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Storetveit kirke hadde 90-årsjubileum i 2020
Foto: Åse Solvi
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Folkevalgt leder i fellesrådet, 
Bjørg Sveinall Øgaard

Hva skjer egentlig i de 
mange kirkene i byen?

Kirkene er rammen rundt troslivet til mange 
mennesker, enten man kommer dit ofte eller 
mer sjeldent. Det er et sted for musikalsk utfol-
delse, og for å se vakker kirkekunst. Flere menig-
heter arrangerer kunstutstillinger av lokale og 
nasjonale kunstnere. Mange ungdommer i 
byen har funnet sitt trygge og kreative miljø 
i regi av kirkene. Foreldre kommer med sine 
barn til babysang, søndagskole, barneklubb og 
barnekor. Mennesker får hjelp, og blir inkludert 
gjennom kirkens diakonale tiltak. Bergen ville 

ikke vært den samme uten 
fotavtrykket fra kirken.

Hva har dette siste året 
gjort med oss som kirke? 
Vi kunne ikke lenger møtes 
i kirken på samme måte 
som før. Men vi sluttet ikke 
å være kirke. Gudstjenester 
og andre møtepunkt ble 
flyttet til digitale plattfor-
mer, eller andre kreative 
løsninger. Kirkene har 
satt nye fotavtrykk. Sam-
tidig savner vi å komme 
sammen. Vi savner guds-
tjenesten, koret, familie-

middagene og mye, mye mer. Årsrapporten 
omtaler noen av de mange nye tiltak.

Vi har vært kirke under skiftende forhold i 2020, 
og har sett litt tydeligere hva som er viktig å ta 

vare på. La oss ta tid til å reflektere over hva vi 
har lært, og ta det med i kirkens videre arbeid. 
Vår grunnleggende motivasjon er å formidle 
Guds kjærlighet og nåde til mennesker rundt 
oss, gjennom ord og handling; vise omsorg, se 
hverandre, lindre nød. Dette skal vi ikke gjøre 
alene. Vi trenger hverandre.

Mitt ønske er at våre menigheter skal være 
inkluderende og gi rom for samtale om tvil og 
tro - være et trosfellesskap. Jeg håper alle som 

ønsker å bidra kan finne noen å stå sammen 
med i diakonale oppgaver, som voksenleder i 
barne- og ungdomsarbeidet, lage fredagstaco 
eller hva det skulle være. Kanskje må vi sette noe 
av vårt eget til side for å gjøre en forskjell i andres 
liv. Når vi løfter sammen kan vi lykkes, til glede 
både for de som tar ansvar og de som blir enga-
sjert. Dette kaller jeg medarbeiderskap, som kan 
skapes på tvers av roller og menigheter. Så la 
oss frimodig søke å finne vår plass i tjenesten 
for kirkens Herre. Han har bruk for oss alle, og 
han har bedt oss stå sammen i tjeneste for han. 

«Kanskje må vi sette noe av  
vårt eget til side for å gjøre  
en forskjell i andres liv»
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Kirkeverge, 
 Asbjørn Vilkensen

Hva har vi lært  
i koronaåret?

BKF har vært sterkt preget av koronarestriksjo-
nene. Riktignok har aktiviteten på kirkebygg- og 
gravplassområdet stort sett gått som normalt, 
med mindre forsinkelser og noe dyrere innkjøp 
av tjenester. På begge driftsområder har vi iverk-
satt en beredskap for eventuelle konsekvenser 
av pandemien. På gravplassområdet ville vi 
kunne håndtert en sterk økning i antall dødsfall 
og et eventuelt utbrudd av smitte i egne rekker. 
Tilsvarende beredskap ble iverksatt også på 
kirkebyggområdet.

Det er i menighetene vi har kjent på de stør-
ste konsekvensene av pandemien. Korona-
håndteringen har ført til en kraftig reduksjon 
i menighetenes aktiviteter og inngripende 
begrensninger på arbeidsutførelse og kolle-
gafellesskap. Hjemmekontor er blitt den nye 
normalen, også for administrasjonen i Kirkens 
hus. Men hva har vi lært? 

KRISELEDELSE 

Vi har lært at to arbeidsgiverlinjer i kirken ikke 
må være til hinder for en samordnet kriseledelse. 
Påbud og anbefalinger om koronatiltak fra 
nasjonale og lokale myndigheter må «overset-
tes» til kirkens virkelighet, og vi erfarer at en 
samordnet kriseledelse har bidratt til konsis-
tente og autoritative påbud og anbefalinger 
ut i menighetene.

DIGITALISERING 

Vi har hatt en bratt læringskurve på digitali-
sering. Gudstjenester, andakter, konserter og 
kirkelige handlinger har vært overført ofte til 

en større seerskare enn hva som kan forventes 
ved vanlig fysisk oppmøte. Vi behersker digitale 
møteplasser og erfarer at hjemmekontor kan 
være en effektiv arbeidsplass. Vi har lært oss at 
det å møtes har mange uttrykk. Koronatiden har 
styrket kreativiteten for nye møteplasser – ikke 
minst på de digitale plattformene.

OPPSØKENDE 

Vi må også erkjenne 
at koronatiden har ført 
til en svekket kontakt 
med mennesker i 
kirkens randsone. Vi 
frykter at dette kan 
føre til svakere opp-
slutning om dåp og 
konfirmasjon. Vi er 
også usikre på hvor-
dan oppslutningen 
om gudstjenestene 
vil bli når vi etter hvert 
kan møtes fysisk igjen. 
En viktig lærdom av 
koronatiden er at betydningen av et møte ikke 
nødvendigvis er avhengig av form og sted. 
Mange av oss har erfart gode møter på den 
digitale møteplassen. Dette kan inspirere oss til 
å tenke at et møte med mennesker kan være 
like viktig om det skjer på en annen arena enn 
den vi har vært vant til. Når hverdagen er tilbake, 
slik vi kjente den før 12. mars i fjor, må vi som 
kirke styrke vårt oppsøkende arbeid – vi må i 
enda større grad enn tidligere være tilstede på 
andre arenaer enn våre egne.
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Kirkelivavdelingen

Avdeling kirkeliv, kultur og diakoni (Kirkelivavdelingen) skal være  
en profesjonell arbeidsgiver med fokus på samarbeid og utvikling. 

AVDELINGEN HAR FØLGENDE 
ANSVARSOMRÅDER:

• Sikre profesjonell ledelse av BKFs 
ca. 160 ansatte i menighetene, og 
sikre godt samarbeid og god dialog 
med menighetsrådene, prostene 
og Bjørgvin bispedømme

• Utøve strategisk ledelse av 
kirkelivavdelingen, herunder 
utarbeidelse av mål og plan for den 
kirkelige virksomheten i Bergen, 
eksempelvis for diakoni, frivillighet, 
kultur, musikk og undervisning

• Avdelingen skal være en kompetent 
og framtidsrettet samarbeidspartner. 

Alt avdelingen gjør skal ha verdi for 
menighetsrådene. Et overordnet 
formål med hele BKFs virksomhet er å 
legge til rette for at menighetsrådenes 
oppdrag ifølge kirkeloven §9, kan lykkes.

Kirken har som oppdrag å møte mennes-
kenes behov i ulike faser av livet. Kirken 
skal være synlig til stede, både med våre 
mange kirkebygg, men også med tiltak og 
engasjement på ulike arenaer. Samtidig 
skal menighetene være et sted der men-
nesker finner rom for trosutfoldelse gjennom 
menighetens fellesskap. BKF vil være en god 
arbeidsgiver og en støtte for folkevalgte i 
menighetsrådene for å medvirke til dette.

SÆDALEN MENIGHET feiret to julaftensgudstjenester 
ute på Bergendal gård, med benker laget av tømmer 
fra den nye kirketomten.  Foto: Adnan Icagic
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«Vindukonsert» på Mildeheimen sykehjem på Luciadagen. 
Foto: Fana menighet/Fana KFUK/M

ÅRET MED KORONA 

2020 ble et annerledes år. Kirken omstilte 
seg raskt, og etablerte nye arbeidsmåter for å 
ivareta sitt samfunnsoppdrag. Det har særlig 
vært fokus på å ivareta primærarbeidet knyt-
tet til begravelser, diakoni, konfirmasjon, dåp 
og gudstjenester. Vi har gjennomført drive-in 
gudstjenester med stort hell. Vi flyttet møter, 
gudstjenester, babysang og annen aktivitet 
over på nett. På mange gudstjenester på nett 
har det vært større deltakelse enn det som 
tradisjonelt er vanlig på fysiske gudstjenester.

Det diakonale arbeidet har blitt prioritert. I 
samfunnet har flere enn vanlig blitt isolert og 
har hatt større behov for kontakt. Diakonene 
våre, andre ansatte og frivillige har brettet 
opp ermene og funnet nye måter for kon-
takt og omsorg. Både gjennom telefon og 
nett, men også ute på tur. Et fint eksempel 
(blant mange), er fra Fana menighet som på 

Luciadagen stilte opp 
med ca. 100 personer 
utenfor Mildeheimen 
sykehjem, og sang for 
beboerne som var 
inne på sykehjem-
met.

OPERASJON 
GIVER TJENESTE 

Operasjon givertje-
neste er et givertje-
neste-prosjekt som 
har pågått siden 
våren 2019. Prosjek-
tet ledes av Erik Iden 
som til daglig jobber 
som Leder marked 
utland, i Sjømann-
skirken. Formålet 
med prosjektet er å 

øke lokale inntekter og styrke menighetens 
arbeid.

BKF ønsker gjennom Operasjon givertje-
neste å bidra med midler og kompetanse, 
slik at den enkelte menighet kan øke sine 
lokale inntekter for å kunne finansiere eget 
arbeid. Det kan f.eks. handle om å styrke 
barne- og ungdomsarbeid eller kanskje økt 
diakonal innsats i menigheten.

Den økonomiske utviklingen i kirken generelt 
tilsier også at flere menigheter vil kunne 
være tjent med økt fokus på lokale inntekter. 
Operasjon givertjeneste er et bidrag i så måte.

Prosjektet inneholder felles teknisk giver-
system for alle menighetene med tanke på 
rekruttering og administrasjon av alle typer 
givere og gaver til menigheten. Det skal 
også bidra med kompetanse, metodikk og 
drahjelp for å komme i gang med og/eller 
videreutvikle fast givertjeneste i menigheten. 
Prosjektet er i god flyt, og prosjektperioden 
med Erik Iden er planlagt avsluttet somme-
ren 2021. Kirkevergen vil følge opp arbeidet 
videre etter prosjektperioden. Sluttrapport 
og resultat vil bli framlagt fellesrådet i 2021.

Foto: Fana menighet/Fana KFUK/M
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Tall fra årsstatistikkene
fra menighetene i Bergen 2020

GUDSTJENESTER

2020:

Søndag 1475
Andre 400
Totalt 2020 1875
I tillegg kommer digitale  
gudstjenester.

2019:

Søndag 1745
Andre 744
Totalt 2019 2489

DELTAKERE – GUDSTJENESTE

Totalt 2020

2020:

80 078
I tillegg kommer digitale  
gudstjenester.

Totalt 2019

2019:

231 309
Gjennomsnittelig  
gudstj.deltagelse 2019: 93

ANNET 2020 Tallene i parentes er fra 2019

1108 (1351)Døpte

Begravelser 1636 (1589)

Konfirmerte 1517 (1665)

Vielser

122 (138)

895 (1377)

177 (265)

Utmeldte

Innmeldte



Glimt fra arbeidet

90-årsjubileum i  
Storetveit med 
kunstner samarbeid
Storetveit kirke hadde 90-årsjubileum 
i 2020, og menigheten ønsket å løfte 
fram bygget til arkitekt Ole Landmark 
og området rundt. Samarbeidet med 
PAB (Perfomance art Bergen) ble 
etablert, og konseptet ble utviklet 
sammen med dem, ut fra bibelteksten 
«En tid for alt» fra Forkynneren.

