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Introduksjon

Stiftelsen Lystgården ble opprettet 21.februar 2017 og har i
2019 fått testet ut driftskonsepter med publikum og gjester på
besøk. I tillegg har arbeidet med bruksendring og oppussing
fortsatt. Årsrapporten er et forsøk på formidle og dokumentere
en del av det rike mangfoldet.

Hjertet av det vi jobber med handler om
mat, kultur og samfunnsendring.

Kafeen klar for Landåsfest 2019

Gjestfrihet

Engasjement

Fra jord til bord

Lystgården skal være
åpent for alle. Her finner vi
fellesskap, glede og kaffe.

Alt vi gjør skal bevege folk.
Vi ønsker å beveges i hjertet
og beveges til handling.

Vi vil skape begeistring,
interesse og kunnskap for
matens vei fra jord til bord.
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Samarbeid

Lystgården er:

Det som skjer i huset skapes
av stiftelsen Lystgården, Bybonden
og Bærekraftige liv i samarbeid
med ulike fagmiljøer, frivillige og
samarbeidspartnere innenfor det
offentlige, sosialt entreprenørskaps
bedrifter og andre.
Aktiviteten har omdreiningspunkt
rundt FNs bærekraftsmål som handler
om de fleste av livets aspekter.
Lystgården er en allmenning for
bærekraft.

→ Parsellhage
→ Felleskapshage
→ Kulturscene
→ Selskapslokale
→ Kontorfelleskap
→ Vokseplass for bærekraftige ideer

Årsrapport 2019

Om opplevelsene

Beste opplevelsene på Lystgården i 2019?

Er det de entusiastiske 6.
klassingene som får aha-opplevelsen
på at maten kommer fra jorden og alle
de tingene vi kan gjøre med naturens
råvarer?
Eller er det den magiske
konserten, der artisten har publikum
nesten i fanget, fordi det historiske
huset gir virkelige intimkonserter?
Eller er det når de frivillige samles
på kjøkkenet, gir gjensynsklemmer,
drar på seg Lystgårdens t-skjorte og
gjør klar for dugnad som skaper noe
større tilsammen?
Eller er det øyeblikket da Mari,
klimaforsker på Bjerknessenteret
har kledd seg ut og forklarer
klimaproblemet så barna forstår det
og etterpå snakker om hvordan de får
til å ikke kaste mat?
Eller når vi en søndag i april har
hagemarked som bugner av spiselige
vekster og folk strømmet til. Drevet
av et indre ønske om å dyrke, være
litt bonde, lære seg hvordan maten
blir til? Trangen til å være en del av
løsningen?
Eller er det når det bobler i hagen
av barn, ungdom, voksne og eldre
under LandåsFest?

Som tuller i hengekøya, hyler i
slengdissen, samtalter sammen i
fluktstolene, griller epleskiver fra
Hardanger over bålpanna, slapper av i
“dyrke-loungen” mens de får tips om
dyrkelivet - eller spiser en svele med
gamle kjente rundt kafébordene?
Eller menneskemøtene over
kaffekoppen når hagelaget har sine
obligatoriske kaffepauser. Der man
møtes i samarbeidet, skaper noe
vakkert sammen og varmer seg i
fellesskapet?
Ja, det er skikkelig vanskelig å
velge. Men jeg tror jeg velger meg et
magisk øyeblikk på julemarkedet som
samler mange av våre visjoner for
Lystgården.
En av årets salgsboder har ALF
som er et arbeidsmarkedstiltak, og
dette er en gruppe kvoteflyktninger
som hadde laget flotte bruksting de
stolt selger unna på rekordtid. Midt i
vrimmelen starter Lystgården vokal
sin pop-up julekonsert. Tilfeldigheten
gjør det slik at de står ganske midt
imot våre nye landsmenn. Under
den vakre sangen begynner tårene
å trille på den ene kvinnen med sitt
tradisjonelle hodeplagg.

