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Årsmelding 2018 Nygård menighet 

24.3 2019 

ÅRSMØTET FOR NYGÅRD MENIGHET 2019 

Det innkalles til menighetens årsmøte søndag 18. mars etter gudstjenesten. Alle 
medlemmer i Den norske kirke i Nygård menighet er velkomne til møtet. Her skal  

menighetsrådet ifølge kirkeloven legge fram årsrapport (årsmelding), regnskap, 
arbeidsprogram og budsjett til orientering.  

Menighetsrådet har valgt å ta arbeidsprogrammet med i årsmeldingen.  

(Årsmøtet har ikke saker til avgjørelse, men kan protokollføre eventuelle 
bemerkninger.  Sak 5 om antall medlemmer i menighetsrådet, skal menighetsmøtet  

avgjøre søknad om.) 

SAKSLISTE 

1. Konstituering 

2. Årsmelding 

3. Regnskap 

4. Budsjett 

5. Endring av medlemsantall i menighetsrådet 

Menighetsmøtet tar stilling til eventuell søknad om å endre menighetsrådets 
medlemstall fra 8 til 6 (+presten). Nærmere presentasjon i møtet. 

6. Oppsummering/fremtidstanker MR-perioden 2015 – 2019 

Menighetsrådets leder innleder. 

Årsmøtet inviteres til respons. 

Menighetsrådet håper på godt frammøte og god samtale om menighetens 
arbeid. 
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Årsmelding 2018  Nygård menighet 

MENIGHETSRÅDET  

Dette menighetsrådet tiltrådte 1. november 2015 og består av:   
 Faste medlemmer  

Karl Johan Hallaråker, leder og representant i BKF 
Frode Jakobsen, nestleder og vararepresentant i BKF 
Siri Sandtorv 
Viviann Tangen Ørjansen 
Marianne Landsvik Jacobsen 
Tanja Tjong  (permisjon) 
Kari Steen 
Terje Harkestad 
Gunn Berit Guldbrandsen sokneprest 
Martin N Bergo (fast vara) 

 

 Administrasjonsleder 
Grete Smørås, sekretær og saksbehandler.  

 
Arbeidsutvalget  

I tillegg til leder og nestleder, består AU av sokneprest og administrasjonsleder.  
AU møtes vanligvis to uker før hvert menighetsrådsmøte. 

ANSATTE 

Sokneprest     Gunn Berit Guldbrandsen    

Sokneprest, Laksevåg   Kirsten Olsen  

Vikarprest, kapellan   Jon Abelseth  

Kantor     Endre Dåvøy (70%)  

Kirketjener    Erick Mbagga (50 %)   

Menighetspedagog våren 2017 1/1 – 1/4 Ruth Linnea Gustavsen (vikar)   

   høsten 2017  1/8 Eva Gjellereide Stokke-Zahl 

Frivillighetskoordinator   Hilde Gjessing    (35 %)   

Administrasjonsleder   Grete Smørås    (60 %)   

Helgekirketjenere:   Sissel Andersen,  Linn Eide Borge, Amalie Gjengedal,  

                                                            William Udvid     

Menighetens årsmøte  
for 2017 ble avholdt søndag 18 mars 2018 

 
Menighetsrådenes møter 
Menighetsrådet har i alt hatt 8 møter og behandlet 63 saker. (samme som i 2017) 
 
Mål og strategi  

Jesu dåps- og misjonsbefaling er vårt hovedoppdrag: At mennesker skal døpes inn i kirkens 
fellesskap, troen får næring og mennesker skal "lære å holde" det Jesus har lært oss. Matt. 28,18-
20. Likeså at alle mennesker møtes med diakonal omsorg og varme. 1.Joh 3:18 
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Satsingsområdene har menighetsrådet uttrykt slik: 

1. Gudstjeneste - Å utvikle et allsidig gudstjenestetilbud sammen med prest og kantor er en 
hovedsatsing.  Vi ønsker også å se flere på gudstjenestene fra alle grupper i menigheten. Fokus 
på gudstjenestelivet er sentralt for menighetsrådet. 

2. Trosopplæring - Vi ønsker å implementere den trosopplæringsplanen som er vedtatt - med 
klare steg år for år. 

3. Musikk - Vi ønsker å utvikle vårt kirkemusikalske arbeid rundt kantor, våre frivillige ressurser og 
utvikle Nygård kirke som en synlig "musikalsk kirke" i bybildet. 