Hovedverket var en glassblåser-ovn 
som ble plassert foran alteret der det 
ble laget former i glass som ble båret 
til døpefonten. Der ble glasset knust, 
og ble så båret tilbake til ovnen og 
som så igjen ble smeltet om til en 
ny form. Det samme skjedde igjen 
mange ganger. Ute var det to kunst-
nere som gjorde ulike verker med dans 
og rytme, og i sidekapellet var det en 
kunstner som hadde «skumringsti-
men» som sitt utgangspunkt. Det var 
også en kunstner som arbeidet med 
tid og musikk. Kantor Jostein Aarvik 
startet og avsluttet begivenheten med 
to ulike orgelverk.

Prosjektet ble veldig godt mottatt av 
både faste kirkegjengere og kunstnere. 
I evalueringen i etterkant uttrykte 
kunstnerne at dette var noe av det 
mest spennende de hadde vært med 
på, og så var de glad for at folk kom for 
å se og oppleve verkene. Med en åpen 
og inkluderende holdning kan nyska-
ping skje, og nye kontakter etableres. 
Prosjektet har utløst kreativitet og 
arbeidslyst, og frister til gjentakelse!

Diakonalt ungdom s
arbeid i Bergen Vest 
(DUA)
DUA har ulikt tilbud for ungdom i Bergen 
vest, og har som mange andre måtte 
tenke kreativt i koronaåret. Samtaletil-
budet 13-20 var tidlig ute med å tenke 
nytt om hvordan være tilstede for sårbar 
ungdom i denne perioden, og det ble 
opprettet en felles nasjonal turnus for 
tilgjengelighet på telefon og chat. Gåturer 
har også blitt organisert.

United Sisters, et arbeid for minoritetsjen-
ter, gjennomførte en fantastisk, korona-
tilpasset jenteleir, hvor 30 jenter fikk dra 
på tre forskjellige leirer i vakre Øygarden, 
i samarbeid med Papillion og The Dale 
Oen Experience. Her var fokuset mestring, 
samhold, mot, og nye opplevelser i vann.
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Glimt fra arbeidet

Arna
Bildet er fra koronatilpasset 
konfirmantpresentasjon 23. 
august, som foregikk i en 
trailer utenfor Øyrane Torg. 
I plaskregn gjennomførte 
menigheten to guds-
tjenester med utdeling av 
bibel til konfirmantene.

Sædalen
Sædalen menighet satte opp et 
kors i et turområdet ved Helgesæter 
i påsken. I påskeuken kunne folk 
legge ned steiner ved korset som 
symbol på byrder de bar på og 
1.påskedag ble det satt frem blom-
ster som de kunne pynte med. På 
denne markeringen i nærmiljøet var 
det flere hundre som var innom.

Slettebakken
Julaften 2020 ble feiret med ute-guds-
tjeneste på Slettebakken. Scene med 
fullt opprigg ble satt opp utenfor kirken, 
og store og små meldte seg på for å 
sammen kunne synge julen inn. Prest var 
Thor Brekkeflat, og englevakter passet på 
at alle holdt avstand og koste seg.
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Drive in 1. påskedag: Første påskedag 
inviterte Åsane menighet til drive-in 
gudstjeneste fremfor Åsane kirke. 270 
personer var til stede. En mektig opple-
velse av fellesskap mens nedstengingen 
av Norge fortsatt var på sitt strengeste.
Foto: Jan M Lillebø 

 Foto: Geir Endre Kristoffersen
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Kirken –  
et møtested
Kirkene brukes syv dager i uken og 
er fulle av aktivitet. Året 2020 har 
vært preget av utsatte og avlyste 
arrangement, og tallene bærer preg 
av dette. Tall fra 2019 i parentes.

KONSERTER OG  
KULTURARRANGEMENT  

Deltakere over 12800 (78 600)

74 KOR

Ca. medlemmer ca. 1600

DIAKONALE  
SOSIALE TILTAK

Over over 2600 (over 2500)

TROSOPPLÆRING

0–18 år (unntatt 

konfirmanter) 7284 (9516)
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Kirkebyggene i Bergen

BKFs kirkebyggavdeling har ansvar for 34 kirker, derav 
20 vernet av Riksantikvaren. Alle 34 kirker er viktige 
kultur bygg for byen og nærmiljøet. Vi skal også bygge 
helt nye bygg. De nye kirkene skal fylle behovene både 
til menigheten og nærmiljøet, samtidig som byggene 
har gode funksjonelle kvaliteter. Både eksisterende og 
nye bygg må tilrettelegges for bruk syv dager i uken.

KIRKEBYGG OG IDENTITET

Høsten 2020 ble det avlagt en doktorgrad 
med emnet KIRKEBYGG OG IDENTITET - En 
religionssosiologisk undersøkelse av folks 
forhold til kirkebygget belyst gjennom reak-
sjoner på (to) kirkebranner, skrevet av Ingrid 
Staurheim:

Kirkebygget fremstår som et referansepunkt 
og ramme rundt menneskers individuelle og 
kollektive livsverden. Det gjelder ikke bare for 
dem som hyppig deltar på religiøse arran-
gement i kirkebygget, men vel så mye dem 
som sjelden eller bort imot aldri fysisk er til 
stede i kirkebygget.

Sommeren 2020 ble arbeidet med å skifte tak på Fyllings-
dalen kirke igangsatt – arbeidet fullføres i 2021. Samtidig 
pågår det en innvendig rehabilitering. Foto: BKF
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Mye av kommunikasjonen med byggene kan 
karakteriseres som stilltiende. Det visuelle 
synet av og møte med det fysiske bygget 
setter i gang følelser og indre opplevelser. 
Disse er lite språklig uttalt. Den mening men-
nesker legger i byggene er kompleks, slik 
folkekirken er kompleks. Folkekirken er reli-
giøs, og kulturell på samme tid. Den handler 
om både kontakten med Gud, hverandre, 
historien og lokalsamfunnet uten at det er 
tydelige skiller. Det er kanskje derfor ikke så 
rart at mine informanter bruker betegnel-
ser som «referansepunkt», «grunnmur» og 
«rammen rundt et liv», når de skal fortelle om 
hva kirkebygget betyr for dem. Gjennom å 
fortelle om sitt forhold til kirkebygget, forteller 
de også om sitt forhold til folkekirken. (Vårt 
land 05.11.2020)

MIDDELALDERKIRKENE

Korskirken og Domkirken gjennomgår total 
rehabilitering. I 2020 har hovedaktiviteten 
vært utsiden av Domkirken. Murverket på 
kirkeskipet er ferdig rehabilitert, i tillegg 
legges det nytt tak, som vil bli ferdigstilt våren 
2021. På Korskirken er tårnet og kirkedørene 
ferdigstilt.

NYE KIRKER

Bergen kirkelige fellesråd har 3 kirkebygg-
prosjekt under planlegging:

• Tilbygg til Birkeland kirke – En 
søknad er til behandling hos 
byggesak om nødvendige unntak 
fra reguleringsbestemmelsene.

• Ny kirke i Sædalen – 
Reguleringsplanen ble endelig 
vedtatt i 2020. Nå forberedes 
en designkonkurranse.

• Ny kirke på Haukås – Skissen til et 
kirkebygg er tegnet, som et grunnlag 
for kommunens reguleringsplanarbeid.

NYTT TAK PÅ  
FYLLINGSDALEN KIRKE

I tillegg til de fire fredede middelalderkirkene, 
har Bergen 16 kirker som er listeførte, noe 
som betyr at de har status som nasjonal 
kulturminneverdi. I oktober 2020 skrev Riks-
antikvaren følgende om Fyllingsdalen:

Om Fyllingsdalen kirke og statusen som 
listeført Fyllingsdalen kirke, reist i 1976 etter 
tegninger av arkitekt Helge Hjertholm, er 
den yngste av alle landets listeførte kirker. 
At kirken er ført på Riksantikvarens liste over 
særlig verneverdige kirker, er en stadfestelse 
av at bygningen har nasjonal kulturmin-
neverdi. Da listeføringsarbeidet pågikk på 
1990-tallet, var det høy terskel for å sette nyere 
kirker på listen. Dette tilsier at Fyllingsdalen 
kirke tidlig har vært betraktet som særdeles 
viktig kirkearkitektur i norsk sammenheng 
og viktig å verne for ettertiden.

Sommeren 2020 ble arbeidet med å skifte 
tak på kirken igangsatt – arbeidet fullføres 
i 2021. Samtidig pågår det en innvendig 
rehabilitering.

NY ALTERTAVLE I FRIDALEN 
KIRKE 

På bispevisitas i Fridalen kirke etterlyste 
biskopen en gjennomgang av fremre del 
av kirken. I 2020 fikk kirken ny altertavle, 
samtidig som det ble gjort innvendige 
oppgraderinger av kirkerommet. Arbeidet 
vil bli fullført i 2021 med ny kirkeløper og 
rehabilitering av kirkestolene.
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KORONA

Korona-pandemien har hatt stor innvirkning 
på bruken av kirkebyggene. Vi har hele tiden 
holdt kirkebyggene tilgjengelig for bruk til 
begravelser og andre tillatte seremonier, og 
har holdt et forsterket renhold i tråd med 
gitte retningslinjer. Rehabiliteringsarbeidet 
har pågått uavhengig av pandemien, men 
med noe høyere kostnader og tidsforbruk 
enn vi ville hatt et vanlig år.

UNIVERSELL TILRETTELEGGING

Jobben med å tilrettelegge tilkomst til kir-
kene for alle pågår, med nye store satsinger 
hvert år. I 2020 fikk Sandvikskirken rullestol-
rampe opp til hoveddøren. Rullestolbrukere 
i Sandviken har ventet på dette i over 20 år.

For øvrig pågår det kontinuerlig små og store 
prosjekter på kirkene. I 2020 kan en nevne:

• Eidsvåg kirke fikk sikringsgjerde 
i kirkeparken 

• I Nykirken ble et stort 
rehabiliteringsarbeid påbegynt, med 
utvendig rehabilitering av tårnet, 
samt ny ventilasjon i kjelleren

• Åsane kirke fikk endret uteområdet 
som følge av det nye kulturhuset 
ved siden av kirken.

• Søppelplassen ble fullført, og 
nytt uteområde for den åpne 
barnehagen planlagt. Ny heis inne 
i kirken er ferdig prosjektert.

• Årstad kirke fikk fullført HC-WC

• Johanneskirken fikk nye 
tak på sakristiene, og nytt 
sidealter inne i kirken

• Biskopshavn kirke fikk sikker 
tilgang til kirken, med eget 
gangfelt og ny belysning

• Åsane gamle kirke ble 
utvendig rehabilitert

• Salhus kirke fikk ny kirkedør

• Sælen kirke har fått nye HC 
parkeringsplasser og nye 
ladepunkter for elbil

• Fana, Olsvik, Biskopshavn og 
Eidsvåg kirker fikk nytt SD-anlegg

• Olsvik kirke har fått HC-tilgang 
til kjelleretasjen

• Storetveit kirke fikk ny kirkeløper, og 
veggene ble rehabilitert innvendig

• St. Markus kirke ble utvendig 
rehabilitert med nye 
takrenner og beslag

• I Slettebakken kirke ble det gjort arbeid 
med asbestsanering og oppussing av 
kontorer. Alle ventilasjonskanaler ble 
isolert for å gi bedre varme i kirken.

