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Tusen takk til  
alle våre venner! 

 

OBS OBS!! 

På Lysøen er røyking og all bruk av ild strengt forbudt.  

Hjelp oss å verne Lysøen! 

Sesongen på Lysøen 

Ole Bulls eventyrvilla er fremdeles under oppussing og museet holder stengt. Du kan 
likevel besøke øyen og de flotte naturområdene her 

Fra 18. mai til og med 15. september kan du ta båten fra Buena kai til Lysøen.  

Tirsdag–søndag (mandag stengt): Avgang fra Buena kai hver hele time fra kl. 11.00-
15.00. Siste retur fra Lysøen til Buena kai kl. 16.30. 

Båtturen koster 50 kr t/r for voksne, mens det er gratis for barn under 18 år.  

Du kan også besøke øyen med egen båt.  

Velkommen til Lysøen! 

 

 

Museet Lysøen, Lysøens Venner og Lysekloster Idrettslag ønsker å takke våre 
støttespillere, annonsører og frivillige som har muliggjort dette arrangementet. 



 
 

Velkommen til Lysøen Rundt 
Det er nå 27. gang at Lysekloster Idrettslag og Museet Lysøen samarbeider om 
turmarsjen Lysøen Rundt.  Fra 2012 ble også Lysøens Venner med som arrangør. 
Marsjen er ca. 4 km lang, med innlagte konkurranseposter underveis. Gi deg tid til 
å stoppe opp, nyte utsikten, naturen, freden og roen. Målet er ved Gamletunet. Her 
vil du få utdelt marsjens eget emaljemerke/pins. Det er ulike farger på merkene i 
forhold til hvor mange ganger du har gått marsjen tidligere. Tabellen over viser 
hvilken farge en får for hvert år. 

Ved målet leverer du også inn det utfylte startkortet, og ser om du er blant dem 
som har alle svarene rett.  Har du alt rett blir du med i trekningen av våre fine 
premier.  Du må også sjekke om du er av de heldige som er trukket ut som vinner 
på ditt startkortnummer. 

Vi håper at vi med dette arrangementet er med på å aktivisere sambygdinger og 
tilreisende, og at dere alle får en fin dag her på Lysøen. 

Vi håper du får en fin tur, og ønsker deg velkommen tilbake til Lysøen, til kultur- 
og naturopplevelser! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅR FARGE ÅR FARGE 
1. Rundt, blått 15. Firkantet, lilla 
2. Rundt, rødt 16. Firkantet, oransje 
3. Rundt, gult 17. Firkantet, brunt 
4. Rundt, grønt 18. Firkantet, lys blått 
5. rundt, lilla 19. Firkantet, rosa 
6. Rundt, oransje 20. Firkantet, sølv 
7. Rundt, brunt 21. Trekantet, blått 
8. Rundt, lys blått 22. Trekantet, rødt 
9. Rundt, rosa 23. Trekantet, gult 
10. Rundt, sølv 24. Trekantet, grønt 
11. Firkantet, blått 25. Trekantet, lilla 
12. Firkantet, rødt 26. Trekantet, oransje 
13. Firkantet, gult 27. Trekantet, brunt 
14. Firkantet, grønt   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Amfi Os, tlf. 56 30 24 44 

Nore Neset Aktivitetshus 
har selskapslokale til 

einkvar anledning! 
 

www.snna.no 
 

tlf. 56 57 41 10 
 

http://www.snna.no/


 
 

 

Dette er løypen 
Løypen starter i år ved Gamletunet.  I ”Kastanjealleen” 
går vi mot høyre opp bakken, forbi 
oppsynsmannsboligen, og mot Heimavann.  

Vi går på østsiden av Heimavann med St. Hanshaugen 
på vår høyre hånd, og fortsetter utover Skitviksvegen, 
forbi Supanesvika og Skitvika. På høyre side ser vi nå 
to av Lysøens holmer, først Furuholmen og så 
Seiholmen. 

Vi fortsetter rundt Lysevågskydleren og videre på 
Lysevågsvegen til Lysevågen.  Denne naturlige 
lagunen er en svært populær båthavn. 

Marsjens bratteste stigning er Lysevågsbrekka.  Her 
har vi ”Fossen” på venstre side, og vi passerer en 
spennende heller før vi er oppe ved Lysevågsvannet.  
Vi går til venstre ved vannet, over broen, opp mot 
Reset.  Her svinger vi til høyre mot tårnet ved Ja-
benken.   

