
 
 

 
Velkommen til  
Laksevåg menighet 
og Laksevåg kirke!  
 

Her kan du finne 
din plass både på 
gudstjenesten  
søndag formiddag 
og i noen av de  
aktivitetene som  
du finner omtalt i 
denne brosjyren. 

Ungdomstilbud  
i Nygård kirke 

 
 

 
 
 
 
 

 
https://kirken.no/nygard  

 

Laxing Tensing 

har øvinger i Nygård kirke         
torsdager kl.  1 8. 30-21.30.                 
Alle mellom 13 og 18 år er velkomne  
til å begynne i koret. 
Det er tilsluttet Norges KFUK-KFUM.           
Kontakt:  LaxingTensing@gmail.com 
 
 
 
               

 
          Diskotek/klubb for tenåringer 
fredager fra kl. 20.00 
i underetasjen, Nygård kirke   

Se Facebook-siden Nattkafeen for datoer 
(siden med logo og veiadresse) 

 

i Nygård kirke fredag 8. mars 
kl. 18.00  
 

Laxing Tensing deltar 
Alder: fra 12 år og oppover 
 

Laksevåg-konfirmantene er inviterte! https://kirken.no/laksevag  

  

Kontakt kirketorget,  
telefon: 55 59 32 10   
 

Kirketorget.bergen@kirken.no 
     

  

Forespørsel om dåp  
gjøres via menighetens  
nettside. 

Menighetens nettside 
 

https://kirken.no/laksevag 

har oversikt over det som skjer i 
kirken, nyheter og andakt. 
Her finner du utfyllende 
opplysninger om aktivitetene. 
 
https://kirken.no/bergen 
nytt fra kirken i Bergen. Herfra  
kan du finne hjemmesidene  
til alle menighetene i byen. 
 

Laksevåg menighet 
er også på  
 

acebook. 
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Tjeneste i menigheten? 
 

- Hva er du god på? 
- Er det noe du savner? 
- Hva tenker du er viktig for menigheten? 
 
Snakk f.eks. med frivillighetskoordinatoren 
- som også kan presentere ulike behov  
  hvis du har ledig tid og ønsker å gjøre  
  en tjeneste som frivillig i menigheten. 



Menighetsforeningen 
 

inviterer til formiddagstreff  
annenhver tirsdag kl. 12.00  
i kirkestuen.  
 

 
22.januar 
5. og 19.februar 
5. og 19.mars 
2. april...  

 
 
 

Sang, andakt og god bevertning 

Ansatte: 

 

Grete Smørås,  fungerende adm. leder 
55597193 - 975 34 813 
gs447@kirken.no  
 
Kirsten Olsen,  sokneprest  
55 59 32 31 - 992 29 224 
ko727@kirken.no   
  
Jon G Abelsæth, kapellan  
55 59 71 37 
ja456@kirken.no 
 
Natalia S Medvedeva,  fung. kantor 
55 30 81 88 - 47717931 
nm329@kirken.no 
 
Erick Mbagga, kirketjener 
55 59 32 34 - 466 31 557  
em663@kirken.no 
 
Eva Stokke-Zahl, menighetspedagog   
55 30 81 83 
es459@kirken.no 
 
Målfrid Revne Sandvik,  
frivillighetskoordinator 
55 30 81 85 - 988 64 558 
ms233@kirken.no 
 
Gunn Berit Guldbrandsen,  
sokneprest i Nygård 
55 30 81 84 - 482 13 324 
gg988@kirken.no  

 

 

Telefon: 55 59 32 30 
E-post:  
laksevaag.menighet.bergen@kirken.no 

Åpen bibelgruppe 
 
 

siste tirsdagen i måneden 

kl. 20.00 i kirkestuen  
 

Samtale om søndagens tekst, 

kveldsmat og sosialt 

samvær.  

Velkommen innom!  

Kontakt: Heidi Saure, tlf. 482 94 938  

 
 

Babysang 

 

annenhver tirsdag  
(oddetallssuker utenom ferier)  
 

kl. 11.00–12.30 (ca)   
i kirkerommet og kirkestuen 
 

Foreldre med barn 0-1 år  
Sanger, rytmer, klanger, rim og regler. 
Ta med teppe som barnet kan ligge på. 
 

Matpakkelunsj etter sangstunden;  
det serveres kaffe og te.  
Tilbudet er åpent og uten påmelding. 
 

Facebook: Babysang Laksevåg/Nygård 
 
 

Knøttesang og  
familiemiddag 
 

hver torsdag fra 9.januar 
til 20. februar 
kl. 16.30-18.00 (ca)  
i menighetssalen,  2. etg.  
 

Foreldre med barn 1-3 år 
 

Middag kl. 16.30;  
kaffe og sangstund fra kl. 17. 
 

Påmelding til middag seinest to dager før  

via Fb/Messenger eller es459@kirken.no  
 

Facebook: Knøttesang Laksevåg/Nygård 
 

I perioden 13/3–24/4: Knøttesang i Nygård  
 

Kontakt for Babysang og Knøttesang: 
menighetspedagog Eva Stokke-Zahl 

 

Familiegudstjenester m.m. 

31. mars kl.  11: 6-åringene inviteres 
28. april kl.  11: Barnas påskefest 
17. mai kl.  15: 17.mai-gudstjeneste 
30. mai kl.  12: Friluftsgudstjeneste  
                         på Kvarven 
2. juni kl.  11: Friluftsgudstjeneste i 
Laksevågparken (Damsgårdsdagene) 
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