• Søreide kirke fikk ny parkeringsplass 
der det tidligere var barnehagebrakker

• I Mariakirken ble kvadersteinsfasadene 
rehabilitert (arbeid som ble utelatt 
i tidligere rehabilitering)

• I Birkeland ble hele kontorbygget 
utvendig rehabilitert

• I Laksevåg kirke ble muren og deler 
av kirken rehabilitert og malt

• I Nygård, Fana og Storetveit kom 
det nye/oppgraderte kontor

• Ytre Arna kirke ble malt av klatrere

• Mange kirkedører ble rehabilitert 
(Fana kirke, Johanneskirken, 
Ytrebygda kirke m.m.)
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Maling av Ytre Arna kyrkje. Foto: Benedikt Bjornsson/Klyvar AS





Glimt fra arbeidet

Nytt tak i Fyllingsdalen
Fyllingsdalen menighet har hatt doble utfordrin-
ger i 2020. I tillegg til pandemien og alt den førte 
med seg har kirken vært stengt siden mai for en 
sårt tiltrengt rehabilitering. Staben er midlertidig 
flyttet til Sælen kirke, og er blitt svært godt 
mottatt der. Menighetens aktiviteter er spredt på 
flere steder, både Sælen kirke, Metodistkirken og 
Bønes kirke. Årets julaftensgudstjenester foregikk 
i gymsalen på Lynghaug skole. Noen aktiviteter 
har imidlertid funnet sted ved Fyllingsdalen kirke. 

Hvert år har vi hatt julevandringer for barneha-
ger i kirken. Dette året flyttet vi julevandringene 
ut. Keiser Augustus fikk plass under klokketårnet, 
mens gjeterne varmet seg rundt et bål midt ute 
på plenen vår. Den store husken ble til en krybbe 
og sannelig kom det ikke både engler og vise 
menn på besøk. Barnehagene deltok på beste 
måte og avsluttet med litt enkel grillmat, servert 
med god smittevernomtanke.
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Ny trapp i  
Sandvikskirken

Sandvikskirken fikk ny trapp 
og rullestolrampe i 2020. Den 

ble åpnet litt før den var ferdig 
– iveren var stor! Rullestolbru-
ker Truls Langvand fikk æren 

av å klippe snoren.
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Glimt fra arbeidet

Gullvåg-kunst  
til Fridalen
Takket være en arv og en 
utsmykningskomité i Fridalen, 
ble Håkon Gullvågs helt nye 
kirkekunst innviet i Fridalen kirke 
i oktober. Gullvåg er en anerkjent 
kunstmaler, mest kjent for sine 
portrett og sin kirkekunst. Den 
nye utsmykningen består av to 
oljemalerier malt på linlerret, 
samt selve skissen Gullvåg 
leverte til konkurransen. Det ble 
feiret med en gudstjeneste og 
et konsertkåseri i Fridalen kirke 
søndag 18. oktober, der kunsthis-
toriker Gunnar Danbolt deltok 
i samtale med kunstneren. Det 
kom hilsener fra bl.a ordfører 
Marte Mjøs Persen, som trakk 
frem Fridalen som en kulturkirke 
som betyr mye i livet til mange. 

– Jeg var spent på hvordan den 
nye kunsten skulle se ut. Dette er 
langt over forventningene! skrøt 
Mjøs Persen. Den påkostede 
kirkekunsten har blitt mulig 
takket være en arv gitt av to 
søstre som bodde i menigheten. 
Noe av den skulle øremerkes 
utsmykning av Fridalen kirke, 
og en utsmykningskomite ble 
nedsatt. Tidligere har kirken, som 
stod ferdig i 1985, hatt en svært 
enkel utsmykning. Biskopen i 
Bjørgvin kom med en liste på 
14 forbedringspunkt som måtte 
være på plass før kirkerommet 
var klart til å få ny utsmykning.
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Gravplass avdelingen

Gravplassmyndigheten i Bergen ivaretar innbyg
gernes rettigheter innenfor gravplassområdet.

INFORMASJONSVIRKSOMHET 
OG UTADRETTEDE MØTER ER 
SENTRALE OPPGAVER:

• I august var det besøk på 
krigsgravene på Solheim gravplass 
fra den tyske ambassaden i Oslo 
og et møte med Den katolske kirke 
om Franciskus Xaverius-søstrenes 
graver på Møllendal gravplass.

• 26. oktober ble det gjennomført et 
seminar for politikerne i bystyret. 
Seks partier deltok sammen med 

fellesrådets leder, leder og medlemmer 
av gravplassutvalget, kirkeverge og 
ledere i gravplassmyndigheten.

• Det tradisjonelle årlige møte 
med tros- og livssynsamfunn ble 
avholdt digitalt i desember. Møtet 
ble gjennomført i samarbeid med 
omkringliggende kommuner og var 
vellykket og med god oppslutning.

• I løpet av året er det også etablert 
samarbeid med Byarkivet om 
avlevering av gamle gravprotokoller 

Navnet minnelund på Åsane kirkegård med alle tre 
minnesmerker. Foto: Gravplassmyndigheten/BKF
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og med Vestland fylkeskommune 
om gravminner eldre enn 60 år.

• Gravplassutvalget har hatt tre møter, 
to av møtene har inneholdt befaringer. 
Gravplassutvalget har vært på Antveit 
gravplass, Åsane kirkegård, Storetveit 
kirkegård, Assistentkirkegården 
og St. Jakob kirkegård.

• Informasjonsvirksomheten har vært 
naturlig begrenset av Covid-19, og 
det tradisjonelle arrangementet 
Åpent hus på Møllendal ble avlyst.

• Gravplassjefen har holdt foredrag 
om navnet minnelund til kirkeverger 
(G19) om navnet minnelund i januar, 
om hvordan gravplassmyndighetene 
i Norge legger til rette for religiøse 

og kulturelle behov på Nordisk 
seminar i februar samt om nye 
muligheter på gamle gravplasser på 
Norsk forening for gravplasskultur 
sine fagdager i september.

STØRRE OPPGAVER OG  
MILEPÆLER

I januar ble utredningen om livssynsnøy-
tralt seremonirom og fossilfritt krematorium 
levert til kommunen.

Det har fra og med mars vært fokus på trygg 
og smittefri avvikling av gravferder, i sam-
svar med nasjonale og lokale føringer, med 
løpende pandemiberedskap.

Arbeidet er i stor grad digitalisert, bl.a. er 
ordinær postutsendelse stort sett avviklet. Vi 
benytter nå SvarUt til både digital forsendelse 
og utsendelse av papir/brev.

Gravplassmyndighetens nettside har blitt 
oppgradert til ny drakt.

I sommer fikk vi etablert bikuber på Møllen-
dal gravplass; en liten, men viktig milepæl.

Det har vært utarbeidet seks tilstandsana-
lyser for gravplasser i 2020, og behov for 
rehabilitering av driftsbygg på Møllendal 
har vært utredet.

PROSJEKTER

Året har vært preget av at det største grav-
plassprosjekt i BKFs nyere historie, anleg-Det nye minnesmerket på Åsane kirkegård. Foto: Gravplassmyndigheten/BKF
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Møllendal kapell. Foto: Gravplassmyndigheten/BKF

gelsen av den 26 daa store Antveit gravplass 
med 4500 graver og all infrastrukturen som 
skal til på en moderne gravplass. Navnet 
minnelund på Anveit er også påbegynt, for 
å kunne stå ferdig samtidig som gravplassen.

Åsane kirkegård har fått det tredje og siste 
minnesmerket i navnet minnelund, med 
144 nye graver. Forprosjekt på nytt minnes-
merke på navnet minnelund i Fyllingsdalen 
gravplass har også blitt gjennomført. Ellers er 
det arbeidet med forprosjekt og utredninger 
på Solheim kapell og mur, navnet minne-
lund på Møllendal, deler av Fana kirkegård, 
Mjeldheim gravplass og gjerde på Møllendal 
gravplass.

Det har vært utført arbeider med masse-
utskiftning på Loddefjord gravplass og Sol-
heim gravplass, og arbeidet med å etablere 
vannmålere på alle gravplassene har fortsatt 
i 2020.

Det har videre vært arbeidet med regulerin-
gen av Tennebekk gravplass, og utredning 
av kjøreporter på gravplassene. På grunn av 
de store arbeidene med Antveit gravplass er 
flere av de planlagte prosjektene på Møllen-
dal gravplass utsatt til 2021.

På Møllendal krematorium er begge ovner 
rehabilitert. En ovn er bygget om for å kunne 
ta imot større kister.

BRUKERTILFREDSHET

I 2020 ble en tilfredshetsmåling utført av 
Respons Analyse. En forskjell fra tidligere 
års undersøkelser var at istedenfor et repre-
sentativt utvalg fra et registrert panel, har 
Respons Analyse benyttet et representativt 
uttrekk av innbyggere for telefonintervju, 
som del av en omnibus-undersøkelse. Antall 
respondenter (800) er lik tidligere år, og de 
fem påstandene det skulle tas stilling til var 
lik tidligere undersøkelser.

• Over halvparten (55 %) av 
respondentene er enig i at Bergens 
gravplasser er godt vedlikeholdt, med 
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gode grøntanlegg og beplantning. 
Andelen øker i takt med alder.

• Flertallet (68 %) av respondentene 
opplever at kommunens innbyggere 
som dør, gravlegges med respekt, 
uavhengig av religion eller 
livssyn. Kun 1% er uenig i dette.

• 7 av 10 (72 %) har tillit til at 
Gravplassmyndigheten i Bergen 
tilrettelegger for verdige gravferder for 
alle som dør og gravlegges i Bergen. 
En andel på 2% er uenig i dette.

• 2 av 10 (22 %) er enig i at de er godt 
informert om Bergens gravplasser, 
og om hvem som har ansvar for 
kapell, gravplasser og kremasjon 
i Bergen. 47% er uenig i dette.

• Omtrent halvparten av 
respondentene (55 %) (51 % i 2019) 
oppgir en form for kjennskap 
til Gravplassmyndigheten i 
Bergen. Blant de eldste (60 
år +) er kjennskapen størst.

• Resultatene avviker ikke vesentlig 
fra undersøkelsen i 2019.

Gravplassutvalget 
på befaring på 
Storetveit kirkegård. 
Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

På Møllendal er det blitt satt opp bikuber på gravplassen.  
Foto: Gravplassmyndigheten/BKF
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Nøkkeltall  
Gravplassmyndigheten 2020

Antall døde bosatt  
i Bergen Kommune 2086

Unike besøkende 
gravplass.no 28 267
Sidevisninger  
gravplass.no 324 338

Kremasjoner  
Møllendal krematorium 2158
Herav  
utenbys (27,5 %)  593 

Utførte  
begravelser 478
Herav  
utenbys (3 %) 14
Utenbys tildelt  
ny kistegrav 9
Godkjente 
gravminne søknader 1622

Utførte  
urnenedsettelser 1435 
Herav  
utenbys (4,5 %) 64
Utenbys tildelt  
ny urnegrav 20 

Antall seremonier  
i kapellene 697

Tildelte festegravsteder 
(dobbelgrav) 69

Tilviste og reserverte 
urner i navnet minnelund 174
Herav utenbys (5,5 %)  10

Gravlagt i anonym 
minnelund 23

Gravferder overlatt  
til kommunen 21

Urner utlevert til  
askespredning i 2019 83
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Kirkevergens adminis
trasjon

Stabsområdene i kirkevergens administrasjon tar seg av 
kirketorg, arkiv, IKT, økonomi, kommunikasjon og HR.

