
Årsmelding 2017 

Haukås Nærkirke 

 
Vår visjon: 

Vi bygger kirke 

 

 

 

 
 

Fra lysmesse og førjulskonsert 26. november 2017.  
220 mennesker var til stede. 

 

 

 

Jesus forkynte at Guds rike er kommet nær.  

Gjennom nærkirkearbeidet kommer Guds rike nær til oss i dag.  

Barn, unge, voksne og eldre finner fellesskap  

og inviteres til en levende tro på Jesus Kristus. 
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1 Nærkirkekomiteen 
Disse har vært med i nærkirkekomiteen i 2017: 
Tore Kristoffersen (leder), Berta Jorunn Vikesund, Otto Tuft, Monika Haldorsen, John-Asle Stein 
(Haukås indremisjon) og Marit Vassbotten Olsen (Åsane menighetsråd). Kari Reigstad ble med i 
komiteen høsten 2017. Arne Mulen (prest) møter fast i komiteen og Marit Bjørsvik (diakon) har 
deltatt på de fleste møtene. 
 

2 Stab og stabsressurser 
Diakon: Marit Bjørsvik, 50 % stilling, Bergen kirkelige fellesråd. Marit søkte permisjon fra stillingen 
sin på Haukås høsten 2017, og Elisabeth Stein gikk inn i vikariat fra 1. desember.  
Prest: Arne Mulen, ca 30% stilling, Bjørgvin bispedømme 
Kateket/konfirmantleder: Vegard Feste, våren 2017, Susanne Feste Ingebrigtsen høsten 2017, 10 % 
stilling, Bjørgvin bispedømme.  
Kristian Reigstad ble honorert av Nærkirken høsten 2017 for å lede aktivitets-gruppen i 
konfirmantarbeidet. 
Trosopplærer: Lars Håberg Ottesen, våren 2017, Susanne Feste Ingebrigtsen høsten 2017, 15 % 
stilling, Bergen kirkelige fellesråd.  
Musiker: Kari Reigstad blir honorert av Nærkirken for å spille på gudstjenestene våre.  
Vegard Ingebrigtsen Feste blir honorert av Nærkirke for å lede ungdomskoret. 
 

3 Frivillighet 
Den største ressursen i Haukås Nærkirke er de frivillige. Nesten alt som skjer i regi av Haukås 
nærkirke involverer frivillige, og denne frivillighetskulturen skal vi dyrke videre. 
 

4 Gudstjenestene 
Festsalen på NLA er et godt sted å feire gudstjenester. Også i 2017 har vi opplevd vekst, totalt 1704 
mennesker, som gir et gjennomsnitt på 170. Konfirmasjonsgudstjenesten i mai i Åsane kirke med 
845 mennesker til stede, er da ikke regnet med. Leieavtalen med NLA gir oss 12 ”inngangsbilletter” i 
året til NLA sine lokaler.  
 

Forsangere 
Det er forsangere på alle gudstjenestene våre. Dette løfter sangen i menigheten, og er til stor hjelp 
når vi skal lære nye sanger. 
 

Konfirmanter 
Konfirmantene har gjennom sine nettgrupper tjeneste på hver sin gudstjeneste der de stiller med 
minst en voksen som også deltar i rigging før og etter gudstjenesten. De har også med kaker til 
kirkekaffe. Slik involverer vi mange i arbeidet med «å lage» gudstjeneste. 
 
Dekor 
Elisabeth Stein har ansvar for dekor på scenen til gudstjenestene våre. Dette blir gjort svært 
smakfullt og gir gudstjenestene en ny dimensjon visuelt. 
 

Kirkekaffe 
Det er kirkekaffe etter alle gudstjenester på Haukås (unntatt julaften), og vi tror dette er viktig for 
fellesskapsopplevelsen. Stor takk til Vibeke Storvik med flere som organiserer kirkekaffen. 
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Kirkemiddag 
For andre gang hadde vi i 2017 kirkemiddag etter presentasjonsgudstjenesten i stedet for 
medarbeiderfest. Ca. 100 personer deltok på middagen.  
 

