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VISITASFOREDRAG I SALHUS 3.-4. OG 8. MARS 2015 

Kjære menighet!   

Takk for flotte dager her i Salhus. Det er oppmuntrende å møte en stab som snakker 
så godt om hverandre og som tydelig trives sammen. Det var også en fin opplevelse 
å møte så mange engasjerte medarbeidere på medarbeiderfesten på tirsdag og å 
spise taco sammen med familiene til «Salhusknytingane», selv om jeg noen timer 
tidligere hadde vært oppe i Magnusløa og spist taco med barnehagen til lunsj. Jeg er 
stolt over at vi har så gode medarbeidere og så godt arbeid i bispedømmet. 

Og jeg forstår lokalsamfunnet i Salhus litt bedre etter et interessant besøk på Norsk 
Trikotasjemuseum. Salhus har en spennende historie som handler både om å se 
muligheter og om at tidene skifter.  

Når jeg nå skal oppsummere mine inntrykk har det vært en god hjelp å ha hatt en 
velskrevet og god visitasmelding. Dette visitasforedraget er skrevet sammen med 
kirkefagsjef Tore Skjæveland og etter samtale med prosten i Arna og Åsane Øystein 
Skauge. Jeg vil starte med det aller viktigste, det som er uttrykt i visjonen til 
Bispedømmet: Sammen vil vi ære den treenige Gud. 

 

GUDSTJENESTE 

Det gjør vi i gudstjenesten. Derfor er det viktig å gå regelmessig. Det viser seg at når 
gudstjenestebesøkt går ned er det fordi de kirkevante går sjeldnere. Jeg vil oppfordre 
dere: Gå til kirke for Guds skyld, for å holde Det første bud, for å ære og tilbe Gud. 
Gå til kirke fordi dere hører til, slik som kristne alltid har gjort. Når vi går til kirke er vi 
et vitnesbyrd for våre naboer og vi får styrket vår tro gjennom sakramentene, 
salmene, prekenen og fellesskapet.  

Når gjennomsnittsalderen er høy, må dere også tenke på hvordan dere legger til rette 
for at yngre skal bli glad i gudstjenesten. Når det gjelder lovsangsgudstjenesten 
deres har jeg to ønsker: at de er slik at de litt yngre kommer og at lovsangsversene 
har en form og et innhold som gjør dem slitesterke.  

 

TROSOPPLÆRING 

Dere ventet lenge på trosopplæringsmidler, men nå er dere i gang. Da skal dere 
tenke som Clausen gjorde i 1859 da han planla «Salhus Tricotagefabrik». Det var 
ikke mye som lå til rette, det var ingen bygd her. Og det hadde heller ikke blitt ei bygd 
her dersom ikke han hadde sett mulighetene i elva og havna og tenkt at her finnes 
potensiale for en trikotasjefabrikk. Nå står Salhus menighet overfor en slik mulighet i 
trosopplæringa. Og då må man gjøre det samme som Clausen: skaffe seg en plan, 
folk og penger. 

Geografien er et problem i Salhus. Dere har en svært vakker kirke med en nydelig 
beliggenhet, og et fint og praktisk Menighetssenter, men ikke der folk bor. Det viser 
seg ved at dere når forholdsvis få 4-åringer med fireårsbok.  
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I en slik situasjon må dere tenke gjennom om dere har den rette fordelingen av 
gudstjenestene. Salhus kirke er jo det suverent beste lokalet, men bedehusene er 
nærmere der folk bor. Hvordan kan disse mulighetene best utnyttes? 

Denne menigheten har på et vis tre åndelige sentre, kirken og de to bedehusene på 
Hordvik og Heimly på Mjølkeråen. Hordvik har barnekor, KRIK og nattkafe for 
ungdom og Heimly har pensjonisttreff i tillegg til barnekor og familiearbeid. Dette vil 
jeg se som kirkens arbeid i menigheten, og jeg håper at det gode samarbeidet som 
finnes kan utvikles videre nå som trosopplæringen tar form.  

Når det gjelder trosopplæringen og gudstjenesten er det to viktige ting å si. Det er 
viktig at gudstjenester, særlig familiegudstjenester har en naturlig plass til 
trosopplæring innenfor gudstjenestens normale form. Gudstjenester med 
trosopplæringsinnslag bør ikke bli så annerledes at verken barna eller menigheten 
ellers blir fortrolige med gudstjenestens hovedform.  