Det nye Kirkens hus Bergen i Marken 34 på åpningsdagen i mars. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard/BKF
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Administrasjonsavdelingen
Administrasjonsavdelingen ved fellesrådets kontor i 
Kirkens hus Bergen består av Kirketorget, prostesekretær, 
arkivansvarlige, IKT konsulent samt administrasjonssjef. 

KIRKETORGET har ansvar for håndtering 
av henvendelser om kirkelige handlinger; 
gravferder, vielser og påmelding til dåp. I 
tillegg har de ansvar for kirkebokføring. Noen 
av de ansatte på Kirketorget har i tillegg 
oppgaver som prostesekretær, betjening av 
sentralbordet og arkivarer. Prostesekretær 
har ansvar for kunngjøring av gudstjenester 
i avisene, og er sekretær for prostene i deler 
av stillingen. Da kirkevergens administrasjon 
flyttet til Kirkens hus i Marken i februar 2020 
ble det etablert resepsjon med sentralbord. 
En av de ansatte på Kirketorget har hatt 
ansvar for betjening av denne. 

ARKIVANSATTE har ansvar for oppfølging 
av arkiv for BKF, menighetene og prostene. 
I 2020 har det vært fokus på opplæring i 
Public 360, som ble innført i 2019. Samtidig 
har det gamle arkivet i Acos blir klargjort 
for deponering hos Arkivverket og Bergen 
byarkiv.

IKT. Bergen kirkelige fellesråd er ansvarlig for 
kontorhold for alle ansatte i menighetene 
i Bergen. Det innebærer også ansvar for 
dataprogram, IT-utstyr, telefoni og nettverk. 
I tillegg gis det lokal brukerstøtte, opplæring 

og administrasjon av fagsystemer. Fornying 
av utstyr: Det har lenge vært for lav hastighet 
på internettlinjer til menighetenes lokaler. I 
2020 har vi fått på plass fiberkabler til 16 nye 
lokasjoner. I tillegg er det hentet inn tilbud 
på fiber/4G-løsning på resterende, slik at 
alle skal ha tilfredsstillende linjer i løpet av 
kort tid. Høsten 2020 ble det innført nytt 
telefonisystem, fasttelefonene er erstattet 
med mobiltelefoner og IP telefoner på PC. 
Med innføring og oppsett av nytt telefonisys-
tem ønsker vi å øke tilgjengeligheten og 
service for alle som henvender seg til kirkene 
i Bergen.

DIGITALISERING. I 2020 oppgraderte vi, via 
Kirkepartner, til Microsoft 365. Alle ansatte har 
fått fullbruker på Teams som møteplattform. 
Dette var planlagt, men ble fremskyndet 
i forbindelse med at pandemien førte til 
økt behov for digitale møteplasser. BKF IT 
har bidratt med hjelp og veiledning under 
innføringen. I forbindelse med internkontrol-
larbeidet, ble det i 2020 utarbeidet et digitalt 
kvalitetssystem der alle rutiner og skjema 
er samlet i et SharePoint-område. Dette er 
tilgjengelig for alle ansatte i kirkene i Bergen.
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Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen har ansvar for å tilret-
telegge økonomiarbeidet slik at fellesråd 
og administrasjon har en forsvarlig og god 
økonomistyring, med tilgang til oppdatert og 
relevant styringsinformasjon som grunnlag 
for beslutninger og kontroll.

I tillegg skal økonomiavdelingen være en 
ressurs for menighetene, og bistå med råd-
giving, samt tilrettelegging og forenkling 
av rutiner og arbeidsprosesser knyttet til 
menighetsrådenes regnskap og budsjett.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet 
utarbeidelse av

• rullerende 4-års økonomiplan 
til Bergen kommune

• årlig budsjettsøknad til 
Bergen kommune

• årsbudsjett (eventuelt med 
revisjoner i løpet av året)

• regnskapsrapportering til 
fellesråd og kirkeverge

• økonomiske analyser

• økonomisk oppfølging av prosjekter 
på kirkebygg og gravplasser

• rutiner og arbeidsprosesser 
som sikrer god intern kontroll 
innenfor eget ansvarsområde

Økonomiavdelingen har løpende kontakt 
med Bergen kommune, DNK, Bjørgvin 
Bispedømme og Akasia AS i økonomiske 

saker. Regnskapsfører og revisor er sentrale 
samarbeidsparter.

Våren 2020 ble regnskapsførervirksomheten 
i Akasia solgt til Tet (senere Aider), og BKF 
inngikk avtale med Aider om leveranse av 
regnskapstjenester for BKF og menighetene i 
Bergen fra 1. april. Avtalen er inngått i henhold 
til rammeavtale (etter avrop) mellom Aider 
og Den norske kirke. Aider er regnskapsfører 
for DNK og cirka 100 fellesråd og menigheter.

1. mai tok vi i bruk nytt regnskapssystem: 
Xledger. Det er vår vurdering at Xledger er et 
godt verktøy for økonomistyring og kontroll, 
som også gir muligheter for effektivisering 
av økonomiarbeidet.

Bytte av både regnskapsfører og regnskaps-
system vil alltid være en krevende prosess 
med nye rutiner, kontaktpersoner og arbeids-
prosesser, og dette arbeidet ble ikke mindre 
krevende midt i koronapandemien hvor all 
kommunikasjon og opplæring har skjedd 
digitalt. Det er lagt ned en betydelig arbeids-
innsats både i kirkevergens administrasjon 
og menighetene i implementeringsfasen.

I tillegg til løpende driftsoppgaver og imple-
mentering av nytt økonomisystem, har øko-
nomiavdelingen dette året hatt særlig fokus 
på leveranse av økonomisk informasjon i 
forbindelse med den pågående nedbeman-
ningsprosessen. Høsten 2020 godkjente fel-
lesrådet nye økonomireglement for de fleste 
menighetsrådene i Bergen. Reglementene 
er utarbeidet med utgangspunkt i en felles 
mal utarbeidet av BKF.
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsrådgiveren i Bergen arbei-
der med kommunikasjon både eksternt og 
internt, og holder kontakten med Bjørgvin 
Bispedømme og kommunikasjonsavde-
lingen i Kirkerådet, samt med menighetene 
i Bergen.

Det gjennomføres fortløpende kursing i bruk 
av nettsidene, og i høsten 2020 arrangerte 
BKF flere andre kurs, blant annet skrivekurs 
og kurs i mediehåndtering. Det er fint å ha 

en møteplass for dem som arbeider med 
informasjon i menighetene. I 2020 ble året 
sterkt preget av pandemien. Det fikk mange 
menigheter og BKF til å løfte sin digitale 
kompetanse. Mange menigheter lykkes 
godt med digitale satsninger, og har hatt 
direktesendte konfirmasjoner, gudstjenester, 
startet opp med podcaster og sendt digital 
søndagsskole. BKF ønsker å tilrettelegge for 
kursing og opplæring i dette, og mye skjer 
allerede med nasjonale webinarer.  

KIRKEN I PRESSEN
BERGENS TIDENDEMANDAG 13. APRIL 2020NYHETER6

KORONAVIRUSET

Domprost Gudmund 
Waaler måtte bytte ut 
gudstjenesten i 
Domkirken som var 
koronastengt med 
«drive-in» på toppen av 
Bygarasjen. 
TRYGVE OPHEIM 
trygve.opheim@bt.no

foto ØRJAN DEISZ 

Etter planen skulle domprost 
i Bergen domkirkes menighet, 
Gudmund Waaler, ha holdt 
gudstjeneste i Domkirken første 
påskedag klokken tolv. 

I stedet ble det gudstjeneste 
for biler på et parkeringshus.

– Det blir selvsagt spesielt. 
Men det blir fint å feire første 
påskedag ute i friluft på «byens 
tak», sa Waaler i forkant av guds-
tjenesten.

– Mange folk
Etter gudstjenesten sier dom-
prosten at han er fornøyd. 

– Det var mange folk og god 
stemning. Folk kom ut av bilene 
i etterkant, og det virker som de 
hadde det fint, sier Waaler. 

Under talen første påskedag 
la han vekt på at Gud er overalt. 
Det var et budskap som det var 
ekstra spesielt å forkynne på 
et parkeringsdekk av sement,  
forteller domprosten. 

– Evangeliet hører hjemme 
hos folk i byen, ikke bare i glit-
ter og stas i gamle kirker. Jesus 
var en mann av folket, som levde 

blant folk – ikke i sus og dus, sier 
han. 

Gudstjenesten hadde likevel 
et dramatisk bakteppe, ettersom 
flere av kirkene er stengt om-
trent for første gang siden de ble 
bygget, forteller domprosten. 

– Det er smertefullt på en 
måte. Samtidig er det desto 
viktigere at man kan samles 

på andre arenaer, sier Waaler, 
og berømmer Bergen kino for  
invitasjonen. 

Begeistret
– Dette er kjempeflott. Første 
påskedag er den viktigste dagen 
i året, sier Karianne Hatlevik 
Weltzien. 

Hun sitter i forsetet på bilen 
sammen med mannen Anders 
og datteren Selma på seks  
måneder. 

Weltzien sier at hun nærmest 
får følelsen av å være en del av 
animasjonsfilmen «Biler». 

– Det kommer en sjel i bilene, 
plutselig. Det er en helt annen 
følelse å være her, og få være 
aktiv del av gudstjenesten, sier 
hun. 

På fanget sitter seks måneder 

gamle Selma og ser begeistret 
på den store, lysende skjermen 
som har blitt satt opp på toppen 
av Bygarasjen.

Der vises sakristiet, som har 
blitt rigget til på en scene ved 
siden av skjermen. 

På skjermen vises nå prest 
Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, 
som til vanlig holder til i  
St. Jakob kirke.

– Dette er veldig gøy! Det er 
nesten absurd å si det, sier Berg. 

Stemmen formidles ut gjen-
nom radioanleggene til de rundt 
hundre bilene som har møtt opp 
i parkeringsanlegget, og flere bi-
lister tuter anerkjennende. 

– Godt å være sammen
Anders Hatlevik Weltzien, som 
selv jobber som ungdomsarbei-
der i Birkeland menighet, sier 
han har fulgt flere TV-guds-
tjenester den siste tiden. 

Han sitter klar med salme-
boken i det gudstjenesten veks-
ler over i lovsang, og tonene til 
salmen «Påskemorgen slukker 
sorgen» kan høres over lyd-
anlegget. 

– Dette er veldig fint. Det er 
godt å komme til et sted å være 
sammen, i stedet for å sitte i 
stuen. 

Like ved har venninnene 
Susanne Asphaug (18) og Rikke 
Samdal (18) parkert rett foran 
scenen. 

Susanne går vanligvis bare i 
kirken på julaften og i høytiden, 
og fikk høre om «drive-in»-
gudstjenesten på Facebook.

– Det er ganske koselig, sier 
hun. 

Venninnen Rikke er enig. 
– Det er koselig og en uvanlig 

opplevelse, sier hun. 
Møtet på Bygarasjen ble 

også overført på nett. Flere av 
 sendingene til kirken har den 
siste tiden slått godt an på de 
digitale flatene. Andakter som 
vanligvis ville nådd ut til et 
titalls personer, når nå ut til 
tusenvis, forteller domprosten. 

Waaler tror kirken gjør seg 
verdifulle erfaringer i denne 
tiden.

– Mange i kirken er flink til 
å formidle, og vi har et vell av 
 dyktige musikere. Vi har oppda-
get at det finnes et rom for dette. 

Anders Hatlevik Weltzien har funnet frem salmeboken for anledningen. 
Konen Karianne Hatlevik Weltzien har datteren Selma på seks måneder 
på fanget. 

Domprost Gunnar Waaler tror kirken har gjort seg verdifulle erfaringer 
med alternative møteformer den siste tiden. – Vi har oppdaget at det 
finnes et rom for dette, sier han. 

