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Familiesanggudstjenesten 
med Christine Sandtorv 

i Nygård kirke

Hvem skal styre kirken vår?

Kirkevalget 2019
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til ettertanke

Benedikte Færestrand Torsvik

Påsken 1990 ble en helt spesiell påske. Jeg fylte snart 16 år 
og var klar for en herlig påskeferie på fjellet. 
Jeg hadde gjort avtaler med venner fra Ten Sing i Nygård 
om å treffes i skibakken, planene var klare og det var 
mye jeg gledet meg til. Palmelørdag var bilen pakket og 
hele familien skulle reise til Geilo som vi alltid gjorde i 
påsken. Det var likevel noe som ikke stemte…

Jeg kjente jeg ikke var helt i form den dagen, men valgte 
ikke å nevne det i frykt for at min mor ville si «da holder 
vi oss hjemme». Etter en stund i bilen, følte jeg meg veldig 
dårlig. Jeg var kvalm, hadde hodepine og var stiv i 
nakken. På fergen ble det kommentert at jeg så veldig 
blek ut. Jeg husker jeg svarte at jeg sikkert bare var bil-
syk, men kjente samtidig på en frykt for at her var det noe 
som ikke stemte. Jeg husker også jeg overhørte min mor 
si «bare det ikke er hjernehinnebetennelse». Frykten for 
hjernehinnebetennelse blant ungdom hadde vært mye 
oppe i media, og jeg deltok selv på det landsomfattende 
vaksineforsøket året før, men ingen visste enda hvem 
som hadde fått den ekte vaksinen eller placebo.

Da vi kom fram på hytten om kvelden, var jeg veldig 
dårlig, og min mors frykt for at dette var noe alvorlig, ble 
et faktum. Jeg fikk i løpet av natten høy feber og blodut-
tredelser på kroppen. Tidlig søndag morgen ble jeg kjørt 
til vakthavende lege, ble behandlet akutt med 
antibiotika og lagt i kunstig koma. Deretter gikk turen 
fra Geilo til Bergen med luftambulanse med diagnosen 
smittsom hjernehinnebetennelse. Min mor var med i 
helikopteret, mens min far og bror måtte kjøre over fjellet 
i snødrev med tusenvis av tanker i hodet. På Haukeland 
ble jeg lagt inn på intensivavdelingen og ble koblet til 
respirator, og tilstanden var kritisk i mange døgn på 
grunn av høyt trykk i hjernen. 

Men etter fem døgn 
stabiliserte situasjonen 
seg. Jeg var over den 
kritiske fasen, ble koblet 
fra respiratoren og ble 
flyttet til medisinsk 
avdeling. 

Legene kunne ikke si noe 
om prognosen videre,men de fryktet at det var store 
skader på hjernen, og at språksenteret var hardt rammet. 
De spurte mine foreldre om det var noe jeg var spesielt 
interessert i, og når de sa jeg var veldig glad i musikk og 
selv spilte, oppfordret de sterkt til å ta med CD-spiller og 
spille musikk jeg likte. Langfredag kveld kom daværen-
de prost Arnfinn Haram på besøk på sykehuset. Han 
kjente jeg godt og hadde hatt han som konfirmantprest 
året før. Han knelte ved sykesengen og ba og sang for 
meg. To dager senere, på 1. påskedag, våkner jeg og syn-
ger «Påskemorgen slukker sorgen». 

Tiden som fulgte etter sykdommen var tøff på mange 
måter, kanskje spesielt fordi jeg var ungdom og 16 år. Jeg 
hadde i lang tid store vansker med å kunne gå, og hadde 
også problemer med å uttrykke meg verbalt. Jeg gikk på 
mye medisiner som førte til adferdsendringer, og hadde 
problemer med å kjenne igjen familie og venner. Det siste 
var veldig sårt. 

Lukter, bilder og minner fra den tiden på sykehuset kan 
fremdeles komme sterkt for meg, men ikke så ofte nå som 
tidligere. Jeg er svært takknemlig for alle som ba for meg 
i den tiden, og hvordan livskriser kan styrke deg i troen 
på at det er makt i de foldede hender…

Påskemorgen slukker sorgen

Påskefest 2019
Kirken i Bergen ønsker velkommen til 

gudstjenester, konserter og 
kulturarangementer i våre 34 kirker.

Påskefest i byen!
I Bergen er det påskefest med flere tilbud om konserter 
og utstillinger i tillegg til gudstjenestene vi har i Nygård 
og Laksevåg kirker. 

Du finner en brosjyre i kirken og på menighetshuset. 
I tillegg ligger alle påskearrangementene ute på nettet, 
på følgende adresse. 

www.paskefest.no 

Arrangementene er støttet av Bergen kommunen. 



Deg være ære, Herre over dødens makt!
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Min salme

Turid og Rolf Aardal har mange gode påske-
opplevelser nettopp med påskesalmene. Turid har 
sine opplevelser fra Eksingedalen, og Rolf som 
organist og korleder i Laksevåg. 
Vi har spurt om de har salmer som de har et spesielt 
forhold til og som de vil fortelle oss om.  

Har du en påskesalme som du betyr noe spesielt 
for deg, Turid?
  -Min påskesalme er: «Deg være ære». Den minner om 
påskeleirene i Eksingedalen med Laksevåg ungdoms-
forening i menighetens regi.  Det var et skolehus som de 
leide og der hadde vi mange hyggestunder, andakter og 
sang. Vi øvet bl.a. på denne salmen. Og når påskedagen 
kom, drog vi til Nesheim kyrkje med buss og sang nettopp 
salmen så det ljomet. Altertavlen strålte mot og var en hel 
preken for seg. Å synge salmen: 

«Deg være ære, Herre over dødens makt! 
Evig skal døden være Kristus underlagt»,

med denne altertavlen foran oss, gjorde et mektig inn-
trykk. Salmen har et godt budskap, den handler om håpet, 
seieren over mørke og død, om lyset og livet, om trygghet 
og fred: «Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser 
det: Han gir liv og fred».