Vi andre svelger og svelger. Dette
øyeblikket av vakker julesang, godhet
og gjestfrihet som rommer oss alle,
var jeg en del av noe større.
Som daglig leder med
morsinstinkt for Lystgården er året
rikt på meningsfylte opplevelser.
Og opplevelsen fra julemarkedet
gir en voldsom inspirasjon til hva
Lystgården kan by på av fellesskap
og inkludering. Denne fine gjengen
fra ALF hadde noen dager i forkant
vært på kaffebesøk for å lære seg å ta
bussen og finne fram til Lystgården.
Det å ta imot de med kaffe og kaker
servert på klirrende porselen under
prismekronen og med fyr i ovnen ble
et høytids øyeblikk. Jeg forstod langt
ned i magen hva kroppsspråket deres
fortalte. “Wow! Tenk at vi er velkomne
i dette herskapshuset.”
Ja, innholdet i Lystgården er unikt,
men ikke minst er det historiske huset
et kraftfullt verktøy for inkludering,
likeverd og tilhørighet.
Landås 19. mars 2020
Liv Karin Lund Thomassen
Daglig leder

Bilder fra julemarked i desember
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Arrangementsoversikt
15		
17
21
22
22 		
23
24
28
29 		

Yoga
Dyrk Bergen! Vi lager veikart for urbant landbruk i Bergen
Matkurs: Vegansk brunch
Kunst- og klimaworkshop
Yoga
BIO Pop-up kino: Eventyr uten fotavtrykk
Matkurs: Vegansk festmiddag
Suppe & Sang med gjest Gabriel Fliflet
Yoga

Februar

5.
12 		
13
13
13 		
18
26 		

Yoga
Yoga
MusikkSalong med Bjørn Tomren
Inkluderende nabolag - idéverksted
SalongSamtale: Edvard Grieg & Peer Grynt
Sikringskost - “Ting”
Yoga

Mars

4
5 		
5
6
9
11
12 		
13.
13.
17.
19.
21.
22.
25.
26.
28.
31.
31.

SalongSamtale om Stillhet
Yoga
Latinodans som trening
Inkluderende nabolag - idéverksted
Dugnad nr 35. 2 etasje og kjeller
Suppe & Sang med Marie Kristin Dale
Yoga
Inkluderende nabolag - idéverksted
Vennefest for Bærekraftige liv og Lystgården
Tørrsteinsmur - dugnad
Yoga
Insektsparadis på Landås - et idéverksted
Jazz og fredagsstemning med Gymnos
SpørsMåltid: Smerte
Yoga
SalongSamtalen: Geografitimen du alltid ønsket deg
Planetpatruljen
Kurs i grønnsaksdyrking for de med litt erfaring

2		
7
9		
10
25
25		
27
28
28		
28		
28

SalongSamtale: Annerledes
Tomra Pjolter og Salmesangforening synger påsken inn
Lokalhistorisk vandring på Landås
Surdeigsbrød- hvordan lager man det?
Vinn-vinn-vintage! Pop-up vintagemarked
Lokalhistorisk vandring på Landås
Pop-up dyrkekurs på Bryggen
Kurs i pilfletting
Plantemarked
Insektsparadis
Kurs i grønnsaksdyrking

Januar

April
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Mai

1.
13.
15.
17 		
22.
23.
29.

Høner i hagen - kurs
Sikringskost - “Natur”
Ramadan - mat med naboen
Flaggheis
Kjøkkenhagekurs
Framtid & bærekraftsfortellinger
Matskogkveld på Lystgården

Juni

3.
5.
13.
17.
17.
18.
18.
18.
18.
19.
27.

Redesign
Jazzkonsert med E30
Formiddagsyoga
Hagedugnad
Lystgården vokal og unge talenter
Kvar og korleis dyrke i Bergen?
Matproduksjon i ditt nabolag
Formiddagsyoga
Idemyldring - Park(ing)Day 2019
Ung LandåsJazz
Sommerfest for dugnadsfolk og bidragsytere

August

21.
25.

Hagedugnad
LandåsFest

September

2.
5.
8.
9.
12.
17.
23.
25.
30.

SalongSamtale: Det vanskelige bybanevalget
Grønt matkurs
Kurs: Slakt ei høve
Valgvake i Lystgården
Kokkelering med norsk plantekost
Hagedugnad
Sikringskost - “Krise”
Sidersmaking & økologisk tapas
Suppe & Sang gjest Eva Pfitzener

Oktober

3.
8.
10.
21.
23.
25. -26.
26.
29.
30.
31.