Tårnet er Lysøens høyeste punkt (76 m.o.h.), og 
bygget til minne om Ole Bull i 1903.  Ta turen opp i 
tårnet og nyt utsikten!  Herfra vil du kunne se nok en 
av Lysøens holmer, Mortholmen.   

Vi fortsetter på Tårnvegen, forbi ”Romanse-platået” 
ned til Yste Reset  og opp mot ”krysset ved furuen”.  
Her kan du ta en liten avstikker mot høyre til lysthuset 
”Udsigten” som ble bygget i 1914 (restaurert i 1991). 

Nå kan du se Ole Bulls villa. I år skal du fortsette på 
stien forbi Ole Bulls villa og ned igjen til Gamletunet 
for målgang. Se forøvrig kart midt i programmet. 



 
 
  

Amfi Os, 5200 OS.  
Tlf. 56 30 99 26 

Det komplette gulv: 
gulvstøp – hardbetong – epoxybelegg 

flytesparkel – fugeforsegling 
 

Tlf. 56 30 41 70 
www.betonggulv.no 

 

http://www.betonggulv.no/


 
 Lysøen 

Lysøen i Os Kommune, er en 700 mål stor øy innerst i Lysefjorden.  Til 
eiendommen hører også Mortholmen, Seiholmen, Furuholmen og en holme ved 
Skinneset. 

En vet ikke om det har vært forhistorisk bosetning på Lysøen, da ingen 
fortidsminnefunn er rapportert og det ikke har vært foretatt arkeologiske 
undersøkelser. Derimot er det kjent at øyen tilhørte Heilag Maria Kloster i Lyse; 
Lysekloster, grunnlagt år 1146. 

Første kjente bureising på øyen skjedde i 1670 der det gamle gårdstunet ligger i 
dag.  Gården var leilendingsbruk under Lyseklostergodset til 1872, da Ole Bull ble 
eier av Lysøen.  Eiendommen ble kort tid etter skjøtet til hans eneste barn i annet 
ekteskap med amerikanerinnen Sara Thorp, datteren Olea. 

Etter Ole Bulls død fortsatte familien å bruke Lysøen som sommeroppholdssted.  
Etterkommerne har vernet om eiendommen med kjærlighet og pietet, og trofaste 
medarbeidere har gjennom generasjoner pleiet landskapet. 

Lysøen kom også gjennom krigen uten de store skadene.  En del skog på øyen ble 
riktignok skadet av artilleriild fra et nærliggende tysk batteri, men utenom dette lot 
okkupasjonsmaktene øyen i fred. 

I 1973 skjenket Ole Bulls barnebarn, Sylvea Bull Curtis, hele eiendommen Lysøen 
til Fortidsminneforeningen, Bergen og Hordaland Avdeling, og Ole Bulls villa ble 
åpnet for publikum i 1974. 

 

 
  



 
 

 
Lysøen er et stykke typisk vestlandsnatur, småkupert og skogbevokst. Det er to 
vann på øyen.  Lysevannet er det største, omtrent midt på øyen med avløp mot 
nordvest i Lysevågen. Det andre vannet forsynte i mange år bebyggelsen med 
drikkevann, og heter Heimavann. 
 
På øyens østside er kysten bratt og skyggefull. Det er på øyas solrike vestside med 
fine svaberg og viker, at forholdene for bading og fiske er best.  Fra nord skjærer 
Lysevågen seg inn i landskapet.  Lysevågens indre del har sandbunn og 
landingsmuligheter for båter.  Den er en populær havn, og enkelte dager kan det 
være opp til tretti båter i Lysevågen.  
 
Øyen har et mangfoldig planteliv.  Det rike plantelivet er et resultat av dels vekster 
som har vært her fra gammelt av, og dels planter og vekster som er tilført i Ole 
Bulls tid. 
 
Da Ole Bull overtok øyen utfoldet han seg til fulle som landskapsarkitekt. Han 
fikk anlagt veier, brygger, utsiktspunkt med lysthus og flaggstenger, vannfall, 
nøkkerosedammer, broer og nyplantinger i stor stil.  Blant annet gran, lerke, tuja, 
hemlock og kastanje.  Som Carl O. Gram Gjesdal så fint skriver "... men det er 
kastanjetrærne som over hvite skjellsandveier danner inngangsportalen til en 
annen øy enn den fjordfolket kjente fra før.  Inngangen til Lysøen som Ole Bull 
ville den ...".  
 