- 3 -

Har du noen salme som betyr noe spesielt for deg, 
Rolf?
  -Jeg synes salmen: «Livet vant, dets navn er Jesus», er en 
mektig salme. Den er ikke så mye brukt, men den har et 
budskap som inneholder hele påskebudskapet, fra mørke 
til lyset, fra døden til livet.  Den er oversatt av Eivind 
Skeie, en salmeforfatter som jeg liker godt. Salmen tar ut-
gangspunkt i hvordan Jesu oppstandelse åpner veien til 
«livets land», gir trygghet, liv og overflod. Jesu seier over 
døden er vår seier. «Livet vant» er påskens nattverdsalme: 
«Brødet brytes, vinen deles», Vers 2 minner oss om at vi 
har en hyrde, «sterk og god», som gir langt utover det vi 
ber om og forstår. Nattverden gir trygghet og fred gjen-
nom medgang og motgang i livet. 

Altertavlen i Nesheim kyrkje i Eksingedalen

Turid og Rolf Aardal

PÅSKEKONSERT

Fra palmesøndags jubel, via den stille uken og langfredags 
lidelse, til Jesu oppstandelse. Med ny og gammel påskemusikk, 
lesning, improvisasjon og allsang..

PÅSKEKONSERT

Marianne Juvik Sæbø
Tomine Mikkeline Eide

Roy Vorland
Endre Dåvøy

Sissel Andersen
Sund Blandakor

NYGÅRD KIRKE SØNDAG 
28. APRIL KL. 19.00
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Etter å ha tatt farvel med vår tidligere domprost i 
september 2018, Jan Otto Myrseth, ble vår nye domprost 
innsatt 10.mars i Bergen domkirke. Vi i redaksjonen 
ønsker ham hjertelig velkommen til domprostiet og til 
Laksevåg og Nygård menigheter. 

Det ble en høytidelig innsettelse av domprosten ved biskop 
Halvor Nordhaug.  Av biskopen fikk han et steinkors fra 
Hyllestad. Han minnet om at mennesket ikke lever av 
brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. 
Ordet om korset er en Guds kraft til frelse for alle som tror. 

God mat ble det på kirkekaffen i Kirkens Bymisjons nye 
lokaler (Danckert Krohn Seniorsenter i Kong Oscars Gate) 
og mange fine taler: Kirkeverge Asbjørn Vilkensen ønsket 
domprosten velkommen som biskopens representant i 
fellesrådet og til samhandlingsmøtet. 
Prosten i Fana Kristin Litlere mente at å lytte var en god 
innfallsvinkel til tjenesten som domprost. Stiftsdirektør på 
bispekontoret minnet om bønn og viktigheten av å slippe 
andre til. Lederen for Bymisjonen, Arne Liljedahl Lynngård, 
fokuserte på Bymisjonens motto: Mindre alene sammen. 
Han så frem til å utvikle strategier om en diakonal kirke 
sammen med domprosten. I gave fikk han et brosteinslys.
Nestleder i menighetsrådet til Bergen domkirke menighet, 
Christian Nesse, så frem til et godt samarbeid om de vis-
jonene og målene som menighetene i sentrum løfter frem. 

Trygve Nesse, prosjektleder i kulturkirken for unge, frem-
holdt at det er 30.000 studenter i Bergen. Han så frem til 
engasjement, deltagelse og samarbeid med domprosten 
om de tilbud de har til ungdommen. Også presten fra 

Haralds plass diakonale sykehus ønsket velkommen til 
samarbeid.

Til slutt takket domprosten for all velvilje og god ledelse 
av kirkekaffen ved vikarierende domprost/sokneprest i 
Olsvik Gunnar Kolaas. Domprosten avsluttet med å se 
frem til godt vennskap mer enn å fokusere på hvem som 
har makt og hvem som ikke har det. 

Hvem er domprost Gudmund Waaler?
Vår nye domprost har en interessant bakgrunn i Sjøfors-
varet.  «Kriger-presten» er nylig kommet ut med en bok: 
Voldsbruk og livsfare. 
Tidligere sjefsprest har dybdeintervjuet 28 norske og 
svenske soldater med erfaring fra slagmarken i Afghan-
istan i boken Voldsbruk og livsfare. Mest nysgjerrig var 
han på hvordan det er å ta liv. 

- Du er nylig innsatt som domprost. Hvilke erfaringer 
fra årene som Sjefsprest i Sjøforsvaret tar du med deg 
inn i denne prestejobbet?
Jeg har arbeidet 10 år på Sjøkrigsskolen der jeg under-
viste i etikk og ledelse. Der lærte jeg mye om teamarbeid. 
Skal man ha et team til å fungere, er man avhengig av at 
alle har tillit til hverandre. Man trenger også et felles mål 
og man trenger motivasjon. Jeg tror vi i kirken er heldig 
stilt som har et felles mål; å gå ut og gjøre mennesker til 
disipler. Til det trenger vi motiverte medarbeidere som er 
motiverte til å være med. Jeg tror det er viktig for oss som 
arbeider i kirken å se våre medarbeidere og være med å 
skape gode motiverende arbeidsfellesskap. Det skal være 
kjekt å delta i kirkelig arbeid.  

-Hvor ligger de største utfordringene 
i Bergen domprosti?
Jeg opplever at det skjer veldig mye bra i vårt prosti. 
Jeg treffer stadig positive og gode medarbeidere som 
brenner for arbeidet i menigheten. Selv om vi alltid skulle 
ønske vi var flere til gudstjeneste, dåp og konfirmasjon, 
skal vi glede oss over dem som kommer. 
Mismot hjelper oss ikke. Vi skal være stolt av den kirken 
vi er en del av. Hver søndag forkynnes evangeliet og vi 
får ta del i nattverdsmåltidet. Jeg tror det er viktig at vi 
som kirke er synlige og tilstede i lokalmiljøet. Det er ut-
fordrende i en tid der kirken ikke uten videre slipper til i 
skoler og barnehager. 