4. Diakoni - Omsorg for hverandre - og ikke minst se dem som trenger oss mest - arbeider vi med 
både på holdnings- og handlingsplanet. 

5. Givertjeneste - Folkekirken får i hovedsak sin økonomi gjennom stat og kommune.  
Men menighetsarbeidet er helt avhengig av menighetsmedlemmenes frivillige gaver.  
Dette tar rådet på alvor ved å utfordre til givertjeneste på aktuelle plattformer. Vi utfordrer særlig 
til fast givertjeneste med anledning til skattefradrag. 

6. Informasjon - Vi ønsker å utvikle våre informasjonskanaler tilpasset "bølgelengde" med ulike 
generasjoner og har som mål at alle som bor i Nygård skal vite hva som skjer i kirken, og få lyst 
til å komme til kirken. 

 
 ØKONOMI 

Offer 
I 2018 kom det inn kr. 90176 (95001) i offer i gudstjenestene.   
Kr. 57022 (58163) ca 64% (ca 61%) ble gitt til ekstern virksomhet.     
Resten – ca 36% (ca39%)- ble gitt til eget arbeid. 
Tallene i (-) er fra fjoråret. 
 
Fond 

Fra Fond A kan bare avkastningen brukes til drift/investeringer. Fond B kan brukes til 
investeringer, samt avkastning til drift/investeringer.  I og med rentenivå p.t. er beløpene betydelig 
mindre enn for år tilbake. 
Fondsmidlene forvaltes i dag av Fana Sparebank. Vi har vurdert endring uten at det har ført til 
noe. Ved utgangen av 2018 stod det kr. 4 675 512 på Fond A, 909 170 i fond B og 965 på 
utsmyknings- og oppussingsfondet, totalt kr 5 585 647 hvorav rentene for 2018 utgjorde kr 
56 956. 

 

Aksjer og andeler i andre foretak: 
Antall andeler Kostpris   Bokført verdi 31.12.18 

Skagen Global 6190347  507212,-   1 013 307 
Skagen Kon-Tiki 1885673  101443,-      145 490 
Holberg Norden 13311274  253606,-      486 629 
Holberg Norge 5330076  152163,-      259 789  
 

Underkus i verdipapirer 140 836  
       

MENIGHETSARBEID 
 

Nygård menighet har ca. 45 ulønnede medarbeidere. Denne staben av frivillige legger et flott 
grunnlag for aktiviteter i Nygård menighet. I mars arrangerte menigheten medarbeiderfest med 40 
gjester og 17 desember arrangerte Wise men julebord for menigheten med 56 gjester tilstede. 
I tillegg har vi et visst samarbeid med Laksevåg menighet. Menigheten har flere utvalg: 
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Trosopplæringsutvalget 
 
Trosopplæring  

 

Stillingen har i 2018 vært besatt av Ruth Linea Gustavsen (40% stilling menighetspedagog) frem til 1.april. Det 

var ingen vikar i perioden frem mot nyansettelse i august.  Medio august var ny menighetspedagog på plass, 

Eva Stokke-Zahl, i en nyopprettet samarbeidsstilling med Laksevåg menighet. Stillingen er derfor en 80 % 

stilling, som lønnes 40% av Nygård. 

 

Med bakgrunn i bemanning har det vært noe redusert aktivitetsnivå våren 2018. Høsten 2018 ble det også brukt 

betydelig tid på å finne en felles retning for en felles trosopplæring i Nygård og Laksevåg.  

 

Babysang 

Babysang har gått jevnlig gjennom hele året annenhver onsdag. Tiltaket er godt besøkt, og det mange som 

benytter seg av muligheten til en kopp kaffe og samtale med andre etter sangsstunden. 

 

Knøttesang 

Det ble gjort forsøk med knøttesang våren 2018, men grunnet sykdom og vakanse ble oppstarten noe amputert. 

Høsten 2018 var det igjen forsøk med knøttesang, koblet opp mot Solstrålene, men det var da lav etterspørsel 

og avlysninger grunnet manglende oppmøte. Manglende oppmøte høsten 2018 kan muligens forklares ved at 

tilbudet kom sent på plass på høsten og det var kun annenhver uke (vekslet med Laksevåg). Det vil derfor våren 

2019 endres til at det går ukentlig over en bestemt periode.  

