
Alt mellom himmel og jord 
på Nordnes – i Nykirken

Nytt program for resten av våren kommer i midten av februar. 

Sjekk vår hjemmeside for utfyllende informasjon og eventuelle endringer i 

programmet - www.bergendomkirke.no

«Alt mellom himmel og jord» holder på frem til 23 april. 

Til høsten blir det nye tema og gjester. 

Bergen domkirke menighet

TA KONTAKT - SI DIN MENING!

Send en mail til Bernt Forstrønen, prest i Nykirken - bf667@kirken.no



Nordnes og Nykirken = sant. Det hører liksom bare sammen. For mange på Nordnes 

gjelder det selve bygget som en del av halvøyens arkitektur, for noen hva 

bygget symboliserer, for andre hva man er en del av ved deltagelse av det som 

skjer i bygget. Det vi erfarer er at Nordnesfolket benytter kirken lite og kirken 

trenger en oppgradering innvendig om bygget skal kunne brukes med hele sitt 

potensiale. Vi som kirke må lære, lytte og se for å finne veien videre for Nykirken, 

og det håper vi å kunne gjøre på torsdagskvelder. Vår målsetting er å etablere et 

møtested mellom folket på Nordnes og Nykirken. En åpen kirke med ønske om å 

være lyttende og seende for menneskene på Nordnes. Vårt spørsmål er: Hvordan 

være kirke på Nordnes nå og i tiden som kommer? Og; Hva er fremtiden til 

Nykirken som bygg?

Vi inviterer til HVERDAGSMESSE torsdager kl 18.00 etterfulgt av et interessant 

innlegg og samtale. Det blir vafler og kaffe – så hvorfor ikke ta ettermiddagskaffen i 

Nykirken sammen med andre hyggelige mennesker? Velkommen til det vi håper blir 

en spennende og hyggelig møteplass for Nordnesfolket.

Fast program for en torsdagskveld i Nykirken:

18.00 HVERDAGSMESSE

18.30 Kaffe, vafler og hyggelig prat

18.45 Dagens tema introduseres 

19.25  Samtale

20.00 Samlingen avsluttes senest kl. 20.00. Det er mulig å skrive en hilsen 

 eller skriftlig innspill på oppslagsveggen på vei ut

Veien videre i Nykirken

Alt mellom himmel og jord på Nordnes – Nykirken
Kom og hør og delta gjerne i praten i etterkant når vi samles til følgende tema:

16. januar Å være en kirke som lytter  Bernt Forstrønen,  
       prest i Nykirken

23. januar Hvem er en typisk Nordnesbeboer? Eva S. Johnsen, 
       Nordnesrepublikken

30. januar Mangfold og inkludering   Hilde Danielsen, forsker

6. februar Gjenreising av Nordnes etter krigen Dag Bakka, forfatter

13. februar Buekorps - om samhold, forene verdier Leder, 
       Nordnæs Bataillon

20. februar Barn og idrett på Nordnes  Maria Prestmo,    
       Nordnes Idrettslag