-Hva er det viktigste for deg å formidle som domprost? 
Hvilke visjoner har du for tjenesten?
I min innsettelsespreken snakket jeg om hvor viktig det 
er med bønn og arbeid. Kirkens kall er til alle tider det 
samme. Når mennesker rundt oss ikke lenger praktiserer 
troen og oppsøker det kristne fellesskapet, skal vi bare 
frimodig fortsette å synge, be og dele nattverdfellesskapet. 
Vårt kall er å se til at dette skjer i lokalsamfunnet. 
Har vi overskudd, skal vi være tilstede i lokalsamfunnet 
med ulike typer diakonale tiltak. Dette er også viktig for 
meg i min tjeneste. Be for byen, for mennesker som bor 
her, lytte til medarbeidere og støtte og oppmuntre dem til 
tjeneste. Jeg har også hele livet arbeidet med ungdom og 
unge voksne. Jeg håper derfor å kunne være med å bidra 
til at dette arbeidet styrkes i hele prostiet.

Innsettelse av vår nye domprost Gudmund Waaler
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Foto og tekst: Gunn Berit Guldbrandsen

Første rekke fra venstre: Kapellan i Olsvik kirke Nobukazu Imazu, sokneprest i Nygård kirke Gunn Berit Guldbrandsen, domprost Gudmund 
Waaler, domprostens sønn Conrad Waaler-Halstensen, biskop Halvor Nordhaug, fungerende sokneprest Hildegunn Katarina Isaksen i Bergen 
domkirke menighet, kirkelig medarbeider Veslemøy Omenaas, kirkelig medarbeider Karen Knudsen.
Andre rekke fra venstre: Sjefsprest i sjøforsvaret Bengt Inge Misje, anglikansk prest Joseph Kirk Weiz, prostiprest Gunnar Erstad, sokneprest 
i Laksevåg kirke Kirsten Olsen, studentprest Inge Høyland, pensjonert prest Kristi Søvik, feltprost Nils Terje Lunde. 
Bakerst: Sentrumsprest i Bergen domkirke menighet Anna Bæckstrøm Hovda og sentrumsprest i Bergen domkirke menighet Øyvind Rise. 
Fungerende domprost/sokneprest i Olsvik kirke var ikke til stede da bildet ble tatt.

Prester i Bergen domprosti, biskop Halvor Nordhaug, og kirkelige medarbeidere



Konfirmantleir 2019

15.-17. mars var konfirmantene i Laksevåg menighet på 
konfirmantweekend til Raknestunet på Osterøy. 
Det ble en kjekk og innholdsrik tur. KRIK-Laksevåg var 
med og sørget for lek og fysisk aktivitet fredag kveld og 
lørdag formiddag. På lørdag ettermiddag fikk vi besøk av 
Øyvind Heggernes som delte et sterkt vitnesbyrd. 
Christer Stenerud-Aadland gav god hjelp med det
musikalske, og foreldrene stilte som nattevakter. 
Raknestunet sørget for god mat og drikke. Amanda, kon-
firmantmedarbeider og jeg er takknemlige for at alt gikk 
så bra, og over en veldig kjekk konfirmantflokk.

Kirsten Olsen
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Konfirmantene i Laksevåg



Også i år gikk konfirmantleiren for Nygård-konfirman-
tene til Fjell-ly på Sotra Fjell-ly er Midhordland Indremis-
jon sin leirplass som ligger i naturskjønne omgivelser på 
Møvik i Fjell kommune. 

Konfirmantene fra Nygård engasjerte seg i både alvor og 
lek, fotball, bowling, basket og bordtennis. I tillegg til en 
del foreldre og ungdomsledere som medhjelpere, gjorde 
Alfred Gjengedal og Silje Halvorsen en flott innsats med 
leker, kveldssamlinger og gudstjenesten søndag.

Interessant ble opplegget til regionleder for Kirkens 
Nødhjelp, Gunnar Kartveit. Han fortalte om konsekven-
sen av mangel på rent vann rundt omkring i verden og 
klimautfordringer fikk konfirmantene med ved forskjel-
lige aktiviteter. 

På søndag var det gudstjeneste med nattverd hvor det 
ble fokusert på hva det betyr å ha venner som stiller opp. 
Bibeldrama ble fremført av konfirmanter på en glimrende 
måte med utgangspunkt i teksten om den lamme som ble 
firt ned gjennom taket av venner, og på den måten fikk 
oppleve underet. Konfirmantene skrev selv personlige og 
konkrete forbønner til gudstjenesten med god hjelp av 
lederne, og det ble laget en egen sanggruppe i forbindelse 
med denne gudstjenesten. Kveldene ble avsluttet med 
lystenning og noen ord til ettertanke.

Maten på leirstedet hadde høy kvalitet, og vertskapet  var 
svært hyggelig.  En takk til foreldre og andre ledere for 
flott innsats. Det ble mye latter og humor underveis, så 
ingen kjedet seg! Og premie ble utdelt til alle vinnerne av 
beste idrettsaktivitet.

Gunn Berit Guldbrandsen

Laksevåg Blandet Kor
ønsker velkommen til

Vårkonsert 
i Nygård Kirke
Onsdag 1.mai 

kl.18.00

Medvirkende:
Johanne L. Mjøs (fele), Frode S. Skogheim (klaver), 

og Laksevåg Blandet Kor 
med dirigent: Mikael Ringstad Hedne

Billetter kr.150.-
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Konfirmantene i Nygård
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BIBELDAGEN I NYGÅRD KIRKE BLE EN SUKSESS!
Kr 7200,- ble samlet inn til bibeloversettelser i Etiopia.

Bibeldagen 17.februar i Nygård kirke ble en interessant 
kveld. I år var fokus på Bibelen til nye språk i Etiopia. 
Bibeloversetter Tesfaye Abebe fra Etiopia var invitert, 
men kunne dessverre ikke komme da han ikke fikk visum. 
Bibelselskapets Hans Johan Sagrusten hadde et meget 
innholdsfylt og lærerikt foredrag. 
Han fortalte at Det Norske Bibelselskap i en årrekke 
støttet arbeidet med bibeloversettelser til flere av 
Etiopias mer enn 80 språk. 
Men hele Bibelen finnes bare på ni språk. Da det ble lest 
fra Bibelen på et av disse språkene i en forsamling, var det 
nylig en som utbrøt: «Gud kan jo språket vårt!» 
De som har fått Bibelen på sitt hjertespråk, er så glade og 
takknemlige. Nå kan de forstå hva som blir lest også i 
begravelser og gudstjenester. 