 

4-års bok og 4-års skole 

Det ble totalt delt ut 9 stk 4-årsboker. 5 av disse deltok også på 4-årsskole som ble arrangert i Laksevåg. 4-

årsskolen ble avsluttet med gudstjeneste i Laksevåg. 

 

6 års skole 

Det ble arrangert 6 års skole i Laksevåg våren 2018. En gutt fra Nygård menighet deltok. 

 

Bli kjent med solstrålene 

Bli kjent med solstrålene ble arrangert for første gang høsten 2018, hvor alle 6 og 7 åringer i Nygård menighet 

ble invitert til en åpen øvelse, med bibelhistorie og felles kvelds. Utover dem av korets medlemmer i 

målgruppen, møtte ingen. Det var 6 påmeldte, men det ble en positiv opplevelse for hele koret med en felles 

andakt og kvelds. 

 

Barnas påskefest 

Sammen med Solstrålene ble Barnas Påskefest arrangert 8.april. 

 

Tårnagenter 

Tårnagent-helg ble arrangert i Laksevåg med daværende menighetspedagog Christer Aadland. Fra Nygård 

menighet var det 4 gutter påmeldt i alderen 8-9 år. Det var en frivillig fra Nygård med på arrangementet. 

Helgen ble avsluttet med en familiegudstjeneste i Laksevåg. 

 

Kick-off 

Det ble arrangert åpen kirke i forbindelse med konfirmantpåmelding 12.juni. 

 

Konfirmantarbeid 

Se eget punkt 

 

Ungdomsgudstjeneste 

Det er arrangert to ungdomsgudtjenester, fredag 16. mars og fredag 19.oktober. Laxing har hatt aktiv rolle 

gjennom gudstjenestene. Som «kirkekaffe» har det blitt servert hotdogs og brus. 
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Misjonsutvalg 
Misjonsutvalget har I møte 31.05.2017 vedtatt å slå seg sammen 
med misjonsgruppen og har fra nå navnet misjonsutvalg/gruppen. 
 
Aktiviteter 

      

Konserter: 
Barnekoret Solstrålene hadde konsert på Solsletten sykehjem 7. mars. 

1. desember arrangerte Laxing m.fl. menighetens julekonsert med tema «Ventetid – tenketid». 

7. desember var det julekonsert for hele familien med «Sangtastisk» (Lin Aamodt Drønen, Line Feness 

Armond og Endre Dåvøy). 

Frode Jakobsen har arrangert flere klassiske konserter med sine elever i 2018. 

I tillegg har det vært flere konserter i kirken med eksterne arrangører: 

Laksevåg Musikkforening har arrangert 3 konserter: 4. februar, 3. oktober og julekonsert 16. desember. 

Lions hadde veldedighetskonsert 27. mai. 

Bergen kulturskole har leid kirken til elevkonserter fire ganger. 

Lyderhorn Skolebrass hadde julekonsert 10. desember. 

 

Totalt var det 15 konserter i Nygård i 2018, med nesten 1800 personer til stede. 

 

Barnekoret Solstrålene: 
Koret ledes av kantor Endre Dåvøy, Amalie Gjengedal, Linn Eide Borge og Marie Gjengedal.             

Koret har hatt et godt år, med god stemning på øvelsene og medlemvekst. Det har vært ca. 15-20 

medlemmer i 2018. 

Solstrålene hadde konsert på Solsletten sykehjem 7. mars, deltok på konsert i Olsvik kirke sammen med 

barnekoret Shine og Good Time Charlie 22. april, sang på menighetens julemesse 24. november, 

menighetens julekonsert 1. desember og på adventsfest på Lyngbøtunet 4. desember. I tillegg deltok 

Solstrålene på 7 gudstjenester i Nygård kirke, inkl. 17. mai og en av julaften-gudstjenestene. 

      
Laxing  
Laxing TenSing er tilknyttet Norges KFUK/KFUM, Bjørgvin krets. I 2018 hadde koret ca 20 
medlemmer. De har bandgruppe, dramagruppe og dansegruppe ved siden av koret. Gruppen 
blir styrt av hovedleder Ida Ørjansen Ellingsen sammen med Laxing styret. De har øving en 
gang i uken, hver torsdag fra kl 18.30-21.30. 
I juni fremførte de en selvlaget Disney musikal "From Zero to Hero" i Loddefjord kultursal. 