Lokalhistorisk vandring på Landås sør
Lokalhistorisk vandring på Landås nord
Kokkelering med norsk plantekost
MusikkSalong med Doddo
Musikk & Jon Fosses lyrikk
Kurs i fletting av pilkurv
Bærekraftig familiedag: Ta vare på maten
Velkommen inn - Klimaforsker knuser klimamyter
Kompostkurs: Bokashi, varmkompost og hagekompost
Klimafestivalen §110: Velkommen til vår Kick-off og nettverking

November

5.
6.
7.
11.
14.

Salong Samtale: Sirkulærøkonomi - hva er det
Kokkelering med norsk plantekost
Parteringskurs - lam
Sikringskost - Lyd
BIO Pop-up kino: Serengeti rules

Desember

4.
8.
9.
12.
16.
29

Kokkelering med norsk plantekost
Julemarked
MusikkSalong med Annlaug Børsheim
BIO pop-up julekino
Konsert med julestemning - gløgg og musikk
Jamkonsert med Johannes Nøkling Aagaard med venner

I tillegg øvde Lystgården vokal - vårt eget kort hver mandag. Det er gjennom året
ukentlig vedlikeholdsarbeider som blir utført av pensjonister og andre frivillige med
arbeidskapasitet på dagtid.

Lystgården
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Julemarked

Plantemarked

BIO Pop Up-kino

Kurs i pilfletting med Drude Isene og
pilhytter blir laget i Lystgårdshagen.

Sidersmaking og økologiske tapas med Ypper

Leif Ove Andsnes på besøk for å høre
historen om huset og Edvard Grieg.

Bærekraftig familielørdag

10

Grønt matkurs

Lystgården
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Fra jord til bord

Mat er et av Lystgårdens satsningsområder fordi mat er en
del av klimaproblemet, men også en del av løsningen. Mat
trenger vi hver dag alle sammen og måltidet minner oss på
at vi er organisk sammenflettet. Mat representerer verdier vi
ønsker å være en del av med; tradisjoner, fellesskap, familie,
fest, identitet, næring osv. Hva vi spiser er uløselig knyttet til
landbruket.
Lystgården ønsker å spre glede og
kunnskap om mat fra jord til bord og
inspirere til fokus på bærekraft både
hos de som lager maten og vi som
spiser den. Slik som kvalitetsråvarer
fra vår egen region basert på sesong.
For å løfte fram dette har vi hatt disse
arrangementene:

En av skoleklassene som var på besøk

Bærekraftig familelørdag
Disse lørdagene er et samarbeid
mellom flere som bidrar med
sitt fagfelt: Pandora Film har i
samarbeid med klimaforskere ved
Universitetet i Bergen nylig produsert
dokumentarserien ”Klimavenn” som
viser barn og voksne hvordan vi kan
leve mer klimavennlig i hverdagen.
Serien er støttet av Forskningsrådet,
og formidler oppdatert forskning i
en enkel og underholdende form.
Målgruppen er skoleelever og familier.
Klimaforskere fra UiB deltar i filmen
og gir familier utfordringer som de
må løse. Eksempelvis skal deltakerne
prøve å klare seg en periode uten bil,
kutte ned på kjøttforbruk og reise
på ferie uten fly. Serien produseres
i Bergen og gir konkrete svar på
spørsmålet mange sitter med: Hva kan
jeg gjøre for å bidra?
Vi har hatt to arrangementer
sammen med Pandora film
og Smaksverkstedet der
småbarnsfamilier er målgruppen og
har flere på trappene.
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Arrangementete foregår inne og
ute i Lystgården, og er en deltagende
helgeopplevelse for hele familien.
Filmen/episoder ble vist med
påfølgende samtale og interaksjon
med målgruppen rundt temaet
klima. Fokus er hva vi kan gjøre med
matkasting, spise opp maten og hva
som er bærekraftig mat.
Målet er å vise hva vi som
enkeltmennesker kan bidra med,
samt å motivere familier til å gjøre
varige endringer som oppleves som
lystbetont og meningsfylt.
Det matfaglige perspektivet og
pedagogiske opplegget er ivaretatt
av Folkelig, en sosial entreprenør
som utvikler ulike prosjekter for
folkehelsearbeid, med mål om
å redusere sosial ulikhet i helse.
Smaksverkstedet er et av prosjektene
til Folkelig som er godt utprøvd,
og de har allerede opparbeidet seg
bred og solid erfaring i å jobbe med
bærekraft, mat og barn gjennom
Smaksverkstedet. Det er fokus på
praktisk matlaging med rom for å
improvisere og utforske nye råvarer
og smaker. Smaksverkstedet formidler
et folkelig syn på helse og brenner
for å gi barn og unge et sunt forhold
til mat. Målet er å skape interesse for
bærekraftig og næringsrik mat, og gi
rom for kreativitet og mestring slik at
både barn og voksne kan ta gode og
bærekraftige matvalg- for en matglad
fremtid.