Og slik ser vi den i dag. 

 

 
  



 
 
 
  

- Satser på Vestlandet 



 
 

 

Lysøens Venner 
En lokalforening i Fortidsminneforeningen Hordaland 

Lysøens egen venneforening – Lysøens Venner –  
ble stiftet i juni 2010.  Foreningens formål er å skape  
aktivitet som kan stimulere bruken av og interessen for Lysøen.   
 
I 2020 meldte Lysøens Venner seg kollektivt inn som lokallag i Fortidsminne-
foreningen Hordaland, for å komme nærmere eierne av Lysøen.  Lysøens Venner 
har ansvar for å koordinere og utføre alt frivillig arbeid på øyen. 
 
Å drive et museum på en øy gir naturlig nok mange utfordringer.  Med få fast 
ansatte på den 700 mål store øyen, som har 13 km skjellstrand stier, badeviker, 
utsiktstårn, stor eventyrvilla, et gammelt gardstun, flere lysthus, park og hage sier 
det seg selv at det trengs mange gode venner for å hjelpe til. 
 
Lysøens Venner har siden starten tatt tak i flere praktiske forbedringstiltak på 
øyen.  Med støtte fra flere sponsorer fikk vi etablert gjestekaiene nord for 
gårdstunet, der alle besøkende med egen båt kan legge til.  Vi har fått finansiert og 
plassert ut 15 spesiallagede og vedlikeholdsfrie sten benker rundt om på øyen.  Vi 
har en fast dugnadsgruppe som har ryddet store mengder kratt og skog langs veier 
og stier, og bidratt til å grave frem igjen gjenglemte og gjengrodde veier.  Den 
idylliske «Apalviken» er ryddet og oppgradert etter mange års «glemsel».  Vi har 
opprustet lysthuset «Furulund» med nye stoler og et strøk maling.  Vi har bidratt 
til realiseringen av grindverksbygget som nå er oppført like ved Heimavatn.  Vi 
har satt i gang et hageprosjekt for å få vakrere blomsterprakt ved Villaen gjennom 
hele sesongen og arbeider løpende med vedlikehold av anlegget. 



 
 

I tillegg til å oppleve fantastisk natur og Ole Bulls eventyrvilla vet vi at de 
besøkende ønsker å oppleve konserter, omvisninger, foredrag og andre aktiviteter.  
Lysøens Venner ønsker å være museets samarbeidspartner i utvikling av 
opplevelsestilbudet på øyen. 
 
Villaen står midt i en omfattende rehabiliteringsprosess etter flere års forfall.  
Sammen med lokale vernemyndigheter bistår Lysøens Venner og 
Fortidsminneforeningen aktivt i prosessen. 
 
Du kan være Lysøens gode hjelper på mange ulike måter.  Enten som publikum på 
konserter eller bruker av øyens naturareal.  Du kan ta med dine gjester til øyen og 
fortelle dine venner som ikke har besøkt øyen, hvilke fantastiske opplevelser den 
rommer.  Du er hjertelig velkommen å bli med i vår dugnadsgjeng og arbeide 
fysisk og praktisk på øyen.  Og sist, men ikke minst, kan du gjennom et 
medlemskap i Lysøens Venner gi din støtte til arbeidet vi utfører for å videreføre 
øyen til neste generasjon i en enda bedre tilstand enn i dag! 
 
Uansett hvilken form du velger for ditt engasjement, ønsker vi deg lykke til på 
årets Lysøen Rundt og håper du kommer snart tilbake til øyen! 
 
Vennehilsen fra Styret i Lysøens Venner 
Peter Kolderup Greve, Leder 
 
Kontaktinfo: lysoenvenn@gmail.com                         Facebook: “Lysøens Venner” 
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 Lysekloster Idrettslag 

Lysekloster Idrettslag ble stiftet 30. mai 1946, og er i dag et veldrevet og godt 
organisert lag. Aktiviteten er stor, og det er tilbud innen fotball, håndball og 
friidrett. I 2021 fylte idrettslaget sine første 75 år. 
 
Lagets hovedmål er gjennom samarbeid og godt kameratskap å fremme idrett og 
friluftsliv i sunne former for folket i bygden. Her på Lysekloster ligger alt til rette 
for å realisere denne målsetningen. Vi har tilgang på skog, mark og sjø. Skolens 
gymsal gir oss treningsmuligheter innendørs, og like ved skolen ligger vårt flotte 
idrettsanlegg. 
 