Denne kvelden ble det og et møte med tidligere 
etiopiamisjonærer fra Norsk luthersk misjonsband som 
betonte behovet for bibel oversettere i Etiopia.  

Et av distriktets beste kor - Sotra reviderte med sin 
dirigent Olav Sørheim - hadde et flott repertoar.
Flere bidrog med ingredienser fra Etiopia, bøker, bibler, 

klær, kaffe og lefser osv. Det gjorde at folk stoppet opp, 
tok en prat og fikk et utvidet kjennskap til Etiopia. 

Faktaboks om Etiopia:
Et av verdens eldste land
107 millioner innbyggere
Hovedstad: Addis Abeba
Kristne: 61 prosent
Muslimer: 34 prosent
Tradisjonelle religioner: 4 prosent
Offisielt fellesspråk: Amharisk
Over 80 ulike språkgrupper
På Bibeldagen 2019 støtter norske menigheter tre nye 
oversettelser: 2,4 mill. mennesker snakker konso-, kam-
batta- eller hadiyya-språket.

Alle er glade og stolte over å få en Bibel på sitt eget morsmål som de kan forstå

Skjærtorsdag 18. april kl 18.00 i Nygård kirke

Bibeloversetter 
Tesfaye Abebe 

Etiopia

«Gud kan jo vårt språk»

Gunn Berit Guldbrandsen

Felles gudstjeneste for Nygård og Laksevåg med kveldsmat.

ki
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Sommerfest 
i Nygård kirke 16. juni kl. 11.00.  Mange gøye leker for barn, både og inne og ute!



 - 12 -

Sommerkonsert 
med Laxing Tensing 
24. mai kl 18.00 i Nygård kirke

Friluftsgudstjeneste 
PÅ KVARVEN - Kristi himmelfartsdag 30. MAI KL.12.00

Speiderne og Laksevåg musikkforening deltar. 
Ta med sitteunderlag. Vi serverer kaffe og te.

Ta med noe til grillingen!
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Familiesanggudstjenesten 
med Christine Sandtorv i Nygård kirke 
17.mars ble en flott opplevelse for både små 
og store! Nesten 300 til stede, 7 barnekor 
med familier og korledere og bandet ledet av 
Eirik Minde og Endre Dåvøy. Mange mente 
dette ble en «magisk» opplevelse og sa etter-
på: Det var «helt fantastisk». Lørdag var det 
øving på Christines egne sanger.

Christine Sandtorv har sin bakgrunn på 
Nygård. Her ble hun døpt, var med i søndagss-
kolen, i barnekor, TenSing og band, noe som 
har preget hele hennes barndom. Hun har 
vunnet flere Spelemannspriser og har skrevet 
egne låter og gitt ut flere CD-er.

Tema for familiesanggudstjenesten var venn-
skap: Jesus står opp for oss. En god venn står 
opp for andre. Solstrålene deltok med svar på 
hva det er å ha en god venn og sang til slutt: 
Stå opp for andre!

For Christine var dette en «familie-guds-
tjeneste» i dobbel forstand: For her var mor  
Svanhild Sandtorv klokker og søster Hilde 
kirkevert, ble det kirkekaffe.

Etter gudstjenesten ble det kirkekaffe. Foreldre 
og andre frivillige medarbeidere hadde bakt 
gode kaker.

Gunn Berit Guldbrandsen
Tema for gudstjenesten var vennskap

«En magisk» opplevelse, «helt fantastisk» var tilbakemeldinger vi fikk.

Familiesanggudstjeneste
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Ordet vengebåt kommer av det 
gammelnorske ordet veng. Fra først av 
var veng et oppbygget dekk bak i båten 
hvor man sto og styrte. Senere ble et til-
bygg plassert på dette dekket. 
Tilbygget - vengen - brukte man som 
oppholds- og spiserom. Fiskebåtene 
hadde vanligvis løs veng som kunne 
tas av og på etter behov. På store em-
betsmannsbåter var vengen fastbygget. 
Vengebåtene var utstyrt med seil og 
årer. 

Damsgårds vengebåt ble bygget 
på Svanøy sør for Florø i Sunnfjord 
sent i 1700-årene. Båten tilhørte det 
kjente Svanøygodset med sine store 
skogområder og innmark. Bestyrer 
Nagell virket mellom 1758 og 1791. 
Båten var sannsynligvis hvitmalt med 
rød båtripe og bokstaver i gull på 
akter-
speilet. Helt bak i båten sto en flagg-
stang. I baugen sto to løse salutt 
kanoner og en gallionsfigur. Gallions-
figuren var utformet som en naken 
barnefigur; en såkalt putto. I vengen 
fantes benker med sitteplass for seks 
personer eller liggeplass for to. Båten 
ble først og fremst brukt til lystturer 
i distriktet. Konsul Herman Didrich 
Janson på Damsgård kjøpte Svanøy-
godset i 1790-årene. Samtidig overtok 
han vengebåten. Han giftet seg med 
Nagells datter, og fikk dermed med 
seg både kone og båt tilbake til Bergen. 
Janson solgte Svanøygodset videre til 

lekpredikanten Hans Nielsen Hauge 
i 1804. Konsul Janson oppbevarte sin 
nye båt i et nøst ved gjestgiveriet Lyst 
og Fryd i Damsgårdsbukten.  Også i 
familien Janson fikk lystturene størst 
betydning. Blant den bergenske over-
klassen i 1800-årene var lystgårdene 
på Damsgård, i Gravdal, i Kjøkkelvik 
og Alvøen populære mål. I Gravdal 
var August Konow vert for gjester
som konsul Janson, Lyder Sagen, Wil-
helm Frimann Koren  Christie,
tollkasserer Christie, biskop Johan 
Nordahl Brun og Fredrik Meltzer. 
I august 1883 var kronprins og vise-
konge Oscar gjest; først på Damsgård 
og senere i Gravdal. Han ble fraktet 
fra Damsgård til Gravdal i Jansons 
vengebåt. Tilbakereisen til Bergen 
foregikk i Konows seksæring. Denne 
båten står nå på Bergens Sjøfarts-
museum. På lystgårdene dominerte 
overklassen og på gjestgiveriene de 
lavere sosiale klassene. 