 

Mandagstreff 
Formiddagstreffene første mandag i måneden har fortsatt i 2018. En flott arbeidsgruppe på 8 
personer har arrangert samlingene.  Musikk, andakt, utlodning og god mat gir bra stemning.  

 
Åpen kirkestue. 
Menigheten har i 2018 fortsatt med ”åpen kirkestue”. Dette er et åpent tilbud de mandagene 
det ikke er mandagstreff. Alle som ønsker det kan komme innom og spise lunsj sammen med 
menighetsstaben. Det blir god tid til en hyggelig prat. 8 - fremmøtte hver gang. 

 
Kirkekaffe 
Den uformelle praten i etterkant av gudstjenesten er viktig for Nygård menighet. Kirkevertene 
har ansvar for å lage til enkel kirkekaffe så ofte som mulig. Menighetsrådet og 
foreninger/grupper/utvalg i menigheten har skiftet på å stelle til større arrangement ved 
spesielle anledninger. Eksterne som tildeles offer er også invitert til å delta under kirkekaffen.  
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Klokkere og kirkeverter/ team 
Frivillige medarbeidere har oppgavene som tekstlesere og kirkeverter ved gudstjenestene. Vi har 
nå 6 gudstjeneste team – hvert team bestående av en klokker og to kirkeverter. 
 
Menighetsbladet 
Menighetsbladet «Budet i helg og hverdag» er et samarbeidsprosjekt mellom Laksevåg menighet 
og Nygård menighet.  Bladet kom ut med 3 nummer i 2018. Redaksjonskomiteen var Ole Dag 
Arntzen og Gunn Berit Guldbrandsen.  
Menighetsbladet bruker Hurtigtrykk på Laksevåg i forbindelse med trykkingen av bladet, Trond 
Egil Berntsen står for layout og Schibsted for distribusjonen. 

 
Konfirmantundervisningen 
Konfirmantene er fra høsten 2018 delt inn i 2 undervisningsgrupper, tirsdagsgruppen og 
torsdagsgruppen. Undervisningen er ledet av soknepresten, og har hatt med Silje Halvorsen og 
Linn Eide Borge som går på timebaserte lønnsmidler fra givertjenesten. Fra høsten 2018 har 
Alfred Gjengedal gått inn som medhjelper i stedet for Linn Eide Borge.   
 
Noen av temaene er i løpet av høsten: Bibelen, salmer, sanger og liturgi, dåp og nattverd. 
Film og pizza 2-3 ganger i semesteret er populært, men også lærerikt og givende. Her får vi en 
spesiell kontakt. Filmene er egnet til undervisning og samtale og går på kjernetema i Bibelen.  
 
På våren er temaene: Kirkeårets farger og kirkens symboler, misjon, solidaritet og bistand, om 
bønn og påskebudskapet. På leiren har vi undervisning på lørdag formiddag. Ofte er det rettet inn 
mot misjon og globalt ansvar.  

 
Høsten 2018 
Etter presentasjonsgudstjenesten i september, hadde vi i oktober ungdomsgudstjeneste som er 
obligatorisk for konfirmantene. Tensing deltar. 
I november er Ungdom & Medier i regi. Mediehverdagen til unge er stadig mer hektisk og 
utfordrende. Kampen om kroppen og sjelen er tydelig. Fokus: Hvordan endrer sosiale medier 
ungdommers adferd til hverandre? Hva er voksnes rolle i møte med unges mobbing og krenkelser 
på nett?  Dette seminaret er felles med Laksevåg, men alt har de siste årene vært i Nygård 
kirke/menighetssal og kjelleren. Her har vi både jente- og gutteseminar og et eget opplegg for 
foreldrene. 
 
Nattcupen i Årstad kirke og Haukelandshallen. Her har også Laksevåg konfirmantene vært med 
oss i Nygård. 
 
Lysmessen er 2.søndag i advent og samler hele familier. Tensing deltar. Denne gang medvirket 
også elever fra Langhaugen.  
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Våren 2018 

 Konfirmant-weekend på Fjell-ly er 
siste helgen av januar, fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Kveldene avsluttes med 
andakt, samtale, sang og musikk. Søndagen er det gudstjeneste med deltakelse av konfirmanter, 
med bibeldrama, kor og praktisk oppgaver og tilrettelegging. Weekend er ledet av soknepresten 
med god hjelp av konfirmantforeldre og ungdomsledere, dvs. tidligere konfirmanter med 
tilknytning til nattkafeen.  
 