 

UNGDOMSARBEID 

Det er gledelig stor oppslutning om konfirmasjonen i Salhus, andelen av årskullet 
pleier å ligge på 70-75%. Det betyr at dere som arbeider med konfirmantene, både 
ansatte og frivillige, gjør et godt arbeid, og det skal dere takkes for!  

Men utfordringen ligger i tiden etter konfirmasjonen, det er her det ofte glipper og 
mange unge har ikke lenger særlig kontakt med kirken. Desto gledeligere er det da å 
registrere initiativet som er tatt med «Thank God, it’s Friday» som er rettet inn mot 
aldersgruppen 15+, og som er tenkt å være et ambulerende tilbud for unge i hele 
prostiet. Her må dere satse videre!  

Samtidig vil jeg minne om at ungdom i Åsane har et godt og viktig tilbud om MILK-
kurs, et lederkurs for dem som er konfirmert. Ta kontakt med Åsane og se om noen 
fra Salhus kan kople seg på dette arbeidet! 

 

MEDARBEIDERE 

Det var en flott fest medarbeiderfest på tirsdag, og med 110 registrerte ulønnede 
medarbeidere har Salhus et godt utgangspunkt. Likevel var det et lite sukk i 
visitasmeldingen, der det stod: «Gjennomsnittsalderen må nok sies å være høy.» Og 
hva gjør man da?  

Igjen, dere må gjøre det samme som Clausen gjorde da han skulle sikre seg nok folk 
til Salhus tricotasjefabrikk. Han bygde hjem til arbeiderne. Vi må gi mennesker et 
hjem i kirken, et fellesskap, en relasjon som gjør at de ønsker å høre til. Da vil de 
også ønske å være medarbeidere. Tenk om folk sa: «Jeg går i Salhus kirke, for der 
er det kirkekaffe og der inkluderer de nye folk som kommer innom.»  

Dere har jo et så flott menighetssenter, med en optimal beliggenhet, dette er jo en 
gave til en menighet som ønsker gode fellesskap. Clausen bygde hjem til arbeiderne 
sine, vi må gi medarbeiderne et åndelig hjem.  
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Dere har hatt en god tradisjon med undervisning for voksne gjennom Alpha-kurs. 
Dette er det fortsatt stort behov for. Og det bør dere ta tak i på nytt, ikke 
nødvendigvis i form av Alpha-kurs, men som en plass der voksne kan få kunnskap 
og vokse i troen og samtale om det de lærer.  

En av de største farene for en menighet er å bli seg selv nok, og glemme den åpne 
dør og utstrakte hånden til nye generasjoner. Derfor synes jeg det var kjempeflott å 
sitte sammen med familiene til «Salhusknytingane» og spise tacomiddag. Der møtte 
jeg også eldre søsken som var med selv om de var for gamle til barnekoret, fordi de 
hadde et miljø der. Dette er et godt menighetsbyggende arbeid der dere legger til 
rette for at hele familier kan bli involvert og få tid til å bli kjent med hverandre.  

 

DIAKONI OG MISJON 

Jeg vil gi dere ros for en god og svært innholdsrik diakoniplan, ennå dere ikke har 
ansatt diakon. Jeg ser at dere er oppmerksomme på levekårsvariasjonene og at det 
er mange ikke-vestlige innvandrere i Toppeområdet, og det er fint hvis noen kjenner 
et kall til å skape kontakt med disse.  

Det er nevnt i visitasmeldingen at dere har behov for en diakon, gjerne i samarbeid 
med andre menigheter, men da er det viktig at dere konkretiserer behovet og holder 
det varmt i kontakten med BKF.  

Videre vil jeg gi dere honnør for at dere har både misjonsavtaler og 
misjonsgudstjenester og viser i praksis at misjon er en del av det å være menighet. 