Predikanter 
I januar var det samtalepreken mellom Arne Mulen og Thor Kalland. I februar talte praksisstudent 
Susanne Ingebrigtsen på gudstjenesten. Prost Øystein Skauge talte på friluftsgudstjenesten i juni. I 
november talte Svein Strand. Arne Mulen har talt på de andre gudstjenestene. 
 
Kor og korps 
Både barnekoret Unge røster og Haukås ungdomskor deltar jevnlig på gudstjenestene våre. Takk til 
trofaste medarbeidere som driver disse korene på Haukås bedehus. På julegudstjenesten har vi 
med oss Haukås skolemusikk. Nytt av året var at musikklinja ved Åsane folkehøyskole deltok på 
lysmessa. I februar hadde vi besøk av den afrikanske sanggruppen Zion voices. På 
friluftsgudstjenesten i juni på Almåsgården deltok Haukås musikklag sitt vennskapskorps fra 
Tyskland. 
 

Lyd og lys 
Nærkirka har eget lydanlegg som brukes på gudstjenestene, i kombinasjon med NLA sitt utstyr. Vi 
har også kjøpt inn led-lyskastere som gjør det mulig å lyssette salen i mange ulike farger. 
 

Søndagsskolen  
I 2017 har Bergljot Olsen og Marit Vassbotten Olsen ledet søndagsskolen. Vi har søndagsskole som 
hovedregel når det ikke er familiegudstjeneste, 4 ganger i 2017 med 49 besøkende, en liten 
nedgang fra 2016.  
 

4-årsbok 
Utdeling av 4-årsbok (Barnebibel) blir organisert fra Åsane, og vi ønsker at flest mulig i denne 
aldersgruppen skal få utdelt bøkene sine i Nærkirkens gudstjenester. 8 barn fikk sine bøker hos oss i 
2017, fordelt på 2 familiegudstjenester, en liten oppgang fra 2016. 
 

Dåp og nattverd 
I 2017 ble 2 barn døpt i Haukås nærkirke, Sigrid Lillestøl 5. februar og Olava Lillestøl 2. april. Vi feiret 
nattverd 3 ganger, med til sammen 245 nattverdsgjester, et snitt på 81, det samme som i 2016. 
 

4 Konfirmantarbeidet 
Våren 2017 var det 37 innskrevne konfirmanter, høsten 2017 hadde vi 28 konfirmanter. Opplegget 
for konfirmantene var det samme som tidligere år. Konfirmantweekenden var på Dyrkolbotn siste 
helgen i oktober. Over 60 konfirmanter, ungdomsledere og voksne deltok.  
 
Konfirmantene følger Sjømannskirken sin nettbaserte undervisning, og våre lokale 
nettgruppeledere følger med på konfirmantenes arbeid til hver leksjon. Nettgruppelederne samler 
konfirmantene hjemme hos seg 1 gang i halvåret. Hvert semester har vi også en lørdag med 
opplegg og undervisning for alle konfirmantene samlet på Haukås bedehus. 4 samlinger i året på 
ungdomsklubben er også obligatoriske samlinger for alle konfirmantene. 
 
Videre er konfirmantene organisert i to interessegrupper: Sjømannskirkekonfirmanter med innlagt 
London-tur, og aktivitetsgruppen som drar på ulike utflukter og turer i løpet av konfirmantåret.  
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Konfirmantarbeidet opplever vi som noe av «rygg-graden» i arbeidet vårt, sammen med 
gudstjenestene. Det er her vi stadig når ut til flere familier i nærmiljøet, og at nærmiljøet oppdager 
oss som deres lokale menighet. Det er også gjennom konfirmantarbeidet at vi både rekrutterer nye 
ungdomsledere, og ikke minst at ungdomslederne får delta på leirer og samlinger nettopp som 
ledere. 