I 1979 ble idrettslaget kjent i hele idretts-Norge. Ja, faktisk ut over landets grenser. 
Ikke på grunn av idrettsprestasjoner, men fordi vi fikk den første privatfinansierte 
kunstgressbanen i Norden. Banen ble senere omgjort til grusbane, før Framo 
Lysekloster Idrettspark stod ferdig i 2008. I dag har vi et flott anlegg med 
kunstgressbane, klubbhus, tribune og parkeringsplass, samt løpebaner, hoppegrop, 
høydematte for friidrett og en ca. 1 km lang tur- og joggeløype med lys. I tillegg 
ble det i 2016 bygget en flott ballbinge. Lysefjordingene bruker anlegget flittig! 
 
I landssammenheng er idrettslaget et relativt lite lag, men likevel et stort lag i 
forhold til innbyggertallet på Lysekloster. Fortsetter vi å forvalte de flotte 
ressursene vi har i anlegg og medlemmene i laget og lokalmiljøet, vil Lysekloster 
Idrettslag også i framtiden være med på å skape et godt og positivt miljø i bygden 

 
 
  



 
 
 
  

Tlf. 56 57 47 50 
www.vitalreiser.no 



 
 
 
  



 
 Museet Lysøen 

Da Ole Bull lot oppføre sin særpregede villa på Lysøen i 1872/73 var han en feiret 
fiolinist.  Han internasjonale karriere startet i Paris da han var 25 år, og hans 
konsertreiser førte ham over nesten hele verden. 

Ole Bull var en fremragende ambassadør for Norge, og han vakte hjemme og ute 
forståelse for verdiene i norsk kultur og folkemusikk.  Dette fikk stor betydning 
for bl.a. Edvard Grieg. I sin fødeby Bergen opprettet Ole Bull i 1850 det første 
norske teater, og engasjerte Henrik Ibsen, senere også Bjørnstjerne Bjørnson som 
teatersjefer. 
 

På Lysøen oppholdt Ole Bull seg årvisst om sommeren inntil sin død der 
 17. august 1880. Ole Bulls “Lille Alhambra” betraktes i dag som et høydepunkt i 
historismens utfoldelse i Norge. Løkkuppelprydet tårn, eksotisk ornamentering i 
både eksteriør og i den høyloftede musikkhallen  
- men materialet er norsk furu! 
 

Etter Ole Bulls død i 1880 ble Lysøen holdt i hevd av hans amerikanske 
etterkommere.  I 1973 ble eiendommen skjenket til Fortidsminneforeningen, avd. 
Bergen og Hordaland, av Ole Bulls datterdatter Sylvea Bull Curtis. 
 
Museet Lysøen er fra 1/1-07 konsolidert under navnet KODE/ Kunstmuseene i 
Bergen sammen med Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Siljustøl Museum, 
Bergen Kunstmuseum og Vestlandske Kunstindustrimuseum Permanenten.  I 2010 
ble Ole Bulls 200 års jubileum feiret med en rekke arrangement i inn- og utland.  

 

 
  



 
 
 
 
  



 
 
 
  

Tlf: 56 57 00 50
Vi bygger nye hus og hytter og 

har mange spennende tomter i Os, Fusa og på Fitjar.

Vi tar kjapt et tak for deg med god kvalitet. 

Kom innom butikken på Drange for å kjøpe materialer og verktøy 
eller få gode råd til dine prosjekter.



 
 
 
  



 
 
 
  

Velkommen til Ole B Stuene! 
 

Ole B Stuene ligger idyllisk til plassert i sjøkanten ved Buena Kai i Lysekloster.  
Vi serverer deilig mat i hyggelig omgivelser med utsikt mot Lysøen.  

 
Følg oss på facebook.com/kafeoleb for åpningstider og meny. 

 
For bestilling tlf. 56 30 45 44 



 
 

 



 
 

 
 
  

KONTUR
DIN FAVORITTBUTIKK

TIL DAME & HERRE

PÅ KLEPPESTØ SENTER, ASKØY

BYIC

CO’COUTURE

Y.A.S

NOELLA

PIECES

A-VIEW

ABRAND

IVY COPENHAGEN

SAINT TROPEZ

SOAKED IN LUXURY

LYLE & SCOTT

LEVI’S

LEE

CLEAN CUT COPENHAGEN

BRUUN & STENGADE

GABBA

OG MANGE FLER… ONLINE 
SHOPPING

KONTURASKOY.NO



 
 

 