 

GIVERTJENESTE 

Når det gjelder givertjenesten i menigheten er det fjorten lyspunkt – men ikke mer. 
De fjorten er de faste giverne, som gil til sammen 49 000 kroner. Tusen takk skal 
dere fjorten ha, jeg regner med at dere er her i dag, for dere har et hjerte for 
menigheten. Til resten av dere vil jeg si: Dette er alt for få givere for en så stor 
menighet. En menighet som vil utrette noe trenger økonomiske muskler. Stat og 
kommune gir oss mye, men ikke alt vi trenger i en menighet som vil mye. Menigheten 
må skyte til midler slik at man kan få øket de små stillingene og har penger til å gjøre 
mer av det man vil.  

Derfor vil jeg utfordre dere: meld dere som faste givere. Jeg vil også utfordre 
menighetsrådet: Lag en givertjeneste slik at den enkelte kan gi til det som ligger 
nærmest, enten det er diakoni, barnekor, ungdomsarbeid eller kirkemusikken. Det er 
enkelt å lage gode ordninger med avtalegiro. Ta også i bruk ordningen med mobil-
app som BKF tilbyr, slik at ikke de som mangler kontanter går glipp av gleden ved å 
gi et takkoffer i gudstjenesten! 

 

SOKNEGRENSER 

Salhus har vært i stadig utvikling, og endringene fortsetter. En gang var det naturlig 
at Hordvik og Salhus hang sammen, og det vil det være enda noen år.  
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Men når ny ungdomsskole og ny E39 kommer, samt ny utbygging mellom Hordvik og 
Haukås, da vil ting endre seg. Og kirken må følge endringene og se nye muligheter.  

Veien som binder Hordvik og Salhus sammen er særdeles skrøpelig, selv til 
vestlandsvei å være. Det eneste positive man kan si om den, er at den styrker 
bønnelivet. Det må derfor komme en grenseregulering på samme måte som da 
Salhus ble eget sokn i 1982.  

Vi håper det blir ny kirke på Haukås om ikke lenge. Da vil Hordvik-området naturlig 
sokne dit. I en slik ny situasjon må også prestene og menigheten i Salhus 
samarbeide på nye måter. Det kan bli mot Haukås eller langs sjølinjen mot Eidsvåg.  

 

TAKK 

Til slutt vil jeg si takk for en god visitas. Takk for alle gode opplevelser. Jeg vil takke 
prestene og staben, særlig administrasjonsleder og menighetsrådsleder og alle som 
har vært med for god tilrettelegging. Særlig takk til kantor og kor for flott musikk og 
korsang. Det var en glede å høre hvordan kantor og det nye orgelet løftet 
gudstjenesten. Takk for den store innsatsen dere alle gjør både på hverdager og 
søndager når jeg ikke er her! Takk også til prosten som har vært med å planlegge 
denne visitasen og har vært med hele veien, og som leder prestetjenesten i prostiet 
gjennom året og også ser til menighetslivet i Salhus!  

Salhus har en spennende historie som handler både om å se muligheter og om å 
følge med når tidene skifter. Ta vare på tradisjonen og pionerånden! Jeg vil utfordre 
dere på seks strategiske handlinger som en oppsummering av denne visitasen. Og i 
løpet av et års tid skal prosten se til at menighetsrådet svarer på hva som er skjedd 
med utfordringene i en ettervisitasrapport. 

 Gå til gudstjeneste regelmessig! For deres egen skyld og for å gi Gud ære!  

 Dere må se på gudstjenestefordelingen mellom kirken og bedehusene 

 Styrk det gode arbeidet med å skape fellesskap som inkluderer nye i tilslutning 

til gudstjenesten! 

 Ta grep for å holde kontakten med ungdom etter konfirmasjonen, gjennom å 

følge opp «Thank God, it’s Friday» og ved å kople dere til opplegget for 

lederkurs i Åsane. 

 Se hvilke muligheter dere har for å følge opp tradisjonen fra Alpha-kursene, og 

gi nødvendig trosopplæring til voksne! 

 Dere trenger flere givere. Forkynn frem givergleden! Spiss givertjenesten så 

flere kan gi målrettet!  

 

Og med disse utfordringene takker jeg for meg og reiser fra Salhus med gode minner 
og mange flotte inntrykk. Måtte Guds velsignelse fortsatt følge Salhus menighet! 

Bjørgvin bispestol, 8. mars 2015 

 

Halvor Nordhaug 