 
5 Barn og ungdom 
Barnekoret Unge Røster på Haukås bedehus samler barn fra 1. klasse og oppover til kor annenhver 
onsdag. De avslutter korøvelsene med kveldsmat og sosialt samvær. Koret ledes av Kari Reigstad og 
Turid Breistein. 
Haukås ungdomskor øver på tirsdager på Haukås bedehus, og blir ledet av Hilde Tetlie, Elling Føyen 
og Vegard Ingebrigtsen Feste. 
Ungdomsklubben har samlinger på Haukås bedehus på fredagskvelder, og er samtidig en integrert 
del av konfirmantarbeidet. Både korene og klubben er Haukås indremisjon sitt arbeid.  
 
Ungdomsledere og MILK. 
Milk – minilederkurs for ungdom i Åsane kirke er et tilbud til fjorårskonfirmanter. 9 ungdommer 
fulgte kurset våren 2017, og 9 startet på nytt kurs i høst. Etter fullført MILK-kurs er de 
ungdomsledere, og ungdomslederne våre er nå en stor ressurs både for Haukås indremisjon og 
Haukås nærkirke.  
Ungdomsgrupper 
Nytt i 2017 er at vi startet med husgrupper for ungdom. Ungdomslederne deles i to grupper og 
samler seg hjemme hos familiene Reigstad og Ingebrigtsen til samtale om liv og tro. Vi hadde en slik 
samling høsten 2017, og ønsker å videreføre dette tilbudet. 
 

6 Menighetsweekend 
13. og 14. mai arrangerte Haukås Nærkirke sin andre menighetstur til Skjærgardshimen med 28 
deltakere. På programmet sto fisking, fotball, leker, god mat og godt fellesskap. Søndagsmøte og 
kveldsprogram ble til på dugnad der deltakerne fikk ansvar for sin del av programmet. 
 

7 Husfellesskap 
Vi har to husfellesskap som møtes jevnlig for å dele liv og tro i en mindre gruppe. Vi håper å kunne 
starte flere slike grupper. 
 

8 Misjon  
I 2017 hadde vi ikke eget offer til misjonsprosjektet, den kristne TV-kanalen SAT7. SAT7 er en 
felleskristen TV-stasjon som sender til Midt-Østen og Nord-Afrika. Gjennom Kristian Slettebø, som 
har jobbet deltid for SAT7 på Kypros, har vi hatt en lokal «link» til arbeidet. Dette engasjementet 
bør gis større rom i 2018. 
 

9 Diakoni 
På Haukås brukes vår diakonale ressurs bl.a. i konfirmant- og ungdomsarbeid. Her har 
samtaler/sjelesorg og oppfølging av enkeltpersoner stått sentralt.  
 

Diakonen har også deltatt i gudstjenesteplanlegging og gjennomføring. Hun har også enkelte 
hjemmebesøk og personlig forbønn som en del av tjenesten. Diakonen har også et særlig ansvar for 
menighetsweekend. 
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Også i 2017 har diakonen brukt mye av tiden sin på å følge opp ungdommene som vi knyttet 
kontakt med på asylmottaket på Breimyra. Høsten 2017 søkte diakon Marit Bjørsvik permisjon fra 
sin stilling på Haukås for å kunne bruke mer av sin tid på asylmottaket i Arna. 
 

Haukås nærkirke deltar i fasteaksjonen med innsamling til Kirkens Nødhjelp.  
 

10 Kirke, skole og barnehage 
I 2017 har Haukås skole hatt ett kirkebesøk (i Åsane gamle kirke) tilrettelagt av nærkirkeprest. 
 

Barnehager har deltatt på barnehagegudstjeneste i Åsane kirke.  
 

11 Nettside og kommunikasjon 
Haukås nærkirke er på nett, med web-adresse: www.haukaasmenighet.net. Vi har også egen 
facebookside, som nå har 139 følgere. 
 

Vi har også en SMS-meldetjeneste der alle registrerte kontakter og konfirmantforeldre får SMS fra 
HNKirke i forkant av gudstjenester og andre begivenheter. Vi tror disse 170 SMS’ene før 
gudstjenesten er en viktig informasjonskanal. 
 

