serverer kaffe/te. Ta også med et teppe som 
barnet kan ligge på.
Se menighetens nettside og følg med på Facebook-siden 
Babysang Laksevåg/Nygård for info/endringer.

Knøttesang og familiemiddag 
i menighetssalen (2.etg) onsdag 5. desember kl. 16.30-
17.45. Vårsemesteret 2019: Hver onsdag fra 9. januar til 
20. februar
Foreldre med barn 1-3 år. 
Se menighetens nettside og følg med på Facebook-siden 
Knøttesang Laksevåg/Nygård for info/ påmelding.

Åpen bibelgruppe
i kirkestuen siste tirsdagen i måneden kl. 20 (utenom ferier)
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. 
Sang, andakt og god bevertning. Alle er velkomne!
Siste samling i 2018 er 11. desember. Første på nyåret er 
22. januar

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 pro-
gram 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
Se menighetens nettside og følg med på Facebook-siden 
Babysang Laksevåg/Nygård for info/endringer.

Knøttesang
Se menighetens nettside og følg med på Facebook-siden 
Knøttesang Laksevåg/Nygård for info/ påmelding.

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 ga-
teadresse) for datoer.

 Misjonsgruppen
møtes én onsdag i måneden kl. 12. på møterommet. Da-
toer fremover er: 12. desember,  16. januar,  13. februar,  
13. mars,  10. april,  14. mai,  12. juni.  Alle interesserte er 
velkommen! 
Kontakt: Grethe Lie Gammelsæter og Harald Gam-
melsæter - 55344536

Foreningen Landkjenning
møtes første tirsdag i måneden kl. 18 på møterommet. 
Datoer fremover er: 4. desember,  5. februar,  5. mars,  2. 
april,  7. mai,  4. juni
Velkommen!

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 

16.09.2018   Laksevåg kirke   Madelene Horn Helseth
30.09.2018   Laksevåg kirke   Embla Ulsmåg Høsteland
30.09.2018   Laksevåg kirke   Arian Kleppe Steinsland
30.09.2018   Laksevåg kirke   Thea Uwase Seth
07.10.2018   Laksevåg kirke   Mia Hjellestad Nilssen
07.10.2018   Laksevåg kirke   Mathilde Oline Dyb-Andersen
07.10.2018   Laksevåg kirke   Tollef Fagerbakke
14.10.2018   Laksevåg kirke   Isabelle Amundsen-Nonaas
21.10.2018   Laksevåg kirke   Matheo Måseide Lambrechts
21.10.2018   Laksevåg kirke   Elena Igelkjøn Larsen

Døde tilhørende Laksevåg menighet
12.09.2018   Astrid Louise Olsvik
25.09.2018   Harald Gullaksen
09.10.2018   Viktor Johannes Sandal
11.10.2018   Sivert Karlsen Træet
26.10.2018   Evelyn Hansen
02.11.2018   Agnes Edith Myhr

Døpte tilhørende Nygård menighet
23.09.2018   Nygård kirke     Tomine Kalve Drivenes
30.09.2018   Laksevåg kirke   Arian Kleppe Steinsland
30.09.2018   Nygård kirke      Haavard Peter Nerheim-Schultz
30.09.2018   Nygård kirke Sofia Aadland Solheim
07.10.2018   Nygård kirke Mathias Martin Lem Ban
07.10.2018   Laksevåg kirke Mia Hjellestad Nilssen
21.10.2018   Nygård kirke Oliver Aspenes Ellingsen
21.10.2018   Laksevåg kirke Elena Igelkjøn Larsen

Døde tilhørende Nygård menighet
23.10.2018   Eirik Rønvik
25.09.2018   Kjell Anton Heggen

22.09.2018   Mona Sæterbø og Ronny Samlanes 
22.09.2018  Veronica Arntsen og Bobbie Arntsen
22.09.2018  Nadiia  Zviahintseva og Tore Nordin

Viet i Laksevåg kirke

Livets gang

Dementi:
Ved en feil ble det opplyst i vårt menighetsblad at Mona 
Cathrine Deisz og Rune Sørensen ble viet i Laksevåg kirke 
4/5-2018.  Det er ikke tilfellet.  Vi beklager dette.

Administrasjonsleder, Grete Smørås

Fastegudstjenester

      3. april:
       Olsvik kirke

  
10. april:
 Loddefjord kirke

6. mars, Askeonsdag:    
Olsvik kirke kl. 19.00

13. mars:                    
 Loddefjord kirke

     20. mars: 
        Nygård kirke

  27. mars:                             
    Laksevåg kirke

(orgelkonsert/instrumental 
musikk fra kl. 18.00)

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



Nygård Menighet

Hjemmeside: www.nygaard.menighet.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

Hjemmeside: www.laksevaagmenighet.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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•	 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	jul!