– Jesus var en 
mann av folket

St. Jakob-prest, Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg (til v.), Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug og domprost Gudmund Waaler forbereder seg på en uvanlig 
gudstjeneste. 

Det kommer en sjel 
i bilene, plutselig. 
Karianne Hatlevik Weltzien
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Klar for å dele juleevangeliet: Her skal Slettebakken menighet holde julegudstjeneste på julaften. Der er det plass til 200, og alte-
ret blir på et lastebilplan foran kirken. Sokneprest Thor Brekkeflat og kapellan Lars Petter Eide skal stå for gudstjenesten. FOTO: KAI FLATEKVÅL

– Jeg tror dette blir 
fint. Jeg gleder meg til 
å synge «Deilig er 
jorden» under åpen 
himmel.

Bente-Line SveLLingen 
Marie SkarpaaS karLSen
tips@ba.no

Det sier sokneprest i Slettebak-
ken menighet, Thor Brekkeflat.

Julaften inviterer han og me-
nigheten til to utendørsguds-
tjenester utenfor kirken på Slet-
tebakken. Brekkeflat skal stå på 
et lasteplan og holde en guds-
tjeneste etter vanlig oppskrift.

– For at flest mulig skal få mu-
ligheten til å delta på gudstje-
neste julaften, holder vi dem 
utendørs i år. Da kan vi ha 400 
personer i stedet for 100. Vi har 
åpnet for påmelding for 150 
personer til hver gudstjeneste, 
slik at noen plasser er åpen for 
dem som ikke har meldt seg på, 
forklarer Brekkeflat. 

Betydelig færre plasser
Per søndag ettermiddag er den 
ene gudstjenesten fulltegnet, 
mens den klokken 1600 har 
rundt 60 ledige plasser. (Se liste 
nederst i saken.)

Til vanlig ville mellom 700 og 
800 personer deltatt på jul-
aftengudstjenestene i Slette-
bakken kirke. Samlet sett i 2019 
deltok anslagsvis 30.000 kirke-
gjengere i Bergens kirker, ifølge 
Bergen kirkelige fellesråd.

Mens det i fjor var rundt 70 
gudstjenester 24. desember, er 
det i år nærmere 100. Men med 
dagens koronarestriksjoner, vil 
det likevel være betydelig færre 
som får plass i en av byens kir-
ker på julaften.

I tillegg til på Slettebakken, 
blir det utegudstjeneste ved 
Solheim kirke og på kirketom-
ten i Sædalen.

– Dette var det beste vi kunne 
få til slik situasjonen er nå. Tak-
ket være de mange, flinke frivil-
lige i menigheten får vi dette til. 
Jeg tror dette kommer til å bli en 
magisk opplevelse. Jeg gleder 
meg, sier Brekkeflat med et smil.

Må kle seg skikkelig
– Hvordan har kirkegjengerne 
reagert på at dere skal ha ute-
gudstjeneste?

– Dette vil folk ha med seg. De 
over 90 år spør om vi har sitte-
plass til dem, mens andre sier 
de kan slå seg ned på rullato-
ren. Det er god respons på pla-
nene våre, sier soknepresten.

Selv om han har hatt gudstje-
nester ute tidligere, og viet folk 
en rekke ulike steder, er det før-

 � Thor har fremdeles plass:

kirkene nesten 
fulle julaften 

ste gang han holder utendørs 
gudstjeneste midt på vinteren.

– Jeg må kle meg godt. Det er 
noe eget med å ha gudstjeneste 
ute. Jeg tror dette blir fint, sier 
Brekkeflat.

Nesten fulltegnet
Påmeldingen til gudstjeneste-

ne på julaften startet tirsdag 
klokken 1200 denne uken, og 
de fleste steder er allerede 
gudstjenestene fulltegnet.

Mange menigheter har også 
planlagt flere gudstjenester 
enn vanlig, slik at det blir plass 
til flest mulig i løpet av julaften. 
For eksempel har Birkeland 

menighet syv gudstjenester på 
julaften.

Tre steder blir det altså ute-
gudstjeneste, og en rekke me-
nigheter strømmer også guds-
tjenestene sine på nett. 

På Solheim og i Slettebakken 
blir det dessuten julemiddag.

– Vi har dekket til 40 perso-

ner, men kun 20 er påmeldt så 
langt. Dette er første gang vi 
gjør, og vi gjør det siden Bymi-
sjonen ikke kan ha sitt store ar-
rangement i Korskirken som 
normalt. Jeg håper flere vil spi-
se middag med oss, da må de 
bare ta kontakt med menighe-
ten, oppfordrer Brekkeflat.

AntAll ledige plAsser
Menighet Ledige plasser: 
Arna Én ledig plass kl. 1300, ellers fullt
Bergen domkirke Fulltegnet
Birkeland Få plasser igjen
Biskopshavn Få plasser igjen
Bønes Så godt som fulltegnet
Eidsvåg Fulltegnet
Fana Fulltegnet
Johanneskirken Fulltegnet
Fridalen 28 ledige klokken 1600
Fyllingsdalen, Lynghaug skole 80 ledige til tre gudstjenester
Haukås nærkirke, NLA Fulltegnet
Landås Fulltegnet
Laksevåg Fulltegnet
Loddefjord 57 ledige plasser
Mariakirken Fulltegnet
Nygård Fulltegnet

Menighet Ledige plasser: 
Nykirken Ti ledige kl. 1300, ellers fullt
Olsvik  Ti ledige plasser igjen
Salhus Fulltegnet
Sandviken 74 ledige, men fullt kl. 1430
Skjold Fulltegnet
Slettebakken 63 ledige til utegudstjeneste kl. 1600
Storetveit Fulltegnet
Sædalen 39 ledige til utegudstjeneste
Sælen Ikke kjent
Søreide Fulltegnet
Ytre Arna Ikke kjent
Ytrebygda Tre ledige kl. 1600, ellers fullt
Årstad Fulltegnet
Åsane kirke Fulltegnet
Åsane gamle kirke Fulltegnet
NB! Denne listen ble laget søndag ettermiddag, og BA tar forbehold om endringer.
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En annErlEdEs gudstjEnEstE: Sogneprest i Olsvik menighet, Gunnar Kolaas, har de siste ukene ikke holdt noen gudstjenester eller andakter. I påsken setter de i gang igjen, 
men det skjer på internett og på parkeringsplassen utenfor kirken. foto: Rune Johansen

PåskEPod: 
Sogneprest i Birke-
land kirke, Kjersti 
Gautestad Norheim, 
her sammen med 
Andreas Hatlevik 
Weltzien, skal lage 
podkastepisoder til 
hele påskehøytiden. 
FOTO: PRIVAT

PakkEr: Biskopshavn 
har laget over 100 forun-
dringspakker til barn. I 
påsken får de bryne seg på 
litt påskeoppgaver og lese 
påsketekster. foto: 
Biskopshavn menighet

Kirkene har blitt nødt til å 
tenke helt nytt denne pås-
ken. Det har resultert i blant 
annet drive in-gudstjeneste, 
daglig podkast og forun-
dringspakker. 

Bergen: – Dette har vi aldri gjort før, 
så det blir spennende! sier Gunnar Kola-
as, sogneprest i Olsvik.

Sist gang han holdt en gudstjeneste 
var 8. mars, få dager senere ble det inn-
ført en rekke tiltak som gjorde at man 
ikke kunne være sammen i større for-
samlinger. Nå sitter sognepresten på 
hjemmekontor.

– Vi blir kontaktet av mange, og kon-
takter også mange. Vi merker at det er 
en del som savner sin lokale kirke, og nå 
som påsken er her må vi finne på noe, 
sier Kolaas.

Sammen med resten av staben har de 
funnet ut at de skjærtorsdag og langfre-
dag skal streame gudstjenestene, mens 
de 1. påskedag steller i stand en drive in-
gudstjeneste på parkeringsplassen 
utenfor kirken

– Vi har et mobilt alter, og vil oppmun-
tre folk til å ta med flokken sin i biler og 
møte opp, sier sognepresten.

– Det blir gudstjeneste uansett vær?
– Om jeg må ta på sydvest eller ha para-

ply har ikke noe å si. Vi får be om godt og 
tjenlig vær, slik man gjorde før i tiden!

Forundringspakker
Biskopshavn menighet skal de legge ut 
gudstjenester på Facebook, slik som 
mange kirker gjør og har gjort den siste 

tiden. Men de har 
også valgt å ha en an-
nen tilnærming til de 
som vanligvis deltar 
på kirkens arrange-
menter:

– Jeg har en barne-
klubb hver mandag, 
men nå kan jeg ikke 
møte dem. Derfor har 
jeg tilbudt meg å lage 
forundringspakker 

med oppgaver, hilsener og litt andre 
ting i, forteller Hilde Helen Trovåg, 
som er trosopplærer i Biskopshavn 
menighet. Hun har allerede delt ut 
over 100 slike forundringspakker.

– Alle pakkene er litt forskjellig, og 
jeg henger dem på et tre utenfor kirken, 
hvor de kan hente pakkene sine, forkla-
rer Trovåg.

På utsiden av kirken har de også laget 
til et påsketre, som de har bedt folk om 
å pynte opp. 

– Det har allerede kommet opp noen 
egg og påskekyllinger, så det kommer til 
å bli veldig fint, sier hun.

Lager podkast
Sogneprest i Birkeland menighet, Kjer-
sti Gautestad Norheim, forteller at også 
de har måttet tenke helt nytt denne pås-
ken:

– Vi skal strømme noen gudstjenester, 
legge ut noen videosnutter for barn og 
lage en daglig podkast som handler om de 
ulike dagene i påsken, forteller Norheim.

Sammen med ektemannen Bård Eirik 
Hallesby Norheim, Andreas Hatlevik 
Weltzien og Amund Nyhammer Hosøy 
skal de produsere podkast i kirkens lo-

 Skal ha drive in-gudstjeneste
kaler, som skal publiseres daglig gjen-
nom hele høytiden.

Imponert
Kirkeverge i Bergen kirkelige fellesråd 

(BKF), Asbjørn Vilkensen, forteller at 
han ser mye kreativitet i de ulike menig-
hetene:

– Jeg er imponert og positivt overras-
ket over hva folk får til og hvor kreative 
de er, skryter han.

Han forteller at han i samtaler med 
menighetene har fått et inntrykk av at 
det er mange som nå savner tilhørighe-
ten i kirken.

– Det er sårt for mange at vi ikke kan 
møtes slik som vi vanligvis gjør. Derfor 
er jeg glad for at kirkens ansatte gjør mye 
for å kompensere for nettopp dette. På 
den måten føler ikke folk seg glemt, sier 
Vilkensen.»

marie s. 
karlsen
marie.karlsen@ba.no
Mob.: 970 22 302

Presseklipp i påsken 2020 i BA, Dagen og BT handlet om drive-in gudstjenester ulike steder i Bergen.1

BT skriver om hva som skjer 
med Nykirken.
3 BA lager en sak om 

Slettebakken som planlegger 
utegudstjenester på julaften.