Skoleklasser på Lystgården
Sammen med Smaksverkstedet
og Bybonden har vi testet ut to dager
med 6. klasser på besøk i Lystgården.
Målsettingen for samlingen er:
Å gi barn og unge kunnskap om
næringsrik og bærekraftig mat og
hvorfor dette er bra for kroppen og
miljøet gjennom ulike aktiviteter.
Lære barna til å bli bevisste
forbrukere som tar bærekraftige
matvalg.
Gi barna en annerledes og
givende skoledag med praktisk og
faglig påfyll fra læreplanmålene.

Grønt matkurs & Kokkelering
med norsk plantekost
Dette er to forskjellige kurs med
henholdsvis fokus på vegetar og
norsk plantekost. Begge kursene
fokuserer på å lage maten sammen
og fellesskap rundt langbordet når alt
skal spises. Vi vil videreøre alle disse
arrangementene / kursene i 2020.
Smaksverkstedet har hatt ansvar
for Grønt matkurs der deltakerne
har jobbet med smaker, mikset egne
krydderblandinger og sammen laget
en vegetarbuffet.
Det andre kurset, Kokkelering
med norsk plantekost, har som
mål å bare bruke planter fra Norge
som ingredienser og strekker
ambisjonsnivået opp i forhold til
å tenke sesong, lokalmat og på
veganske prinsipper.

Årsrapport 2019

Prosjekter

Bybonden
Ida Kleppe er Bybonde i Bergen. Lystgården er prosjektleder
for dette spleiselaget og samarbeidsprosjekt mellom
Bergen kommune, Fylkesmannens landbruksavdeling,
Hordaland Fylkeskommune og Bondelaget. Bondelaget har
arbeidsgiveransvaret. Bybonden har base på Lystgården, men
virker i hele Bergen.
Bybonden sikter mot FNs
bærekraftsmål og skal:
1. Øke antall
enkeltmennesker, skoler,
institusjoner, nabolag osv
som dyrker.
2. Styrke omdømmet til de
profesjonelle bøndene på
Vestlandet.
3. Engasjere ungdom
til involvering og
engasjement rundt
dyrking og mat som
interesse og karrierevalg.
4. Gi økt oppmerksomhet
til bærekraftig lokal
mat og gi lojale og
interesserte kunder til
vestlandsbonden.

Bybonden i Bergen har gjennom
2019 jobbet med dyrking hos mange
ulike grupper. Hun besøker og gir
råd om dyrking til mellom andre
borettslag, nabolag, barnehager
og skoler. På denne måten blir det
enklere å komme i gang for de ulike
gruppene, og de har noen de kan be
om råd både i forhold til oppstart og i
forhold til drift.
I tillegg har Bybonden prosjekt
med dyrking i det offentlige rom, som
for eksempel på Bryggen i Bergen.
Her var det sommeren 2019 kurs i
dyrking, og dyrking av matplanter
i store potter. Forbipasserende
kunne på denne måten oppleve at
man også kan dyrke mat der det i
utgangspunktet er mye asfalt, og de
kunne smake, lukte og se på ulike
matplanter.