Kanskje er Jansons båt mest kjent for 
sin transport av bergenske Eidsvoll 
utsendinger i 1814. 
Både Lyder Sagen, Wilhelm Frimann 
Koren Christie, tollkasserer Christie, 
biskop Johan Nordahl Brun og Fredrik 
Meltzer deltok. W.F.K. Christie skulle 
bli den første stortingspresidenten og 
grunn- leggeren av Bergen Museum. 
Det står en statue av ham foran
Naturhistorisk Museum. Sagen un-
derviste på Bergen Katedralskole og 

skulle bli med å grunnlegge Bergen 
Museum og Bergen Kunstforening. 
Meltzer er mest kjent for å ha tegnet 
det norske flagget etter utkast av en av 
sønnene. Avreisen fra Bergen foregikk 
25. mars. Utenom utsend-
ingene hadde båten roere, styrmann 
og tjenere. Bagasjen ble fraktet i to små 
båter. Båtene brukte knapt tre døgn 
til Lærdal innerst i Sognefjorden. Fra 
Lærdal ble utsendingene fraktet videre 
over fjellet til Eidsvoll. En kopi av Jan-
sons vengebåt er utstilt i Eidsvolls-byg-
ningen. Fredrik Meltzer skrev dagbok 
gjennom flere år og gir en levende 
skildring av ferden til Eidsvoll. 

Konsul H. D. Janson testamenterte 
båten til Bergens Museum i 1895. 
Sannsynligvis ble båten overtatt for 
godt av museet tidlig i 1900-årene. 
Under Bergensutstillingen i 
Nygårds-parken sommeren 1898 ble 
den lånt ut og var en av hoved-
attraksjonene. Omkring 1900 fikk 
båten en foreløpig lagringsplass i 
et brannfarlig skur ved siden av 
maskinhallen på Marineholmen. 
Museet klarte ikke å skaffe et ildsik-
kert lagringssted. Etter oppdrag fra 
konservator Robert Kloster oppmålte 
og fotograferte Bernhard Færøyvik 
båten i mellomkrigsårene. Færøyvik 
ble ferdig på nyåret 1940. Maskin-
verkstedet brant i månedsskiftet 
februar/mars 1940. Ilden spredte seg 
raskt til lagrings-
skuret. Båten ble sterkt skadet, men 
det var mulig å reparere den.  I mai 
samme år brant både båten og skuret 
helt ned. Dermed mistet Laksevåg og 
Bergen et viktig kulturminne. Allerede 
i 1901 hadde sorenskriver Bøgh hev-
det at Jansons «Musæumsgjenstand» 
var den siste gjenværende i Bergens-
distriktet. 

I forbindelse med 200-årsjubilèet 
for Grunnloven i 2014 ble den nye 
vengebåten rodd fra Bergen til Lærdal 
i mars samme år. 

VENGEBÅTEN PÅ DAMSGÅRD - EIDSVOLLSBÅTEN 
AV OLE DAG ARNTZEN

Damsgårdsdagenes store familiedag er i år søndag 2. juni. Hvis vi er 
heldige, blir en kopi av en mer enn 200 år gammel båt rodd utover 
mot Laksevåg fra sin base i Kystkultursenteret i Sandviken. 
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3 tirsdags ettermiddager har vi   
samlet 6-åringer til «skole» 
i kirkestua i Laksevåg kirke. 
Dette er et tilbud for både 
Nygård og Laksevåg menigheter, 
et trosopplæringstiltak som 
vi har hvert år. Barna får høre 
fortellinger som skal lære dem 
om Gud som vår skaper, at han 
er glad i oss, og at vi alle er 
unike og verdifulle. 

Vi synger noen sanger. Så har vi 
ulike slag formingsaktiviteter, 
og litt å bite i. Samlingen blir 
avsluttet i kirkerommet, med 
sang og lystenning. 
På familiegudstjenesten i Lak-
sevåg kirke 31.mars ble det utde-
ling av 6-årsbok og diplom til de 
som har deltatt på 6-årsskolen.                

6-årsskolen                       

Kirsten Olsen

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



Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og 
mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. 
Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret. Medlem-
mene velges for fire år. En undersøkelse blant menighets-
rådsmedlemmer viste at et stort flertall trives og opplev-
er det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 
prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som 
de hadde forventet.

 Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn   
    og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske proses  
    sene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluder  
    ende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre   
    sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv 

Red. GBG

Det er kirkevalg 9. september 2019. Du er invitert 
til å være med på å skape framtidas kirke! Det er 
din kirke. Alle som er over 15 år, eller fyller 15 år i 
2019, og er medlem i Den norske kirke kan stemme 
ved kirkevalget.
Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du 
bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor inn-
flytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din 
kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – 
bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, 
barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvalt-
ning. 

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvars-
områder: 
• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år 
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste) 
• Gudstjenester 
• Kirkemusikk 
• Ofringer 
• Utleie av kirken 
• Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop 
• Samarbeid med frivillige 
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid 
• Menighetsrådet har en representanter i kirkelig 
   fellesråd. 

Kirkelig fellesråd tar seg av administrative og økonomi-
ske oppgaver vegne av soknene. Menighetsrådet har 4–10 
medlemmer. 

Kirkevalget 2019

Valg                        2019

Pasjonsspillet i Oberammergau (landsbyen ligger 
ca en time fra Munchen) tiltrekker seg mange hun-
dre tusen besøkende fra hele verden hvert 10. år. 
I 2020 settes spillet opp for 42. gang.

Plussreiser har lagt fram et rikholdig reiseprogram for 
spillet 2020 der pasjonsspillet kombineres med ulike at-
traktive turistmål.  