42 BT skriver om åpningen av 
Kirkens hus i Marken 34.
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PÅL ENGESÆTER, folk@bt.no

I dag har Frøydis, Frode og 
Fatima navnedag.  NTB

Jeg er dømt til å være fri.
JEAN-PAUL SARTRE, FRANSK FILOSOF 

OG FORFATTER

DAGENS NAVN

DAGENS GULLKORN

90
Gunvor Lunde,  
5143 Fyllingsdalen
Magne Snilstveit,  
5473 Snilstveitøy

80
Ingrid Oddbjørg Erlandsen 
Amland, 5259 Hjellestad
Jennifer Kathleen Dreyer,  
5704 Voss
Arvid Eriksen, 5018 Bergen
Kjell Flatekval, Eidslandet
Margot Haugland,  
5937 Bøvågen
Gerd Johanne Høvik,  
5371 Skogsvåg
Reidulf Magne Kjørsvik,  
6868 Gaupne
Eva Rebekka Fossdahl 
Klaussen, 5145 Fyllingsdalen
Aud Karin Skulstad,  
5135 Flaktveit
Berit Kirsten Unneland,  
5130 Nyborg
Sjur Jarl Walle,  
5144 Fyllingsdalen

70
Gretha Faye Anfinsen,  
5098 Bergen
Jostein Dalheim,  
5101 Eidsvågneset
Meryem Demir,  
5350 Brattholmen
John Patrick Haukeland,  
5163 Laksevåg
Geir Helge Heimdal,  
5445 Bremnes
Kari Indrebø, 5115 Ulset
Fridtjov Martinessen,  
5179 Godvik

Dau van Nguyen,  
5252 Søreidgrend
Gunhild Pettersen,  
5172 Loddefjord
Walther Rasmussen,  
5141 Fyllingsdalen
Torill Markussen Ringheim,  
5710 Skulestadmo
Jan Einar Seim,  
5055 Bergen
Oddbjørn Tvedt,  
5918 Frekhaug
Inger Marie Westre,  
5430 Bremnes

60
Inger Johanne Aarland,  
5108 Hordvik
Gabriel Gilberto Campos 
Rojas, 5476 Mauranger
Atle Frugård,  
5416 Stord
Jon Henning Gjerde,  
5221 Nesttun
Bernt Olav Katla,  
5430 Bremnes
Jim Lennert Kvamme,  
5363 Ågotnes
Geir Mykkeltvedt,  
5706 Voss
Kari Andersen Oen,  
5314 Kjerrgarden
Evy Oline Oliversen,  
5337 Rong
Ingvill Ekaas Tingstad,  
5750 Odda
Britt Vartdal,  
5222 Nesttun

50
Svanhild Bekkenes,  
5118 Ulset
Ann-Kitty Bertheussen,  
5955 Lindås
Turid Else Daae, 5307 Ask
Rasa Genotiene,  
5265 Ytre Arna
Øystein Gjerde,  
5440 Mosterhamn
Terje Grøndal, Indre Arna
Kenneth Haugland,  
5722 Dalekvam
Bente Miljeteig Helgesen,  
5416 Stord
Nina Johnsen, 5641 Fusa
Daniel Jaroslaw Konieczny,  
5281 Valestrandsfossen
Odd Rune Kvalheim,  
5956 Hundvin
Jonny Arvidson Lidal,  
6969 Straumsnes
Kenneth Lunner,  
5134 Flaktveit
Helge Johan Dagestad  
Morken, 5058 Bergen
Olav Nygård, 6872 Luster
Even Sætre, 5443 Bømlo
Merethe Thorsen, 5209 Os
Vermund Tveit, 5460 Husnes

I dag fyller 
kunstner og ar
tist Yoko Ono 
(bildet) 87 år,  
lyriker Ketil 
Gjessing 86 år, 
tidl. sjefredaktør 

Tor Axelsen 75 år, skuespiller 
og sanger Cybill Shepherd 70 
år, sanger Randy Crawford 68 
år, tidl. fylkesmann og stats
råd (SV) Helen Bjørnøy, lege 
Tore Lenngren og skuespiller 
John Travolta fyller alle 66 år, 
multikunstner Per Barclay 65 
år, skuespiller Matt Dillon 56 
år, skuespiller Molly Ringwald 
52 år, og fotballspiller Ricardo 
Friedrich er 27 år. NTB

FØDSELSDAGER

JUBILANTER

– Vi vil synliggjøre oss  
i bybildet og gjøre oss 
lettere tilgjengelig for 
folk, sier Tor André 
Ljosland.
PÅL ENGESÆTER 
pal.engesaeter@bt.no

foto RUNE SÆVIG

Det er Bergen kirkelige felles
råd og Bergen domkirke menig
het som flytter sammen. De  
etablerer Kirkens hus i Bergen, og  
flytter inn i det bygget Aleris  
tidligere hadde i Marken 34. 

I kjelleren er det Rema 1000 og 
rett over gaten ligger pinsekirken 
Tabernakelet.

– Dette er et sentralt og lett 
tilgjengelig sted, sier Tor André 
Ljosland, som er kommunika
sjonsrådgiver i Bergen kirkelige 
fellesråd.

De fem sentrumskirkene
Bergen domkirke menighet om
fatter domprost, prester og øvrige 
ansatte og administrasjon for de 
fem sentrumskirkene. 

I menigheten er de fem  
sentrumskirkene Bergen dom
kirke, Mariakirken, Johannes
kirken, Nykirken og St. Jakob 
kirke. Korskirken er ikke med, da 
den er under Kirkens bymisjon.

Bergen domkirke menighet 
flytter fra kontorer på Bryggen 
til Marken.

Bergen kirkelige fellesråd er 
ledet av kirkevergen. Det inn
befatter kirkelig fellesråds  
administrasjon, kirketorget og 
Gravplassmyndigheten.

På kirketorget kan du bestille 
dåp, bryllup og gravferd. Fellesrå
det har også ansvaret for oppus
singen av kirkene i byen.

Betjener alle uansett tro 
I Bergen kommune er det  
Bergen kirkelige fellesråd som har 
ansvar for gravplassforvaltnin
gen på vegne av alle innbyggerne. 
Gravplassmyndigheten i Bergen 
forvalter dette ansvaret, og betje
ner alle byens innbyggere uavhen
gig av tros og livssynstilknytning. 

– Alle enten du er kristen eller 
ikke, kommer du i kontakt med 
gravplassmyndigheten en gang 
i livet. Det gjelder både om du 
skal gravlegges eller kremeres. 
For de fleste går denne kontakten  
gjennom et begravelsesbyrå, sier 
Ljosland.

Hos gravplassmyndigheten i 
Bergen får du informasjon og vei
ledning i forbindelse med det prak
tiske og administrative knyttet til 
gravferder, graver, livssynsnøy
trale seremonirom og kremasjon.

Fra bortgjemt til møtepunkt
Rundt 70 prosent av alle bergen
sere er med i Den norske kirke, 
likevel er det få som vet hvor de 
har holdt  hus.

KIRKENS HUS I MARKEN: Her i det oransje murhuset i Marken 34 åpner Kirkens          hus i Bergen i mars.

Her kommer Kirkens hus i Bergen

LAV TERSKEL FOR KONTAKT: – Målet er at det skal bli lettere for folk 
å få kontakt med oss, sier Tor André Ljosland. Skiltene til Den norske 
kirke er fortsatt ikke skrudd opp verken innvendig eller utvendig, men 
den 3. mars skal alt være på plass.
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FOLK: BT bringer gjerne minneord, jubilantomtaler og lignende. Tekstlengden bør ikke overstige 2000 tegn.
KONTAKT: E-post: folk@bt.no eller telefon 5609 5500.

RUNDE DAGER: Dersom du har rund dag, 50 år eller eldre i denne eller neste måned, og ikke ønsker navnet ditt på 
listen, kan du reservere deg på: www.bt.no/jubilant senest fire virkedager før.

NITO Hordaland holdt sitt årsmøte 13. februar.  Årsmøtet valgte 
nytt avdelingsstyre og Roar Mathisen fra Fana ble ny leder av 
NITO Hordaland. 

Avdelingen kan vise til en medlemsvekst på 2,5 prosent i 2019, 
og det er nå 9900 medlemmer i NITO Hordaland. Det har vert 
stor aktivitet og det har vert rundt 2500 medlemmer på kurs og 
andre aktiviteter i 2019.

NYTT STYRE I NITO

 Her i det oransje murhuset i Marken 34 åpner Kirkens          hus i Bergen i mars.

– Om du spurte folk på gaten 
om hvor vi hørte til før, ville trolig 
nesten ingen vite det. Vi var oppe 
i 3. etasje i Aasegården, og selv om 
det var sentralt, var vi ikke synlige 
i bybildet, sier Ljosland.

Ljosland sier at kostnadene 
med å samlokaliseres i Marken, 
ikke er stort større enn de kost-
nadene de hadde fra tidligere. Og 
han håper Kirkens hus vil gi en 
del synergieffekter. Han tror det 
blir lettere å lage til møteplasser 
og sammenkomster her om kvel-
dene, og at de kan lære av hver-
andres arbeid.

Rundt 60 personer, omtrent 
like mange fra Bergen domkirke 
menighet og som fra Bergen  
kirkelige fellesråd, får sin arbeids-
plass i Kirkens hus.

Den 3. mars skal alle være på 
plass. Da blir det offisiell åpning 
med blant annet statsråd Kjell 
Ingolf Ropstad, kirkeverge  
Asbjørn Vilkense og domprost 
Gudmund Waaler.

Her kommer Kirkens hus i Bergen

FLYTTING PÅGÅR: Inne i Kirkens hus pågår flyttingen for fullt. Hilde 
Tetlie har funnet igjen kassen sin med vitnemål og kvitteringer. Tor 
André Ljosland holder døren. 

NITO-STYRET: Det nye avdelingsstyret i NITO Hordaland  
fra v. Kristian Botnen, Guro Fjellhaug, Rune Mo, Elin H. Gullbrå, 
Roar Mathisen, Berit S. Sandven og Frode Prestegard.

Gamle kuriøse annonser

ØLRYKTET: Bergens Tidende 1902.

BARNEVOGN: Skal det være en kurvbarne-
vogn? Bergens Tidende 1915

KUNDENS EGET SKINN: Bergens Tidende 
1972

 
Fra Håvard Mossiges samlinger
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739 407
SIDEVISNINGER PÅ NETTSIDENE I 2020

(fellesrådet og menighetene  
på kirkepartnerplattformen)

KJØNN
(Brukere av nettsiden)

Menn 32,7 %
Kvinner 67,3 %

SØKEORD
Mest populære søkeord:

dåp 
konfirmasjon 
menighetsblad 
gudstjeneste 
påmelding

HRavdelingen 
HR-avdelingen skal være en ressurs for 
menighetene og administrasjonen i forbin-
delse med personalforvaltningen. Det har i 
2020 vært jobbet målrettet med å skape en 
helhetlig, tydelig og forutsigbar personalpoli-
tikk gjennom HMS-arbeid, kompetansetiltak 
og arbeid med interne regelverk.

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK

Kompetansehevende tiltak er gjort gjen-
nom at ansatte får tilbud om kurs osv. enten 
gjennom BKF som arbeidsgiver, gjennom 
bispedømmekontoret eller andre samar-
beidsorgan. Noen ansatte har fått tilrettelagt 
for videreutdanning, og det har også vært 
lagt vekt på lederutdanning/kursing for 
administrasjonsledere. Det har ikke vært 

holdt innføringskurs for alle nyansatte i 2020 
grunnet koronapandemien.

KONTAKT MED TILLITSVALGTE

Det har vært godt samarbeid med tillitsvalgte 
i 2020. Det har vært 3 ordinære drøftingsmø-
ter i løpet av året, samt 4 drøftingsmøter i 
forbindelse med nedbemanningsprosessen. 
Saker som har blitt drøftet er bl.a. IT-utvikling, 
ny telefoniavtale, gjennomsnittsberegning 
av tillegg, arbeidstidsplanlegging i forbin-
delse med koronautbrudd, samt revidering 
av personalhåndbok.