Mange kurs har vært avholdt
i løpet av det første året til
Bybonden. Blant annet har det
vært kurs i dyrking på ulike nivå,
kurs i kompostering, i hønsehold, i
mikrogrøntproduksjon og i slakting.
Bybonden har holdt noen av kursene
selv, og ellers leid inn kompetente
kursholdere i de ulike tema. Kursa er
alle fulltegnet og flere med venteliste
lang tid i forveien. Dette sier noe om
interessen og behovet for denne type
inspirasjon og kompetanse.
Det ble raskt avdekket at folk
har et ønske om å levere matavfall til
kompostering og ikke i restavfallet slik
BIR i dag tilbyr. For at ikke Bybonden
skulle bruke all sin arbeidstid på
dette ene tema, ble det derfor i søkt
klimamidler fra Bergen kommune om
å opprette et eget pilotprosjekt for
levering av matavfall og produksjon
av matjord. Prosjektleder er Jørn Erik
Toppe og testen vil starte april 2020.

5. Øke respekten og
interessen rundt
bondeyrket og andre
matfaglige yrker

Alle kan komme å presse eplene sine hos Bybonden på Lystgården
På LandåsFest var det mange å snakke om jord og kompost med.
Bybonden har egen undervisningsparsell på Lystgården. Den har
blitt terassert ved hjelp av tørrmurer Berit Bruviv. Bybonden og
praksiselev Anne Mathilde fikk kræsjkurs i steinarbeide.
Dyrking på Bryggen ble suksess med forbipasserende og båtturister.
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I samarbeid med kunstnerne Vibeke Flesland Havre, Bodil
Rørtveit og Hilde Trætteberg Serkland har Lystgården utviklet
forprosjektet “Mennesker, mat og historier”, der vi ønsker å
bruke kulturen som en samfunnsbeveger. Prosjektet er støttet
av Hordaland Fylkeskommune via KUP-midler (Kulturelt
utviklingsprogram). Det inneholder fire ulike konsepter:

Mennesker, mat og historier

Sikringskost
Fortellinger fra selveste
kvardagen – med ulike tema
og unike fortellere.

MusikkSalong
Intimkonserter med
forskjellige artister, god
stemning og underholdning.

Våren 2019 å søke vi om midler
videre til et hovedprosjekt. Denne fikk
vi dessverre avslag på.
Kulturarrangementer er svært
kostnadskrevende for å betale et
rettferdig honorar til kunstnerne og
artistene. Arrangementsstøtten til
Bergen kommune dekker bare en liten
del og med ca. 40 publikumsplasser,
et ønske om å ha lave billettpriser
så alle samfunnslag kan ha råd til
å delta - er dette en økonomisk
underskuddsprosjekt for Stiftelsen
uten annen støtte.

Men vi har stor tro på konseptet
“Mennesker, mat og historier” og vil
fortsette å arrangere og utvikle dette.
Vi ønsker med dette arbeidet å teste
ut hvordan man kan koble kultur
og bærekraft sammen for å bruke
kulturen som en samfunnsendrende
kraft, og samtidig utvide hvordan vi lar
oss bevege og inspireres mot et mer
bærekraftig samfunn.
Arrangementet “SpørsMåltidet”
er nå byttet ut med “SalongSamtale”
som er en dialogbasert samtale med
kveldens gjest og der publikum også
blir engasjert i tema for kvelden.

Suppe & Sang
Kokk, suppelaging med
publikum, gjesteartist som
inviterer folk til å synge med.

SpørsMåltidet
Et måltid med et tema som
snakkes om via en fasilitert
samtale med kveldens gjest
og deltakerne.

Øverst: Musikksalong med Doddo
Midten Sikringskost med Winckel

Sikringskost: Eirik Havnes er en poet, musiker og kunstner fra Ålesund som har jobbet i et bredt
spekter av kunstprosjekter de siste årene. Han har skrevet en rekke scenetekster om ungdomstid
og identitetskriser, men har det siste året fokusert på slampoesi om storpolitikk og de større linjene
i verden. I disse slamdiktene på kav Ålesundsk snakker han om de store spørsmålene i verden i et
tettpakket nettverk av rim og regler som går unna i et himla raskt tempo.