Ungdomsgudstjenestene både i okt og mars er obligatorisk og konfirmantene på Laksevåg blir 
alltid invitert.  
 
Tirsdagen før Palmesøndag er den årlige fasteaksjonen, Kirkens Nødhjelpsaksjonen. 
Konfirmantene er bøsse-bærere og følger inndelte roder og deler av menighetsrådet og frivillige 
er med i organiseringen. Når konfirmantene kommer tilbake, får de boller og brus. 

 
I 2018 samlet konfirmantene inn kr 13834-. til Kirkens Nødhjelp. 

 

Samtalegudstjenesten er mot slutten av april. Her utformer og deltar konfirmantene med tekster, 
sanger, drama osv.   

 

Konfirmantene i Nygård er en ressurs for menigheten, som bør kontaktes og 
oppmuntres til deltagelse av menigheten for øvrig! 

 

Julemarked i menigheten 
Det ble arrangert julemarked i underetasjen lørdag 24 november mellom kl 10.00 og 15.00.  
Salg av julekaker, kaffe, te, kaker, betasuppe, håndlagete ting, et lite bruktmarked, utlodning.  
Menigheten fikk inn kr. 27338, som gikk til menighetens barne og ungdomsarbeid. 
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Bibelsøndagen 
Nygård menighetsråd tok i reformasjonsåret 2017 initiativ til en økumenisk samling på 
bibelsøndagen for >Bergen og omland. Samlingen er et felles arrangement med Bibelselskapet 
og deres årlig bibelprosjekt. Årets gjester var Dag Kjær Smemo fra Bibelselskapet som 
presenterte prosjektet og fortalte fra reise til Syria. Rune Larsen fortalte om hva Bibelen betydde 
for han. 
Tilbakemeldingene fra disse samlingene er svært positive, men det har langt fra enda blitt en reell 
økumenisk samling med godt frammøte fra alle hold.  

Foreninger og grupper som samles i Nygård kirke 
 

Misjonsgruppen  
Gruppen har ca. 10 medlemmer, og har sine møter i kirkens møterom en gang hver måned. I 
hvert møte blir det orientert og samtalt om misjonsstoff fra en av Det Norske Misjonsselskaps eller 
Normisjons virksomheter i de aktuelle samarbeidsland. Misjonskollekt og enkel bevertning. Alle 
møter er åpne, og nye medlemmer er velkommen! 

 

Landkjenning Sjømannskirkens forening 
Medlemmene møtes hver første tirsdag i måneden. Andakt og enkel servering.  
Informasjon om Sjømannskirken. 
 
Hobbyklubb  Høsten 2016 startet vi opp hobbyklubb – åpent for alle annenhver mandagskveld 
mellom 19.00 og 21.00. 
 
Nattkafé  
Nattkafeen har hatt samlinger hver fredag dette året – de følger skoleruten. 

 

NDT-LAN 
LAN er et data-arrangement i underetasjen som holdes over flere dager med overnatting et par 
ganger i året når skolene har ferie.  NDT-LAN er det ungdommer i Nygård området som driver.  
De har også eget organisasjonsnummer, eget styre og regnskap.  

 
KIRKELIGE HANDLINGER 

Tall i parentes er for året 2017 
 
Gudstjenester 
Det har vært holdt 49 (50) hovedgudstjenester, herav 29(33) gudstjenester med nattverd  
og 7 (7) familiegudstjenester.  
Samlet antall deltakere ved gudstjenestene var 3917 (4826) personer. 
Nygård menighet har pr. 25/2-2019 3893 medlemmer. (4077 i 2018) 
 
Litt av nedgangen skyldes at fra 1/10 ble tilhørende (barn der en av foreldrene er døpt) ikke 
regnet med. 
 
De fleste gudstjenestene har vært ledet av sokneprest Gunn Berit Guldbrandsen, i noe veksling 
med soknepresten i Laksevåg, og kapelan Jon Abelseth. Jørgen Grimelid – som er under 
utdanning – har gjort noe vikartjeneste. Det samme har Karl Johan Hallaråker gjort under 
sokneprestens permisjon sist sommer.  
 
Dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd 
I løpet av 2018 ble det døpt 18 (18) barn i Nygård kirke, 17 barn som tilhører Nygård menighet ble 
døpt i andre kirker. 36 (37) unge ble konfirmert.  
Soknets prester utførte 38 (44) begravelser/bisettelser. 
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Ungdomsgudstjenester 
Vi har hatt 2 ungdomsgudstjenester – en pr. semester. 

 

Skolegudstjenester 
Vi har i 2018 hatt 1 (1) gudstjenester for barnehage- og skolebarn. 

 

Andakter på aldershjem 
Aldershjemmene Solsletten og Lyngbøtunet har i 2018 hatt besøk av prest og kantor .  

 
Bergen kirkelige fellesråd (BKF) 
BKF er "fellesinstansen" for Den norske kirke i Bergen. Det daglige arbeidet ledes av Kirkevergen 
og hans stab, samt at det er en egen valgt ledelse. Karl Johan Hallaråker sitter denne perioden 
som Nygårds representant. Han er også av BKF valgt til å lede BKSs kontrollutvalg.  
BKF har konkrete oppgaver og ansvarsområder ifg Kirkeloven. Men fellesrådet sitt ansvar er 
"positivt avgrenset" til forskjell fra menighetsrådets ansvar er "negativt avgrenset." Dette betyr at 
mens Fellesrådet har konkrete oppgaver - f. og f. budsjett overfor kommunen, personalansvar, 
ansvar for kirkebygg og gravplasser, som er beskrevet i loven, har menighetsrådet det generelle 
ansvaret minus de konkrete ting som er lagt til fellesrådet.  
Fellesrådet hadde flere store saker til behandling i 2018.  
 
En stor sak denne høsten var også høringsssvar på Kirkerådets utkast til ny lov for Den norske 
kirke (Departementet og regjeringen skal legge fram for Stortinget ny rammelov.  Her avgav både 
fellesrådet og menighetsrådet egne høringssvar. Det viktigste "stridsspørsmålet" var nok om 
hvilke organ(er) som skal utgjøre kirkens rettssubjekt – Kirkemøtet og menighetsrådet (og 
fellesrådet.  
 
Fellesrådet fikk tidlig høsten 2017 lagt på bordet en Rapport om Virksomhetsgjennomgang for 
kirken i Bergen. Jfr fjorårets melding. Menighetsrådet avgav sitt høringssvar i møtet 21.02.18. 
Saken har vært drøftet i flere møter. Både stab og forrige leder og fellesrådsmedlem har vært 
konsultert. Rapporten er et omfattende arbeid. Hovedpoenget har vært å få til en rasjonalisering 
av stillinger med bedre ressursutnyttelse og effektivisering av staber. Nygårds uttalelse bærer 
preg av at vi mener gruppen var for lite representativ for lokalmenighetene og bar preg av å se alt 
ovenfra - og ikke ut fra det som er menighetens behov for menighetsbygging. Vår henstilling er da 
at større endringstiltak ikke gjennomføres før Kirkes nye lovgivning kommer på plass. Vi peker på 
at det kan være aktuelt å samarbeide med Laksevåg om hele stillinger for trosopplæring og 
diakoni. Vi fikk på plass felles trosopplærer. Vi arbeider videre med diakonistilling. 
 
Kirkevergen tok viktige grep i saken om virksomhetsgjennomgangen. Fremdriften skjer nå mye 
bedre i nær kontakt med menighetsrådene. 
 
Kirkevergen og Bergen kirkelige fellesråd har en viktig funksjon i dagens kirkeorganisasjon. 
Bergen har en svært dyktig kirkeverge som er lydhør overfor menighetens behov. Det utføres et 
stort og viktig arbeid. Men vi kan ikke stikke under stolen at vi til tider synes at Kirkevergens stab 
og Fellesrådsledelsen mer arbeider for å styrke sin "maktposisjon", enn å støtte og inspirere 
lokalmenighetene. Derfor ser vi behovet for å arbeide både for en annen kultur og en annen 
enklere struktur gjennom arbeidet med ny kirkelig lovgivning. Våre signal er at fellesrådet fra å 
være parallellorgan med menighetsrådet heller i fremtidens kirkelov blir menighetsrådene 
samarbeidsorgan med konkrete delegerte oppgaver. 
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Oppsummering og framtidstanker 
 
En menighets og en kirkes viktigste oppgave vil alltid være - ifølge misjonsbefalingen -  å 
formidle evangeliet gjennom Ord og sakrament slik at mennesker kan komme til levende 
tro på Herren Jesus og leve livet sammen med han. Hvordan det har lykkes i 2018, kjenner 
bare himmelen. 
 