Nedbemanningsprosessen har naturlig nok 
hatt stort fokus siste del av 2020.
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REKRUTTERING

Det har vært fem stillinger offentlig utlyst 
i 2020. Utover dette har det vært interne 
forflytninger og utvidelse av stillinger for 
deltidsansatte i stedet for å gå til offentlig 
utlysning. I alle tilsettingsprosessene har 
det vært tett kontakt med menighetsråd 
og/eller nærmeste leder og tillitsvalgte. Det 
har vært åpen og grundig saksbehandling 
og drøftingsmøter med representanter fra 
menighetsråd og tillitsvalgte før sakene har 
gått videre til tilsettingsvedtak hos Kirke-
vergen.

Antall rekrutteringer har vært svært lavt i 
2020, med liten turnover. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  
OG IA-ARBEIDET

• Målsettingen med HMS-arbeidet 
er å arbeide for helsefremmende 
arbeidsplasser, redusere sykefraværet 
og skape gode og trygge 
arbeidsplasser for alle tilsatte.

• En sentral del av HMS-arbeidet 
er å kartlegge og vurdere risiko. 
Gjennom ulike tiltak er det i 2020 
blitt gjennomført kartlegging, 
risikovurdering og forebygging.

• BKF har pr. 31.12.2020 160 ansatte. 
Det er tett oppfølging av sykemeldte 
fra første dag av nærmeste leder 
og områdeleder, i samarbeid med 
HR-avdelingen. Det er viktig for 
BKF å legge til rette for at tilsatte 
med nedsatt funksjonsevne kan 
være i jobb. Det blir også tilrettelagt 
for at langtidssykemeldte skal 
kunne stå delvis i arbeid.

• HMS-arbeidet i BKF er i 2020 
organisert i fem verneområder: 
Kirkevergens administrasjon, 
Fana prosti, Bergensdalen prosti, 

Domprostiet og Åsane prosti. Nye 
verneombud har gjennomgått HMS-
kurs i regi av bedriftshelsetjenesten.

• Det har vært holdt 4 vernemøter 
i løpet av 2020, og 4 møter 
i Arbeidsmiljøutvalget.

• Det ble utarbeidet en HMS-
handlingsplan i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten 
og arbeidsmiljøutvalget, som er viktige 
samarbeidspartnere i HMS-arbeidet.

Tiltak i IA-arbeidet 2020 har blant annet vært:

• Sommerfest 18.06.20 for alle ansatte 
i BKF og for prestene i Bergen.

• HMS-runder (vernerunder 
høsten 2020)

• Arbeidsplassvurdering

• Stabsutviklingsarbeid

• Avvikshåndtering

• Mange tiltak har blitt utsatt 
på grunn av korona.

• HR-avdelingen har vært aktiv i 
smittevernarbeidet med deltakelse 
i krisestab, informasjon ut til ansatte, 
og kursing av medvirkende på 
gudstjenester og kirkelige handlinger.

BEDRIFTSHELSETJENESTEN 

Salutis HMS har avtale med BKF og har bl.a. 
levert ergonomiske arbeidsplassvurderinger, 
vaksinasjon av kirketjenere (Hepatitt B og 
stivkrampe), og individuelle oppfølginger, 
som for eksempel vurdering av arbeidskapa-
sitet. I tillegg har de levert psykologtjeneste, 
rådgivning og konflikthåndtering.

De har også deltatt på vernemøter og møter 
i Arbeidsmiljøutvalget.
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SYKEFRAVÆR 2020

For 2020 hadde BKF et mål om et sykefravær 
på 6 %. Generelle faktorer bak sykefravær er 
svangerskapsrelatert og kjente fysiske diag-
noser, mens det i større grad er usikkert om 
det skyldes det psykososiale arbeidsmiljøet.

Sykefraværet totalt for 2020 landet på 4,08 % 
og er betydelig lavere enn foregående år. 
Dette skyldes i hovedsak koronapande-
mien, der man store deler av året har jobbet 
hjemme fra

Flyttingen til Kirkens Hus kan også ha hatt 
en positiv effekt på sykefraværet, med bedre 
kontorforhold og mer egnede møtelokaler, 
med høyere kapasitet. Resultatet av verne-
runden gjenspeiler også disse positive fakto-
rene. Det er likevel først når pandemien er 
over at vi vil se om effekten på sykefravær 
kommer til å vedvare.
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Glimt fra arbeidet

Forundringspakker til 
barna i Biskopshavn

April 2020: I Biskopshavn laget staben til et lite tre 
utenfor kirken der de har hengt opp forundrings-

pakker til barna i menigheten. 

- I vanlige tider har vi kor og barneklubb. 
Isolasjon er ikke lett for noen, men for dem 

som har små barn må det være ekstra 
vanskelig, så da tenkte vi litt over hva vi 

kunne gjøre for barna. Vi fant ut at et tre 
på kirketrappen der vi henger opp forun-

dringspakker kunne være en god ting, for-
teller administrasjonsleder i Biskopshavn, 
Jan-Erik Tangen. Pakkene inneholder en 

hilsen med en andakt for barn, og forskjel-
lige kreative ting som barna kan holde på 

med hjemme. 

-Responsen har vært formidabel! Vi har 
passert godt over hundre pakker, forteller 

Tangen.

Haukås  
– Digital lysmesse
Første søndag i advent er det 
tradisjon for lysmesse med 
konfirmantene i Haukås nærkirke. 
Denne ble som mye annet i 2020 
erstattet med en innspilling som 
ble lagt ut på nett.
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Glimt fra arbeidet

Loddefjord
Digital satsing i koronaåret. Her skal en 
gudstjeneste spilles inn.
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Glimt fra arbeidet

Åsane – Drive in 17. mai
17. mai inviterte Åsane menighet til drive in 
gudstjeneste fremfor Åsane kirke. Barn fra 
Haukedalen skole hadde laget tegninger, og barn 
fra Kyrkjekrinsen skole holdt barnas 17. mai tale. 
Det var også hilsen ved stortingsrepresentant 
Kjersti Toppe. Nyborg brass spilte både i solskinn 
og regnbyger. Gudstjenesten ble avsluttet med 
at vi deltok i den nasjonale avsyngingen av Ja, vi 
elsker. Ca. 300 personer var til stede.

BKFS TO PRISER 
Årets kulturpris 2019 ble tildelt Kultur-
fest i Olsvik kirke for et bredt arrange-
ment med høy kunstnerisk kvalitet som 
ble holdt for 22. gang i fjor. Pionerprisen, 
som skal inspirere nyskapende arbeid 
i kirken ble tildelt klubbene Klubb+ 
og Klubb X'tra i Åsane menighet, to 
klubber for mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Begge prisene, 
som er på 25.000 kr, heder og ære, ble 
delt ut på BKFs sommerfest i juni 2020.
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Åpningsfest i Marken 3. mars

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad fikk æren av å åpne det nyoppussede 
Kirkens hus Bergen på gatefest i Marken med boller og brus.  

- Jeg håper bygget kan være med på å sette 
sitt preg på byen og skape interesse. Lykke til 
med det viktige arbeidet dere skal gjøre her, var 
ministerens hilsen på åpningen. Han pekte på 
troen som en naturlig del av det offentlige rom, 
og som en positiv ressurs i samfunnet. 

- Jeg ønsker å anerkjenne Den norske kirke sin 
viktige posisjon i samfunnet. Jeg heier på kirkene 
og det viktige arbeidet som dere gjør her i Bergen. 
Jeg vil si til Bergen kommune: Jeg er glad for å 
høre at det er så godt samarbeid med kirken her. 
Det er imponerende, og er viktig for å sikre vår 
felles kulturarv, sier statsråd Robstad.

Bygget huser Bergen domkirke menighet, 
Gravplassmyndigheten og kirkevergens admi-
nistrasjon. 

Byråd Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, 
mangfold og likestilling gratulerte med nytt bygg 
i sin tale. - Kirken skal være åpen, inkluderende 
og tilgjengelig. Nå blir dere lettere å oppsøke for 
flere. Når dere i større grad blir en del av gåbyen 
Bergen, er dere også på lag med kommunens 
ønskede byutvikling. Det er vi i byrådet svært 
glade for.

Nødtvedt trakk også frem kirken som en viktig 
bidragsyter til et sosialt arbeid for alle aldersgrup-
per og som en del av byens sentrale kulturaktører. 

- For byrådet og for Bergen er det viktig at Den 
norske kirke får gode arbeidsbetingelser. Jeg 
håper også at kirken fortsetter å være en sterk 
samarbeidspartner i kampen mot klimakrisen. 
Kommunen har både et øye for det dere gjør 
og verdsetter det.

Glimt fra arbeidet
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Investeringsregnskap 

(mill. kroner)

Regnskap 
2020

Revidert 
budsjett 

2020

Opprinnelig 
budsjett 

2020
Regnskap 

2019

Investeringer i anleggsmidler             128,4             125,9             136,5           98,2 

Refusjon til menighetsråd                 0,3   

Dekning av tidligere års udekket                 4,0                 4,0                 4,0              4,0 

Avsetninger               22,6               43,8                   -             56,0 

Årets finansieringsbehov            155,3            173,7             140,5         158,2 

FINANSIERT SLIK:

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.                -0,1                -0,1             -2,5 

Refusjoner             -25,3             -23,0           -16,8 

Tilskudd til investeringer             -86,6             -87,4              -88,0        -121,4 

Sum ekstern finansiering           -112,0           -110,5              -88,0        -140,7 

Overført fra driftsregnskapet                -2,7                -2,8                   -              -3,2 

Bruk av avsetninger             -40,6             -60,4              -52,5          -14,3 

Sum finansiering           -155,3           -173,7           -140,5        -158,2 

     

Udekket/udisponert                 0,0                 0,0                 0,0              0,0 
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Driftsregnskap 

(mill. kroner)

Regnskap 
2020

Revidert 
budsjett 

2020

Opprinnelig 
budsjett 

2020
Regnskap 

2020

Driftsinntekter -248,4 -248,2 -232,7 -248,0

Driftsutgifter 245,9 244,8 238,4 247,4

Brutto driftsresultat  -2,6 -3,4 5,7 -0,5

Netto finansinntekter/-utgifter -2,6 -2,5 -1,8 -3,9

Resultat før disposisjoner -5,1 -5,8  3,9 -4,4 

Bruk av bundet disposisjonsfond / disposisjonsfond -0,2 - -3,9 -3,6

Avsatt til disposisjonsfond/bundne driftsfond                 2,6                 3,0                   -                4,7 

Overført til investeringsregnskapet                 2,7                 2,8                   -                3,2 

Sum avsetninger                 5,1                 5,8                -3,9              4,4 

    

Regnskapsmessig resultat                 0,0                 0,0                 0,0              0,0 
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Balanse

(mill. kroner)

Regnskap 
2020

Regnskap 
2019

EIENDELER

Anleggsmidler         1 177,2 

Omløpsmidler

        1 077,7 

            198,8             195,4 

Sum eiendeler         1 376,0         1 273,1 

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL

Kapitalkonto        -1 177,2        -1 077,7 

Uinndekket i investeringsregnskapet                   -                   4,0 

Investeringsfond           -127,1           -143,6 

Disposisjonsfond             -27,2             -26,3 

Sum egenkapital        -1 331,5        -1 243,5 

GJELD

Kortsiktig gjeld             -44,5             -29,6 

Sum egenkapital og gjeld        -1 376,0        -1 273,1 

Fullstendig regnskap med noter og revisors beretning finnes 
på kirken.no/bergen. Scann qrkoden for direkte link.
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Bergen kirkelige fellesråd
Fellesrådet er det øverste ansvarlige og styrende organ for BKF. Rådet er sammensatt av én representant fra hvert me-
nighetsråd i Bergen. I tillegg oppnevner biskopen én representant (domprosten) og Bergen kommune én representant 

– til sammen 27 medlemmer. Oppgavene for fellesrådet innebærer møtevirksomhet med saksbehandling og beslutnin-
ger for BKF. Fellesrådet har flere underutvalg med hvert sitt reglement/mandat vedtatt av fellesrådet. Det er derfor en 
til dels stor møtebelastning på fellesrådets medlemmer og en betydelig frivillig innsats for kirken i Bergen som utføres 
gjennom råd og utvalg. Fellesrådet forvalter også eierskapet for Akasia AS og utgjør generalforsamling for selskapet. Fel-
lesrådet har hatt 6 møter og behandlet 71 saker.