Midten høyre: Salongsamtale, bybane
Nederst: Salongsamtale, annerledes
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Lystgården Vokal
“På papiret er Suppe & Sang en knallbra idé. I virkeligheten er den
enda bedre! Å møte førti mennesker, samlet rundt to langbord, som
synger så taket løfter seg, lytter intenst til din musikk og etterpå
lystig kutter grønnsaker - det er et drømmeoppdrag for en musiker
som meg. Attpåtil smaker suppen så himmelsk. Å være sammen i
suppe, sang, i spilling og lytting - finnes det noe bedre?”

Gabriel Fliflet, musiker.

Lystgården vokal” er et blandet kor
som øver i Lystgården hver mandag
klokken seks. De synger a cappella kor
repertoar som strekker seg fra klassisk
til samtids- og folketonearrangement.
Alle som er interessert i sangteknikk
og i å utvikle sin egen stemme er
velkommen til å være med. Sapfo
Maria Stavrides er dirigent for koret.

Suppe & Sang
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LandåsFest 2019
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Samarbeid

Lystgården skal være en allmenning for FNs bærekraftsmål.
Med det mener vi at vi ønsker å fungere som en koblingsboks
for fagmiljø, næringsliv, det offentlige og sivilsamfunnet. Det er
kraften fra grasrota og erfaringen fra lokal mobilisering som gjør
Lystgården unik inn på samarbeidsarenaen.
Dette arbeidet foregår
kontinuerlig i hva som skjer i huset
med møter, konferanser og prosjektet
både i regi av Lystgården, Bybonden
og Bærekraftige liv.
Eksempler fra 2019 er workshops
med NIBO, Klimafestivalen §112,
Klimapartner, Oikos Norge, ALF,
Hyssingen produksjonsskole,
Bøtetjenesten, Byarkitekten, diverse
politikere/byrådsledere, forskere ved
Rokkansenteret/CET, Steinerskolen
m.fl.
Vi har i år startet opp et
samarbeid med Bøtetjenesten som
er en del av Hordaland Friomsorg,
der personer som har fått bøter, men
som ikke evner å betale, kan gjøre opp
for seg med samfunnsnyttig tjeneste
i stedet for å sone i fengsel. Folk fra
Bøtetjenesten bidrar på Lystgården
med praktisk arbeid og er velkommen
med i fellesskapet som er her på dagog kveldstid.
Lystgården er med i nettverk for
sentre for urbant landbruk sammen
med Gartneriet på Kongsgården, og
gårder/sentre i Trondheim, Tromsø,
Vestfold osv.

Lystgården er samarbeidspartner
i et pilotprosjekt ledet av Stadsbruk i
Malmø (se www.botildenborg.se). Der
Stadbruk skal teste ut sine erfaringer
med urbant landbruk i fire andre byer
i Europa. Bergen er en av de. Søknad
ble sendt til Svenske Innova høsten
2019.

Social Gastronomy
Høsten 2019 var vi med å stiftet
det nordiske nettverket “Sosial
gastronomi”, som er en del av det
internasjonale nettverket “Social
Gastronomy”.
Bevegelsen Social gastronomy
oppstod i Refettorio Gastromotiva
i Brasil, en restaurantskole basert
på matavfall i Rio de Janeiro, som
gjennom de olympiske leker i 2016
ga gratis middager til utsatte grupper
i byen. SG har siden da blitt et stort
nettverk av kokker (med bakgrunn
fra kokkelandslag og Michelinrestauranter), sosialentreprenører,
bedrifter, bønder, organisasjoner
fra hele matverdikjeden som bruker
kvalitetsmat og kvalitetsråvarer, som
et middel for sosial bærekraft

Gastronomi blir i Norge av “folk
flest” koblet til “fine dining” og noe
mange ikke identifiserer seg med.
UNESCO og SG definerer gastronomi
i økende grad som kultur og matglede
basert på lokale kvalitetsråvarer. SG
demokratiserer gastronomi begrepet;
god kvalitetsmat skal være tilgjengelig
for alle.
Bergen kommune er medlem i
nettverket UNESCO Creative Cities
of Gastronomy (UCCG). Høsten 2019
var det en fire års evaluering viser
at grasrota og “vanlige folk” er en
målgruppe som i for stor grad ikke
nås slik det er i dag. Her ønsker dette
prosjektet å bidra med å gjøre Sosial
Gastronomi kjent og bevisst brukt inn
i eksisterende bedrifter i Bergen
Lystgården har søkt UNESCO
Norge, Grieg Foundation, Vestland
Fylke og Bergen kommune om
finansiering av en et forprosjekt med
100 % prosjektleder for å jobbe med
SG i hele Bergen og med Lystgården
som en av flere test-arenaer.