MR ønsker fortsatt innspill om aktuelle aktiviteter og tiltak som medlemmer i menigheten skulle 
ønske ble satt i gang. Vi håper at vi kan få signal fra årsmøtet.  
 
En årsmelding vil gjerne presentere de "gode nyhetene" og det en kan glede seg over. Nygård 
har også mye vi kan glede oss over og takke Gud for. Men vi må starte dette avsnittet med en 
stor smerte. I 2017 måtte vi stoppe søndagsskolen. Vi har heller ikke i 2018 klart å finne nye 
medarbeidere. Det er en bønneoppgave vi må legge på menigheten. Vi må også erkjenne at barn 
som kommer til søndagsskolen, er svært få. Dette er også en stor utfordring som kan bli 
avgjørende både for unges oppvekst og for kirkens framtid overfor barnefamilier. 
2018 har vi forsøkt å arbeide med de signalene som var framme i sist årsmøte. Denne 
årsmeldingen med oversikt over statistikk og aktiviteter taler for seg. Vi er glade for at vi har fått 
på plass noe av det vi var mye opptatt av, nemlig faste gudstjenesteteam for å avlaste den 
ukentlige administrasjonen. Det kirkemusikalske arbeidet er også på et fint spor med mange ting. 
Kantor har gjort et viktig arbeid for å få på plass forsangergruppe til gudstjenestene. Her har det 
vært litt variert dette året.  
 
2018 tok Kirkevergen initiativ til å kartlegge orgelbehovet i kirkene i Bergen. Nygård menighetsråd 
signaliserte sammen med kantor at orgelet i Nygård kirke er i en befatning, som peker på behovet 
for nytt orgel. Behovet er signalisert, men det er uklart enda hvordan fremdriften blir for en slik 
sak. Finansieringsspørsmålet vil lett komme tidlig på bordet. 
 
Gudstjenesten søndag formiddag er menighetens viktigste "matstasjon". Her er vi egentlig ved et 
kjernespørsmål. Nygård menighet har gode aktiviteter for ulike generasjoner – fra de minste til de 
eldste. Det gleder vi oss over. Men vi må erkjenne at vi strever med å knytte de forskjellige 
gruppene bedre sammen i fellesnevneren – søndagens gudstjeneste. En trofast flokk kommer 
regelmessig. Vi opplever at gudstjenesten svarer til forventningene. Men det er fortsatt en stor 
utfordring å øke deltagelsen ved de "normale" gudstjenestene. Dette er et felles ansvar for oss 
alle. 

 
Vi må erkjenne at noen av menighetens store utfordringer er stillingsrammer for ansatte, og antall 
frivillige. Det er derfor begrenset hva vi kan pålegge dem, og hvilke initiativ menighetsrådet kan ta 
opp. Vi er veldig glad for at vi fikk på plass trosopplærer i samarbeid med Laksevåg.  
Vi meldte i fjor at vi skulle gjerne hatt en diakonal medarbeider. Det arbeider vi fortsatt med. 
Kanskje er vi nærmere målet dette året. Vi sonderer nå med Bispedømmet/BKF og Laksevåg om 
slik stilling. Signalene har vært positive så langt. 
 
Samarbeidet mellom Nygård og Laksevåg har vart helt fra Nygård ble utskilt som eget sokn. 
Stabene samarbeider og prestene alternerer en del vedr gudstjenester og gravferder. De 
kommende årene kan det bli aktuelt å samarbeide enda mer – ikke minst om stillinger. Nygård 
menighetsråd har vært positiv til denne utviklingen både for samarbeidets skyld og for å øke 
stillingsprosenten for de ansatte. Som nevnt fikk vi til felles stilling for trosopplærer. Vi hadde også 
framme spørsmål om prøveordning med felles administrasjonsleder da stillingen ble ledig i 
Laksevåg. Det ble det formelt ikke noe av da flertallet i Laksevåg menighetsråd valgte egen 
ordning. Foreløpig fungerer vår administrasjonsleder i begge stillingene. 
  