Karl Johan Hallaråker var reiseleder sist spillet ble fram-
ført i 2010. Han forteller at det var en mektig opplevelse 
som bare kan erfares. Han er også satt opp med en tur 
til neste års spill sammen med en annen erfaren reise-
leder, Ingebjørg Berstad Torp. 

Du finner turen i Pluss reiser sin Oberammergau katalog 
(s. 9) den finner sted 9. – 18. juli 2020 med busstur til Tys-
kland og fly hjem igjen. Denne turen kombinerer Oberam-
mergau, Berlin og Lutherland. Vi får også med oss den 
kjente hoppbakken Garmisch Partenkirchen m.m. 

BLI MED TIL PASJONSSPILLET 
I OBERAMMERGAU?

Vi reiser med buss fra 
Bergen/Haugesund og Stavanger til Kristiansand, Color 
Line til Hirtshals, overnatting i Ålborg før turen går videre 
til Hamburg med besøk i Sjømannskirken, og videre til 
Berlin der vi får guidet tur, så Luther-land og reformas-
jonshistorie med Weimar, Wittenberg, Erfurt, Eisenach 
før vi kommer til Oberammergau.

Pasjonsspillet foregår på tysk, men i 2010 fikk alle gjes-
tene norsk tekstbok (som Karl Johan hadde oversatt fra 
tysk). Det har han også lovet Plussreiser for kommende 
spill. Med norsk tekst er det lett å følge med for alle. Det 
er en attraktiv tur, så vær snar med påmelding. 

Flott om vi får med en flokk fra Nygård og Laksevåg.
Spørsmål om turen? - Ta gjerne kontakt med Karl 
Johan Hallaråker (90989627). Påmelding skjer til 
Plussreiser, Ålesund, tlf 70179000 (Se - plussreiser.
no)

HVEM SKAL STYRE KIRKEN VÅR

Karl Johan Hallaråker



1. Tiden for denne menighets-
rådsperioden går mot slutten. 
Hvilke erfaringer sitter du 
igjen med etter å ha ledet 
menighetsrådet?

   Erfaringene er naturlig nok blanda - gode erfaringer med 
mange viktige saker som vi har fått til, samarbeid med hy-
ggelige mennesker, men og skuffelser over det vi ikke fikk 
til og smerten over at vi ikke har hatt mannskap nok til å 
gå inn gjennom flere åpne dører. Så må jeg ikke glemme 
bispevisitasen med biskop Nordhaug som var en virkelig 
vitamininnsprøyting.

2. Har menighetsrådet oppfylt de strategier og visjoner 
som ble utformet ved oppstart? 
   Både og. Vi fikk tidlig på plass plan for trosopplæring. 
Vi har fått på plass flygel for å styrke vår musikalske tje-
neste. Vi har fått på plass bedre struktur for frivillig tje-
neste for å nevne noe. Det siste er jo at vi er i startgropen 
med å få styrke menighetens diakonale tjeneste med til-
setting av diakon. Jeg ser det positivt at vi har fått til sa-
marbeid med Laksevåg både om trosopplærer og diakon. 
Den visjonen og målet som smerter mest er at søndagens 
normale gudstjeneste ikke har blitt skikkelig fellesnevner 
for generasjonene som ellers samles i kirken til forskjel-
lige aktiviteter. Her er faktisk mye å ta tak i ennå. 
En gledelig ting til slutt: Jeg er veldig glad for at vi har fått 
på plass tradisjon med bibelsamling på såmannsøndags-
kvelden. 

3. Hvilke anbefalinger har du til det nye menighets-
rådet? 
   Jeg håper først og fremst at vi får mange som har lyst 
å stille opp på valglisten. Det er mange spennende opp-
gaver som venter, og muligheter til å være med å påvirke 
menighetens utvikling. Kommende periode får avgjøre 
mange store saker både når det gjelder tjenesteområder 
lokalt, organisering av kirken i Bergen, og sikkert mann-
skapsspørsmål. Anbefalingene får vi ta direkte om de nye 
vil spørre.

INTERVJU med   

MENIGHETSRÅDSLEDERE
I menighetsrådene i Laksevåg og Nygård menigheter har vi hatt to dyktige og trofaste menighetsråd-
sledere, Vidar Brudvik og Karl Johan Hallaråker. Vi i Budet vil gjerne stiller noen spørsmål til menighets-
rådslederne fra en periode på 4 år som snart er over,- i håp om at det kan være erfaringer for det nye 
menighetsrådet å ta med seg.

1. Tiden for denne menighets-
rådsperioden går mot slutten. 
Hvilke erfaringer sitter du 
igjen med etter å ha ledet 
menighetsrådet denne 
perioden?  

   Det har vært en glede å lede menighetsrådet i denne 
perioden . Godt miljø, fint samhold og humør preger mø-
tene våre. Mange givende diskusjoner 

2. Har menighetsrådet oppfylt de strategiene og vis-
jonene som ble utformet ved oppstart? 
   Vi arbeider etter visjonen om  at Laksevåg er en åpen og 
inkluderende folkekirke for alle på Laksevåg med gudst-
jenester, trosopplæring og diakoni som satsingsområder. 
Jeg synes vi har lykkes godt innenfor dette. 

3. Hvilke anbefalinger har du til det nye rådet? 
   Få en høyere utnyttelse av at vi er en menighet med 
god økonomi, god plass og gode menneskelige ressurser. 
Etablere et tett og godt samarbeid innen diakoni sammen 
med Nygård menighet med den nye stillingen vi er tildelt 
i fellesskap. Menigheten må videre søke å få maksimalt 
ut av vår deltakelse i styret for det nyetablerte legatet for 
diakonalt arbeid i Laksevåg menighet.  

Vidar Brudvik
Avdelingsleder

Karl Johan Hallaråker
Tidl. gen. sekretær og rektor

Misjongruppen og Landkjenning
Misjons gr/misjonsutvalget onsdag kl.12 

i møterommet Nygård kirke: 
10. april, 15. mai, 12. juni, 18. September.      

Landkjenning tirsdager kl.18:  2. april, 7. mai, 
4. juni, BASAR tirsdag 3. September

Damsgårdsdagene

Friluftsgudstjeneste Damsgårdsdagene 
for Laksevåg og Nygård  2. juni kl.11.00. 