1.rad. Plantemarkedet med blant annet Sogn jord og hagebruksskule
Grønt matkurs med Smaksverkstedet byr alltid på lukt og smaksopplevelser av basisråvarer
2. rad. Vi jakter alltid på de norske sesong råvarene.
Målet er at hagen skal være spiselig. Også blomstene. Lekre kaker til LandåsFest. Alltid porselen.
Møte med Pandora film, Bjerkenssenteret og Smaksverkstedet for Bærekraftige familielørdager.
Vi har samarbeidet med Ypper om smaking av sider fra Hardanger.
Kathrine Martinsen leder Folkelig/Smaksverkstedet Her med kollegaer; Cathrine Hagerup Birkelid
og Ann Helen Lien
Vi samarbeider med Bøtetjenesten i Hordaland friomsorg . Her planlegges det med Jenny Vindegg
og Hanne Frosta sammen med Bybonden Ida Kleppe.
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Drift

Bruksendring

Frivillige

Styre og administrasjon

Arbeidet i Lysgården driftes og løftes
i stor grad av frivillige som er med i
ulike oppgaver. Hovedgruppene er:  

Administrasjon

Stifelsens styre 2019

Liv Karin Lund Thomassen er ansatt
som daglig leder i 100 %. Stillingen blir
i stor grad finansiert av midler gitt av
Sparebanken Vest.

Per-Erik Gåskjenn
Styreleder

Vennelaget
Folkene som er med å pusser opp og
vedlikeholder huset.
Kulturverter
Folkene som rigger, serverer, ønsker
velkommen, hjelper og rydder på
arrangementer.
Hagelaget
Folkene som er med å steller og
utvikler Lystgårdshagen.
Parsellhagen

Arbeidet med å gjøre Lystgården om fra et vanlig bolighus
til å være godkjent som et offentlig lokale er et krevende
tålmodighetsarbeid. OG Arkitekter er prosjekterende og
ansvarlig utfører av bruksendringen. Dette omfattende arbeidet
gjør de pro bono.

Arild Sætre

Det har i 2019 blitt installert
fettutskiller. Det som nå gjenstår
for å få godkjent bruksendring er
løfterampe for universell tilkomst. Her
har vi fått tilsagn på deler av beløpet
fra Stiftelsen UNI og det ventes på
nye søknader for å finansiere resten
av beløpet før vi kan gå i gang. Vi
håper dette løser seg i løpet av våren
2020.

Torgeir Mangersnes

Oppussing og vedlikehold

Mona Høgli
Gunn-Synnøve Dahl
Thorbjørn Haug

2. etasje er nå pusset opp og kan
brukes som møtelokaler og kontorer.
Dette har vært utført av frivillige

Parsellhagen driftes av et eget
parsellhagelag.

Tørrsteinsmur
I mangel av finansiering har
tørrsteinsmuren mot nabo Solheim
forsøkt blitt fullført på dugnad
etter faglig veiledning av Berit
Bruvik. Forsommeren 2019 ble det
avdekket av den delen av muren
som vender mot Pettersen også må
tas ned og bygges opp på nytt. Det
ble da på det rene at dette er et for
omfattende arbeid til å kunne driftes
på dugnad basis. Samtidig stoppet
vi ferdigstillingen mot Solheim da
disse to arbeidene nå må sees i
sammenheng. Her er det vanskelig å
skaffe finansiering, men det jobbes
med saken.