12 Økonomi 
For endelig regnskap viser vi til regnskap for Åsane menighet som fremlegges i mars måned. 
Foreløpige tall viser at Nærkirka vil gå med et underskudd i 2017 på ca. 15 000, og 
konfirmantarbeidet med et underskudd på ca. 20 000. Etter underskudd har vi en saldo på ca. 
100 000. 
 

Haukås Nærkirke har egen vipps-bruker, og denne brukes stadig oftere til ofring og brukerbetaling.  
 

Åsane menighet startet i 2017 aksjon giverglede. Det er nå enkelt å bli fast giver til Haukås nærkirke 
ved å gå inn på Åsane menighet sin nettside (giverglede). Det er nå 5 faste givere til 
nærkirkearbeidet. Det som gis gjennom fast givertjeneste gir rett til skattefradrag. 
 

Offer og gaver har økt betydelig, fra 42 000 til over 58 000 kroner. 
 

13 Kirkebygg og lokaler 
Etter gudstjenesten 1. oktober hadde en utvidet nærkirkekomité møte med kirkeverge Asbjørn 
Vilkensen og byggsjef Arne Tveit. Akasia har regnet på driftskostnader etter et eventuelt kjøp av 
sentralbygget på NLA. Disse ble estimert til å være svært høye, og dermed regnes kjøp av NLA som 
uaktuelt. De gav samtidig signal om at de ønsker å finne løsninger for fremtidige lokaler til 
nærkirkearbeidet. På Bergen kirkelige fellesråd sitt møte i desember 2017 ble det satt av nesten 27 
millioner kroner i langtidsbudsjettet til dette formålet. Vi ser med forventning frem til prosessen 
videre i denne saken, og håper 2018 vil gi viktige avklaringer for veien videre. 
 
Vi har ellers blitt forsikret om at vi kan videreføre vårt leieforhold med NLA på Breistein fram til 
sommeren 2021, trolig 2022.  
 

 

Tore Kristoffersen  Berta Jorunn Vikesund  John-Asle Stein 
 
Otto Tuft    Kari Registad    Monika Haldorsen 
 
Marit Vassbotten Olsen Marit Bjørsvik/Elisabeth stein Arne Mulen 
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Statistikk Haukås nærkirke 2017 

 

Dato Gudstjeneste Antall Nattverd Dåp Kirkebok Sønd.skole Offer 

08.01.2017 Nattverdsgudstjeneste 96 69     13 HNK 

05.02.2017 Gudstjeneste med dåp 131   1   15 HNK 

12.03.2017 Familiegudstjeneste 157   
 

3   HNK 

02.04.2017 Samtalegudstjeneste 200 118 1     HNK 

  (Ingen gt i mai unnt konf) 
 

  
 

      

11.06.2017 Friluftsgudstjeneste 200   
 

    Ikke offer 

    
 

  
 

      

10.09.2017 Gudstj m/konf.present. 165   
 

  14 HNK 

01.10.2017 Familiegudstjeneste 172   
 

5   HNK 

12.11.2017 Nattverdsgudstjeneste 83 58 
 

  7 HNK 

26.11.2017 Lysmesse og adventskonsert 220   
 

    HNK 

24.12.2017 Julaftensgudstjeneste 280         KN 

 
Summer for 2017 1704 245 2 8 49 

 

        
25.05.2017 Konfirmasjonsgt i Åsane krk 845 Denne føres i statistikken for Åsane kirke 

 
     

     

 

Summer for 2016 1592 323 1 5 54 
 

 

Endring fra 2016 til 2017 7 % -24 % 100 % 60 % -9 % 
 

        

 

Summer for 2009 864 144 0 28 23 22 590 

 
Summer for 2010 1053 210 2 25 46 28 929 

 
Summer for 2011 954 192 0 20 28 24 112 

 
Summer for 2012 904 159 2 9 47 20 285 

 
Summer for 2013 1055 225 1 12 32 22 885 

 
Summer for 2014 1030 178 2 15 52 29 385 

 
Summer for 2015 1383 281 1 13 52   

 
Summer for 2016 1592 323 1 5 54   

 