Alle hjertelig velkommen

  Damsgårdsdagene 2018



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. Merk: I perioden 13. mars til 
24. april er det Knøttesang med kveldsmat i Nygård kirke 
annenhver onsdag kl. 17.30-18.30. 
Påmelding til es459@kirken.no 
Se www.kirken.no/nygard og 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!

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

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

Det skjer i Laksevåg menighet

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 kirken.no/nygard. Facebook: Babysang Laksevåg/
Nygård for informasjon

Knøttesang
Sjekk kirken.no/nygard. Facebook: Laksevåg/Nygård

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

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

Misjonsgruppen
møtes én onsdag i måneden kl 12. på møterommet. 
Datoer fremover er: 10. april, 15. mai, og 12. juni. 
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: 2. april, 7. mai, og 4. juni. 
3. september er det basar.

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 krea-
tive 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: kirken.no/
nygard. og på facebooksiden: Nygård kirke  
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SØNDAG 28. APRIL KL 11.00

BARNAS PÅSKEFEST

Trosopplæring i Nygård og Laksevåg menigheter
Inviterer til Familiegudstjeneste med fokus på Påskens 

budskap i begge kirkene søndag 28. april.
Aktiviteter for barna etter gudstjenesten.

Grunnet aktivitetene ber vi om påmelding innen 25. april 
til es459@kirken.no - vennligst oppgi antall

og hvilken kirke dere tenker å besøke.

 i Nygård kirke og Laksevåg kirke
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Døpte tilhørende Laksevåg kirke 
18.11.2018  Austevoll kyrkje Anna Louise Hufthammer Iversen
02.12.2018  Laksevåg kirke Matheo Kilen Fosse
09.12.2018  Laksevåg kirke Iben Teigen Lidal
16.12.2018  Laksevåg kirke Anna Farstad Trones
20.01.2019  Laksevåg kirke Ingeborg Isdal Langøen
20.01.2019  Laksevåg kirke Isabelle Baniaga-Solheim
27.01.2019  Laksevåg kirke Ronja Wærsland Berentsen
10.02.2019  Laksevåg kirke Alida Sellevold Aune
10.02.2019  Laksevåg kirke Julie Lerøen
10.02.2019  Laksevåg kirke  Eva Hasfjord Fanebust
10.02.2019  Laksevåg kirke   Oda Hasfjord Fanebust
17.02.2019  Laksevåg kirke   Didrik Skauge Lervåg
17.02.2019  Laksevåg kirke   Ludvig Hamlander
24.02.2019  Drangedal kirke   Sølve Strand-Nundal
24.02.2019  Laksevåg kirke   Emma Sofie Sævareid Eike
17.03.2019  Laksevåg kirke   Bella Andrine Heinonen Sættem
24.03.2019  Laksevåg kirke   Alexander Panicev-Syversen
24.03.2019  Laksevåg kirke   Niels Sanden Biermann
24.03.2019  Laksevåg kirke   Adrian Sanjin Memic Lønne

Døde tilhørende Laksevåg menighet
16.11.2018  Trygve Pedersen 
27.11.2018  Magne Håtuft 
04.12.2018  Henny Hegdal 
14.12.2018  Kim Ostad Lysholt 
09.01.2019  Lisen Pedersen 
11.01.2019  Alfhild Leikvoll 
18.01.2019  ElsaIrene Johnsen 
24.01.2019  Solveig Karin Isager 
25.01.2019  Viggo Roald Størksen 
05.02.2019  Jan Frode Sjursen 
13.02.2019  Per Einar Olsen 
13.02.2019  Anny Karin Hylderaas 
19.02.2019  Astrid Kjøllesdal 
19.02.2019  Ruth Strand Gjelsvik 
22.02.2019  Jessie Pettersen 
26.02.2019  Eli Johanna Iversen 
27.02.2019  Gudveig Rigmor Mohn

Døpte tilhørende Nygård menighet
18.11.2018  Nygård kirke Lilli Malene Søviknes Opdal
18.11.2018  Nygård kirke Lasse Enrique Lægland Acevedo
18.11.2018  Nygård kirke Henrik Dåvøy Lindaas
25.11.2018  Nygård kirke Odin Tveit Valand
20.01.2019  Nygård kirke Oscar Horvei Nygård
27.01.2019  Fridalen kirke Leonora Sigdestad Selvik
03.02.2019  Nygård kirke Philip Lægland
03.02.2019  Nygård kirke Sofie Håland Karlsen
10.02.2019  Laksevåg kirke Alida Sellevold Aune
17.02.2019  Laksevåg kirke Ludvig Hamlander
24.02.2019  Nygård kirke Rungchirarat Chanlueang
17.03.2019  Slettebakken kirke    Bea Brevik Gonzalez

Døde tilhørende Nygård menighet
06.11.2018  Marit Linde 
11.12.2018  Trygve Emil Haga 
18.12.2018  John Sigurd Monsen 
20.12.2018  Hildur Laura Hagenes 
15.01.2019  Olga Gunnhild Teigland 
18.01.2019  Jan Erik Thorup 
24.01.2019  Hedwig Konow 
25.01.2019  Geir Askild Aase 
05.02.2019  Bjarte Halvorsen 
20.02.2019  Bjarte Arnesen 
20.02.2019  Edith Rosa Furulund 
21.02.2019  Aslaug De Jonge 
28.02.2019  Ellinor Mary Arnesen 
05.03.2019  Torolf  Johan Sæhle 
05.03.2019  Oddvar Fauskanger 
19.03.2019  Kirsten Fimreite 
19.03.2019  Eva Karin Hjertås 

Livets gangBABYSANG

 Babysangen starter kl 11.00, etterfulgt med kaffe og te.

 LAKSEVÅG  

 NYGÅRD

Sangstund for babyer i alderen 0-1 år sammen med voksne. 
Ta gjerne med et teppe babyen kan ligge på.

Velkommen til begge kirkene, eller kun din nærmeste.
.....