Til venstre: Tørrsteinsmuren i sørenden av hagen er et stort restaureringsarbeid. Som krever kaffe, teknikk og muskler.
Kjøkkenet i 2. etg har blitt revet og blitt møterom. Også det skjer med kaffepauser.
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Hagen
Hagen har gjennom året blitt driftet og vedlikehold av hagelaget
i Lystgården. Vi trenger å rekruttere flere for å bli mer robuste.
Også for å gå i gang med trinn to
som omfatter ytre sone mot sør-vest
som i dag er et villniss av bringebær.
Her ønsker vi på sikt å skape en
frukthage og en “hemmelig sti” for
barn.
Manglende finansiering for
reparasjon av tørrsteinsmur forhindrer
at hagen kan ferdigstilles mot sør
der vi ønsker å lage en lav hekk av
espalierte epletrær slik at hagen
blir “rammet inn” på en god måte.
Tålmodighet.
Det er en glede at den i
sommerhalvåret daglig får besøk av
forbipasserende og barn som hygger
seg i hagen.

Hagebenker
Med midler fra Kulturminner for
alle/Fortidsminneforeningen har vi
koblet Steinerskolen på Skjold (vgs)
og Vestnorsk kulturakademi for å
gjenskape de gamle hagebenkene,
som er på foto fra den tiden Edvard
Griegs familie eide huset. Vestnorsk
kulturakademi har blitt holdt kurs for
lærere og elever på Steinerskolen i
bygge- og konstruksjonsteknikk mens
de laget 6 nye benker som skal brukes
i Lystgårdshagen. Disse ble levert i
mai og har vært til stor glede for alle
besøkende. Takk til alle!

Venstre: Hagelaget
Steinerskolen overleverer hagebenkene
Klimapartner tester benkene
(Klimapartnere prosjektlederne har
heldagsmøte på Lystgården 4.juni)
Historisk bilde fra det samme linde
lysthuset med Edvard Griegs familie
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Økonomi

“I Lystgården finner
du en fellesskapshage
hvor du kan finne
roen alene...

ÅRSOPPGJØRET
Årsoppgjøret pr 30.03. Vi avventer revisjon, disse tallene er derfor IKKE revidert.
SUM
Driftskostnader 2019

2 974 008

Driftsinntekter 2019

2 918 298

Resultat:

- 62 671

FINANSIERING
Intern finansiering
SUM
Leieinntekter selskapslokaler / servering

342 879

Leieinntekter kontor:

124 480

Lystlaget (støttemedlemskap):

25 028

Arrangement/foredrag/kafe:

395 583

Mva. kompensasjon:

90 368

Ekstern finansiering
Store deler av dette er låste prosjektmidler. Noe overføres til 2020.

Lystgården

Bybonden

Bykompost

GIVER

FORMÅL

SATSINGSOMRÅDE

SUM

Bergen Kommune, Klimaseksjonen

Tilskudd klima/miljø 2018. Overført fra forrige år

60-Samfunnsendring

48 000

Bergen Kommune

Tilskudd klima/miljø 2019

60-Samfunnsendring

191 550

Bergen Kommune, Landbruksetaten

Tilskudd urbant landbruk 2019

40-Urbant landbruk

30 000

Sparebanken Vest

Lønn daglig leder 2019

Anonym giver

Smaksverkstedet

30-Mat

85 000

Bergen Kommune

Kulturaktivitet - SalongSamtale

50-Kultur

6 000

Bergen Kommune

Lokal kulturaktivitet - Lystgårdens vårprogram

50-Kultur

30 000

Bergen Kommune

Kunst og kultur YMSE kultur 2019

50-Kultur

40 000

Bergen Kommune

Lokalt kulturbygg

70-Anlegg

200 000

Bergen Kommune, landbruk

Bybonden 2019

40-Urbant landbruk

300 000

Bergen kommune

Egen linje i Bybudsjettet

10- drift

500 000

Bergen kommune

Tilskudd miljøorg 2019

10-drift

100 000

Fylkesmannen, landbruk

Bybonden-lønnsmidler-UTM 2019

40-Urbant landbruk

150 000

Bergen Kommune, Klimaseksjonen

Bybonden hovedprosjekt

40-Urbant landbruk

300 000

Bergen Kommune, Klimaseksjonen

Bykompost

40-Urbant landbruk

400 000

HFK

Bykompost

40-Urbant landbruk

30 000

400 000

2 613 850
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... Eller handlekraften
sammen med andre”