Den faste staben er liten. De gjør alle en stor og oppofrende tjeneste. Men det sier seg selv at 
med bare sognepresten i full stilling, ligger det ekstra mye på henne både hva gjelder oppgaver 
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og ansvar. Selv om prestetjenesten ikke tilhører MRs virksomhetsansvar, er prestens situasjon og 
menighetsarbeidet som presten er knyttet til, en utfordring som MR og menigheten ikke kan lukke 
øynene for. Administrasjonsleder har 60 % med oppgaver både knyttet til menighetens 
administrasjon og BKF. Bare med fleksibilitet kan det gå. Menighetsrådet vil arbeide for at våre 
medarbeidere skal ha gode arbeidsvilkår, og få nødvendig hjelp til å gjøre det "viktigste først" 
innenfor sine rammer og arbeidsplaner. 
 
Den norske kirke venter altså på ny rammelov fra Staten, og Kirkemøtet skal få på plass kirkens 
egen lovgivning. At det på sikt blir en del endringer, er nokså trolig. Et stort spørsmål blir 
finansiering og med det stillingsrammer. Et av spørsmålene blir nok hva den enkelte menighet 
kan stille opp med av økonomiske muskler og frivillige. Også Nygård må regne med at slike 
spørsmål blir enda mer nærgående i årene som kommer. Det positive for kirken i Bergen er at 
kommunen har vært svært positiv til å gi DnK og tros- og livssynssamfunnene gode vilkår. Vi må 
både håpe og be om at det kan fortsette – også etter høstens valg. 
 
Kirkekaffen har vært et godt tilbud etter gudstjenesten. Her er det også mulig å legge enda mer til 
rette både for kontakt, aktuell informasjon, fokus på aktuelle tema og den gode samtalen - uten at 
det trenger å dra mye ut i tid. Flere organisasjoner har benyttet seg av dette tilbudet gjennom året. 
"Kirkebakken" er et gammelt begrep. Kirkekaffen kan bli vår tids kirkebakke. 
Den norske kirke står overfor store utfordringer på mange plan. Det gjelder "plassen og 
oppslutningen" som landets folkekirke, slik Grunnloven sier. Det gjelder arbeidet med å få på 
plass gode prosesser i arbeidet med ny kirkelig lovgiving. Det gjelder økonomi og 
stillingsressurser i den framtidige kirken. Det gjelder også arbeidet med å skaffe og utruste nye 
medarbeidere som kan gå inn i framtidige kirkelige stillinger og ikke mindre arbeidet med å 
rekruttere personer til kirkelige råd og styrer.  
 
Neste kirkevalg kommer denne høsten 2019. Nygård menighetsråd arbeider med å få fram villige 
medarbeidere til slike funksjoner i vår menighet. Vi kan ikke lokke folk med at det er en enkel og 
liten oppgave. Det er store oppgaver og krever mye av de som velges. Men det er helt nødvendig 
at folk tar utfordringen og stiller seg til disposisjon. Høsten er stor. Arbeiderne er få. Be derfor 
Høstens Herre om å drive ut arbeidere til sin høst. Jesu ord er også til oss. 
Vi legger dette fram for årsmøtet for å få respons og signaler for det videre arbeidet. 

 
Takk 

Menighetsrådet vil takke for den tilliten vi er vist til å lede menighetens arbeid. Dette er da 
vår siste årsmelding i perioden. Vi takker alle i staben og frivillige medarbeidere som trofast og 
dyktig utfører sine oppgaver på de forskjellige poster. Vi takker alle som deltar og tjener i 
menigheten vår. Vi takker alle som bærer både medarbeidere og menigheten vår fram for Gud 
i sine bønner.  Takk for at vi kan regne med dere i fortsatt tjeneste for Gud i Nygård menighet. 

 
Karl Johan Hallaråker leder 
Frode Jakobsen  nestleder 
Siri Sandtorv 
Viviann Tangen Ørjansen 
Marianne Landsvik Jacobsen 
Kari Steen 
Terje Harkestad,  
Gunn Berit Guldbrandsen sokneprest 
Grete Smørås, administrasjonsleder 

   Nygård 24/3-2019 
 
Karl Johan Hallaråker  Grete Smørås  
Menighetsrådsleder      
                                              Administrasjonsleder 
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