Facebook: Babysang Laksevåg/Nygård

Tirsdager - oddetallsuker
Siste gang før sommeren: 21. mai

Onsdager - partallsuker
Siste gang før sommeren: 29. mai

KNØTTESANG
Hyggelig sangstund for barn i alderen 1-3 år sammen

med voksne hver onsdag. Barna får prøve ulike
rytmeinstrumenter og oppdage gleden ved musikk.

Det er mulig at det blir en ny runde med Knøttesang i 
Nygård i perioden mai-juni. Følg med på Facebook 

hvis det er av interesse!
.....

Facebook: Knøttesang Laksevåg/Nygård



Nygård Menighet

Hjemmeside: www.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

Kapellan
Jon Abelsæth
Tlf 55 59 71 37  – 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.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

Kapellan
Jon Abelsæth
Tlf 55 59 71 37  - 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 t.o.m mai)
Natalia Medvedeva
Tlf 55 30 81 88 – 477 17 931
Mail: nm329@kirken.no

Kantor (fra juni)
Jan Bjørn Røshol
Tlf 55 30 81 88
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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•	 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
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, 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

Budet  Helg og HverdagNr. 1 - april  2019                  Menighetsbladet for Laksevåg og Nygård menigheter

BARNAS PÅSKEFEST
SØNDAG 28. APRIL kl: 11.00

Familiesanggudstjenesten med Christine Sandtorv i Nygård kirke
Hvem skal styre kirken vår?

Kirkevalget 2019
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Gudstjenester i 
Laksevåg kirke

Gudstjenester i 
Nygård kirke

14. april kl. 11  Palmesøndag  Kirsten Olsen
18. april  Skjærtorsdag  
Se Nygård
19. april kl. 11  Langfredag  Jon Abelseth
21. april kl. 11  Påskedag  Kirsten Olsen
28. april kl. 11 2. søn. i påsketiden 
Familiegudstjeneste/barnas påskefest 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene/
Messinggruppe  Kirsten Olsen
5. mai kl. 11  3.søn. i påsketiden  
Kirsten Olsen
12. mai kl. 11 og kl. 13  4. søn. i påsketiden 
Konfirmasjoner  Kirsten Olsen
17. mai kl. 15  Familiegudstjeneste  
Kirsten Olsen
19. mai kl. 11  5. søn. i påsketiden  
Kirsten Olsen
26. mai kl. 11  6. søn. i påsketiden  
Jon Abelseth
30. mai 
Se Nygård
2. juni kl. 11  søn. før pinse
Friluftsgudstjeneste/Damsgårdsdagene  
Kirsten Olsen/Gunn Berit Guldbrandsen
9. juni kl. 11  Pinsedag  
Gunn Berit Guldbrandsen
10. juni kl 12  2. pinsedag  
Alvøen/Kristkirketomtem
16. juni kl. 11  Treenighetssøndag  Kirsten Olsen
23. juni  
Se Nygård
30. juni kl. 11   3. søn. i treenighetstiden  
Gunn Berit Guldbrandsen
7. juli  
Se Nygård
14. juli kl. 11   5. søn. i treenighetstiden  
Kirsten Olsen
21. juli  Se Nygård
28. juli kl. 11   7. søn. i treenighetstiden
Gunn Berit Guldbrandsen
4. august  
Se Nygård
11. august kl. 11   9. søn. i treenighetstiden  
Kirsten Olsen
18. august  Se Nygård
25. august kl. 11   11. søn. i treenighetstiden  
Kirsten Olsen
1. september  Se Nygård
8. september kl. 11   13. søn. i treenighetstiden
Presentasjon av konfirmantene  Kirsten Olsen

Kirkekalender for Nygård og Laksevåg kirker

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

14. april kl. 11  Palmesøndag  
Gunn Berit Guldbrandsen
18. april kl. 18  Skjærtorsdag 
Kveldsmat etter gudstjenesten  Gunn Berit Guldbrandsen
19. april   Langfredag  
Se Laksevåg
21. april kl. 11  Påskedag  Gunn Berit Guldbrandsen
28. april kl. 11  2. søn. i påsketiden
Familiegudstjeneste/barnas påskefest/ Solstrålene deltar
Gunn Berit Guldbrandsen
5. mai kl. 11 og kl. 13  3. søn. i påsketiden
Konfirmasjoner  Gunn Berit Guldbrandsen
12. mai kl. 11   4. søn i påsketiden  Jon Abelsæth
17. mai kl. 14.30  Familiegudstjeneste  Jørgen Grimelid
19. mai kl. 11   5. søn. i påsketiden
Jørgen Grimelid
26. mai kl. 11   6. søn. i påsketiden   
Gunn Berit Guldbrandsen
30. mai kl. 12   Kristi himmelfartsdag  Friluftsgudstje-
neste på Kvarven Speiderne/Laksevåg musikkforening  
Gunn Berit Guldbrandsen
(Ved dårlig vær flyttes den inn i Nygård Kirke)
2. juni
Se Laksevåg
9. juni kl. 11   Pinsedag  Kirsten Olsen
10. juni kl. 12   2. pinsedag  Kristkirketomten eller 
Alvøen
16. juni kl. 11   Treenighetssøndag  
Sommerfest/Solstrålene deltar
23. juni kl. 11   2. søn. i treenighetstiden  Kirsten Olsen
30. juni
Se Laksevåg
7. juli kl. 11   4. søn. i treenighetstiden  Jon Abelsæth
14. juli 
Se Laksevåg
21. juli kl. 11   Aposteldagen  Jørgen Grimelid
28. juli 
Se Laksevåg
4. august kl. 11   8. søn. i treenighetstiden  
Gunn Berit Guldbrandsen
11. august kl. 11   
Se Laksevåg
18. august kl. 11   10. søn. i treenighetstiden  
Kirsten Olsen
25. august 
Se Laksevåg
1. september kl. 11   12. søn. i treenighetstiden
Gunn Berit Guldbrandsen/Jørgen Grimelid
8. september kl. 11   13. søn. i treenighetstiden  
Presentasjon av konfirmantene Gunn Berit Guldbrandsen