Gave til felles menighetsblad 
for Laksevåg og Nygård 
menigheter 

Hilsen	redaksjonen	Nygård,	og	Laksevåg	menigheter
Gunn Berit Guldbrandsen - Redaktør        Ole Dag Arntzen - Medarbeider
Trond Egil Berntsen - Layout        Trykk: Hurtig-trykk
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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, samtal-
er om det vi har lest og avslutter med 
bønn.  Til slutt spiser vi kveldsmat sam-
men, 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



25. november kl. 11  Kristi kongedag
Jørgen Grimelid
2. desember kl. 11  1. søn. i advent
Jon Abelsæth
9. desember kl. 18  2. søn. i advent
Lysmesse  konfirmanter deltar
Laxing Tensing    Gunn Berit Guldbrandsen
16. desember kl. 11  3. søn. i advent
Jon Abelsæth
24. desember Julaften     
Kl. 11.30  Lyngbøtunet  Gunn Berit Guldbrandsen  
Kl. 14.30  Familiegudstjeneste  Gunn Berit Guldbrandsen  
Kl. 16.00  Familiegudstjeneste  Gunn Berit Guldbrandsen 
25. desember kl. 12  1. juledag
Gunn Berit Guldbrandsen/Jørgen Grimelid
1.januar kl. 12  Nyttårsdag
Kirsten Olsen
6. januar kl. 11  Kristi åpenbaringsdag
Gunn Berit Guldbrandsen og Karl Johan Hallaråker
13. januar kl 11.00 2.søn. i åpenbaringstiden
Jon Abelsæth
20. januar kl. 11  3. søn. i åpenbaringstiden
Misjonsgudstjeneste/kirkekaffe
Gunn Berit Guldbrandsen
27. januar kl. 11  4. søn. i åpenbaringstiden
Jon Abelsæth
3. februar kl. 11  5. søn. i åpenbaringstiden
Familiegudstjeneste/kirkekaffe/Solstrålene deltar
Gunn Berit Guldbrandsen
10. februar kl. 11  6. søn. i åpenbaringstiden
Kirsten Olsen
17. februar kl. 18  Såmannssøndag
Bibeldagen/Kor og instrumentalmusikk
Gunn Berit Guldbrandsen/Karl Johan Hallaråker
24. februar kl. 11  Kristi forklarelsesdag
Gunn Berit Guldbrandsen
3. mars
Se Laksevåg
8. mars kl. 18
Ungdomsgudstjeneste  Laxing Tensing deltar
Gunn Berit Guldbrandsen
10. mars kl. 11  1. søn. i fastetiden
Gunn Berit Guldbrandsen/Jørgen Grimelid
17. mars kl. 11  2. søn. i fastetiden
Familiegudstjeneste/kirkekaffe/ Solstrålene deltar   
Gunn Berit Guldbrandsen
20. mars kl 19.00 Fastegudstjeneste
Gunn Berit Guldbrandsen
24. mars kl. 11  Maria budskapsdag
Gunn Berit Guldbrandsen. Årsmøte   
31. mars kl. 11  3. søn. i fastetiden
Jon Abelsæth
7. april kl. 18  4. søn. i fastetiden
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
Kirkekaffe/informasjonsmøte  Gunn Berit Guldbrandsen
14. april kl. 11  Palmesøndag
Gunn Berit Guldbrandsen

Gudstjenester i 
Laksevåg kirke

Gudstjenester i 
Nygård kirke

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

25. november kl. 18  Kristi kongedag
Lysgudstjeneste  Kirsten Olsen
2. desember kl. 11  1. søn. i advent
Familiegudstjeneste  Speiderne deltar
Kirsten Olsen
kl. 17  Adventsamlig  Kirsten Olsen
9. desember kl. 11  2. søn. i advent
Jon Abelsæth
16. desember kl. 11  3. søn. i advent
Kirsten Olsen
24. desember Julaften 
Kl. 14.30  Familiegudstjeneste
Kirsten Olsen
Kl. 16  Familiegudstjeneste
Kirsten Olsen
25. desember kl. 12  1. juledag
Jon Abelsæth
1. januar kl. 12   Nyttårsdag 
Se Nygård
6. januar kl. 11  Kristi åpenbaringsdag
Kirsten Olsen
13. januar kl. 11  2. søn. i åpenbaringstiden
Gunn Berit Guldbrandsen
20. januar kl. 11  3. søn. i åpenbaringstiden
Kirsten Olsen
27. januar kl. 11  4. søn. i åpenbaringstiden
Kirsten Olsen
3. februar kl. 11  5. søn. i åpenbaringstiden
Jon Abelsæth
10. februar kl. 11  6. søn. i åpenbaringstiden
Jon Abelsæth
17. februar kl. 11  Såmannssøndag
Kirsten Olsen
24. februar kl. 11  Kristi forklarelses dag
Kirsten Olsen
3. mars kl. 11  Fastelavnssøndag
Jon Abelsæth
10. mars 
Se Nygård
17. mars kl. 11  2. søn. i fastetiden
Jon Abelsæth
24. mars kl. 11  Maria budskapsdag
Kirsten Olsen
27. mars kl. 19  Fastegudstjeneste
Kirsten Olsen
31. mars kl. 11  3. søn. i fastetiden
Familiegudstjeneste/ Dåp  6- åringene inviteres 
Kirsten Olsen
7. april kl. 11  4. søn. i fastetiden
Jon Abelsæth
14. april kl. 11  Palmesøndag
Kirsten Olsen