Representant Vara Menighet

LEDER: Bjørg Sveinall Øgaard Ellen Marie Martin Birkeland

NESTLEDER: Bjørn Norstrand  Ingrid Amalia Floen Utbjoem Biskopshavn

Hans Martin Svarstad  Bjarte Abilgaard Arna

Christian Nesset  Bjørn Fjeld Bergen domkirke

Marit Drotningsvik  Lars Johan Fjellbirkeland Bønes

Malin Backman von Osten  Tone Elin Mørner Eidsvåg

Tord Byrkjeland Berntsen   Marianne Sverdrup Nordby Fana

Bjørn Rosland Norberg   Catharina Sirnes Fridalen

Torgeir Wiig   Øystein Ellingsen Fyllingsdalen

Therese Nesse Mokkelbost   Gunnar Nyhammar Laksevåg

Kari Davidsen  Johannes Kvamme Juliussen Landås

Torstein Sætre  Nils Einar Johansen Loddefjord

Jorunn May Johnsen  Jostein Gimmestad Løvstakksiden

Ragnar Gjengedal  Benedikte F. Torsvik Nygård

Sølvi Mostraum Krabbedal  Brith Sissel Barsnes Bjordal Olsvik

Nils Gunnar Toppe  Hilde Elin Haaland-Kramer Salhus

Jostein Aarvik   Petra Anne Os Sandviken

Asbjørn Valen   Synnøve Flotve Skjold

Thor W. Brekkeflat  Olav Kyrre Hundvin Slettebakken 

Per Kristian Erdal   Ole Hieronimus Meyer Storetveit

Randi Wollan Neuber    Tor Nordeide Sælen

Lodve Gidske   Lidveig Tjørve Søreide 

Thor Kalland   Jorunn Haukås Ytre Arna

Signe Sandberg Svein Ødegård Årstad

Tor David Hanson  Åse Vassenden Hetlebakke Åsane

Domprost Gudmund Waaler   Prost Anne Mathilde Klare Geistlig representanter

Harald Berge Breistein Arvid Nilssen Bergen kommune
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Kulturutvalget 
Kulturutvalget skal fremme samarbeid mellom me-
nighetsrådenes kulturvirksomhet, stimulere til økt kul-
turaktivitet, samt synliggjøre og dokumentere Dnk som 
kulturaktør i Bergen. Kulturutvalget hadde 6 møter og 
behandlet 26 saker i 2020. Utvalgets budsjett var ca. 
1,9 millioner hvorav 1,3 millioner var koronatiltakspak-
ke fra Bergen kommune for bortfall av inntekter knyttet 
til kulturarrangement og utleie. 

Knut Christian Jansson leder

Kjetil Almenning

Kristin Litlere

Elisabeth Rosendahl Andersen

Hans Martin Svarstad

Tor André Ljosland

Lars Kristian Stendahl Gjervik sekretær

Kirkebyggutvalget 
Kirkebyggutvalget er et forberedende utvalg for fel-
lesrådet i saker som gjelder forvaltning og utvikling av 
kirkebygg. Utvalget har hatt 2 møter og to befaringer 
og behandlet 17 saker.

Asbjørn Valen leder 

Torstein Sætre nestleder

Per Kristian Erdal 

Tor David Hanson

Torgeir Wiig vara

Malin Backman Von Osten vara

Tord Byrkjeland Berntsen vara

Jostein Aarvik vara

Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget skal på fellesrådets vegne forestå den 
løpende kontroll med BKFs virksomhet – herunder 
kontrollere om Fellesrådets vedtak blir fulgt opp etter 
deres innhold og forutsetninger. Kontrollutvalget har 
hatt 5 møter og behandlet 37 saker.

Nils Gunnar Toppe leder 

Tord Byrkjeland Berntsen nestleder

Bjarte Flaten

Per Kristian Erdal

Randi Wollan Neuber

Kari Barca Davidsen vara

Tor David Hanson vara

Thor Brekkeflat vara

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget (AU) er et saksforberedende utvalg til 
fellesrådet og har i tillegg fullmakt til å treffe avgjørel-
ser i saker delegert til utvalget. AU har hatt 7 møter og 
behandlet 69 saker.

Bjørg Sveinall Øgaard  leder 

Bjørn Norstrand nestleder

Asbjørn Valen  

Sølvi Mostraum Krabbedal  

Domprost Gudmund Waaler 

Thor Kalland vara

Hans Martin Svarstad vara

Lodve Giske vara

Signe Sandberg vara
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Gravplassutvalget 
Gravplassutvalget er et forberedende utvalg til felles-
rådet i saker på gravplassområdet. Utvalget har hatt 3 
møter inkludert 2 befaringer og behandlet 17 saker.

Harald Berge Breistein BKF – Bergen  
kommune, leder

Nils Gunnar Toppe nestleder

Tanveer Ahmed Bergen moské 

Ewa Bivand Den katolske kirke

Sivagnanasundaram  
Sathalingam

Samarbeidsrådet for tros- 
og livssynssamfunn (STL) 
Bergen

Thor Kalland BKF

Therese N. Mokkelbost vara, BKF 

Randi Wollan Neuber vara, BKF

Janeke Vatne vara, Human-Etisk For-
bund

Muhammad Azeem vara – Bergen moské

Birgit van der Lans vara, STL Bergen

Jorunn May Johnsen vara, BKF

Inghild Hareide Hansen gravplassjef, sekretær

Anne B. Jønsson Leder gravplassmyndighe-
ten - administrasjon

Administrasjons 
utvalget 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg 
med et overordnet ansvar for personalpolitiske saker. 
Utvalget er høringsinstans for fellesrådet i saker av per-
sonalpolitisk karakter og er delegert avgjørelsesmyn-
dighet i definerte saker jfr reglement. Administrasjons-
utvalget har hatt 2 møter og behandlet 2 saker.

Bjørn Norstrand leder

Asbjørn Valen  

Therese Nesse Mokkelbost

Geir Møller

Nadine Larsen

Hans Martin Svarstad  vara

Signe Sandberg vara

Lodve Gidske vara

Jostein Aarvik vara

Sven-Ove Rostrup vara
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Bidrag på nasjonalt nivå
KIRKEVERGEN leder Den norske kirke sitt 
digitaliseringsstyre som har tatt det overord-
nete ansvaret for digitalisering i Dnk. Han 
deltar også i G4 og G21 som er et nettverk av 
kirkeverger i henholdsvis de 4 og 21 største 
kommunene.

KIRKEBYGGSJEFEN har som medlem av 
kirkerådets kulturarvgruppe vært med på å 
utarbeide forslag til nasjonal kirkelig kultur-
arvstrategi og utvikling av et kirkeantikvarisk 
fagmiljø (utredning levert august 2020).  

Kirkebyggsjefen er også medlem av sty-
ringsgruppen for KAs ledernettverk for 
kirkebyggforvaltning.

KIRKELIVSJEFEN er BKF sin representant 
i KAs landsråd. I tillegg er han medlem i 
nasjonalt nettverk for kirkelige kultursenter, 
samt nasjonalt nettverk for unge voksne i 
storby.

ØKONOMISJEFEN bidrar i nettverksmøte 
med de fem største byene. 

ADMINISTRASJONSSJEFEN er med i 
områdegruppen «Styring og ledelse» som 
er en av områdegruppene i arbeidet med 
et digitalt løft i Den norske kirke. I tillegg 
har administrasjonssjefen, sammen med 
gravplassjefen, vært med i gruppen som 
har gjennomført en forstudie av hvordan 
digitalisere bestilling av grav og seremoni. 

GRAVPLASSJEFEN er bidragsyter til og sty-
ringsgruppeleder for forskningsprosjektet 
«Egnet jord til kistegraver». Bidragsyter til, 

samt at gravplassjefen er styringsgruppe-
medlem og områdeleder er aktiv deltaker 
i prosjektgruppe om integrasjon mellom 
fagsystem (gravarkivet) og arkivsystem 
(P360). 

Gravplassledelsen bidrar til digitaliserings-
arbeidet i Dnk; gravplassjefen er medlem 
av Porteføljerådet samt områdeleder for 
gruppen gravplassadministrasjon. Områ-
deleder er medlem i Dnks sikkerhetsutvalg.

Gravplassjefen bidrar i nettverksmøte med 
de fire storbyene og er nestleder i styret i 
Nordisk forening for kirkegårder og kre-
matorier.

LEDER I FELLESRÅDET i Bergen er med 
i Nasjonalt nettverk for fellesrådsledere, 
opprettet i 2017, som skal bistå fellesråds-
ledere i lederoppgaven, og være talerør for 
de folkevalgte lederne inn i ulike kirkelige 
sammenhenger. 

Leder i fellesrådet har vært leder for nett-
verket i Bjørgvin i 2020, og vært med i 
arbeidsutvalget (som består av tre felles-
rådsledere) for nasjonalt nettverk i 2020. På 
nasjonalt nivå har nettverket arbeidet mye 
med faglig støtte knyttet høringer om ny 
kirkeorganisering og vært de folkevalgtes 
kontaktpunkt inn mot prosjektledelsen 
for ny kirkeorganisering. Fellesrådsleder 
deltar i KA sitt landsråd som representant 
for Bjørgvin.

I tillegg er fellesrådsleder styremedlem i 
Kirkepartner. 
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Eierskap
AKASIA 

BKF opptrer på vegne av soknene som eier 
av Akasia AS. På samme vis som BKF er 
eier av kirkebyggene på vegne av soknene 
i Bergen, er BKF eier av Akasia AS. Selska-
pet har ikke andre eiere enn BKF. BKF er 
generalforsamling i selskapet og utøver sitt 
eierskap gjennom generalforsamlingen og 
eierdialogen.

Eierdialogen har primært vært ivaretatt ved 
at styreleder og administrerende direktør i 
Akasia har hatt regelmessige møter med 
fellesrådets leder og kirkevergen. 

2020 har vært et utfordrende år for Akasia, 
selskapet har måtte gjennomføre store 
endringer for å sikre forsvarlig drift, spe-
sielt av Akasia barnehage. Akasia Kirke og 
Gravplass (AKG) har god drift og er den vik-
tigste samarbeidspartner for BKF på drift 
og forvaltning av kirkebygg og gravplass. 

Gjennom dette krevende året har felles-
rådets leder og kirkevergen vært holdt 
løpende orientert og kommet med innspill 
på eiermøter og i annen kommunikasjon. 
Akasia har nå et styre og en administre-
rende direktør som leder selskapet på en 
betryggende måte. 

KIRKEPARTNER 

Kirkepartner AS er et IKT-selskap etablert 
av Den norske kirke og drives som et egen-
regiselskap, det vil si at de leverer primært 
tjenester til sine aksjonærer.  BKF ble aksjo-
nær og tok i bruk Kirkepartner sine systemer 
i 2016, og eier pr i dag 8,16 % av aksjene i 
selskapet. 

Selskapet er en sentral aktør i utvikling og 
drift av digitale tjenester i kirken. BKF har 
engasjert seg som eier ved at kirkevergen 
leder et utvalg som arbeider med overordnet 
strategi for IKT i kirken og fellesrådets leder 
er styremedlem i selskapet. 
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