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Årsmelding for Årstad Diakonat 2018 

 
Styrets sammensetning 

 

5 medlemmer, 2 varamedlemmer. 

 

Leder: Inghild Follestad                  (2017-2019) 

Nestleder: Karin Fauske                  (       «        ) 

Medlem: Sigrid Monen                           (2018-2020) 

Medlem: Stein Hansen                            (       «        ) 

Kasserer: Aida Karin Tengren Hansen   (     «        ) 

Varamedlem: Sidsel Ellingsen                (2018-2019) 

Varamedlem: Signe Tone Øie                 (       «        ) 

 

 

Regnskap 

Aida Karin Tengren Hansen har samlet bilagene til regnskapet og BKF har ført det.  

 

Møtevirksomhet 

Det ble holdt 7 styremøter gjennom året. I alt ble 49 saker behandlet. 

Ett fellesmøte med Fridalen diakoniutvalg på høsten. 

 

Diakonistillinger 

Årstad diakonat er representert i styringsgruppa for 100% diakonistilling finansiert av Bergen 

kommune. Stillingen er et samarbeid med Fridalen menighet. 

 

Diakonimedarbeideren som ble ansatt i 50% fra 6. september 2017, var mye sykmeldt og sa 

etter hvert opp sin stilling. Det ble etter hvert  satt inn midlertidig vikar i 20% av stillingen. 

 

I løpet av høsten ble det klart at den økonomiske situasjonen i menigheten var forverret og at 

menighetsrådet ikke lenger kan ta ansvar for en like stor andel av kostnadene ved 

finansieringen av stillingen. Diakonatet vedtok på møte 26. november å finansiere vikar 

videre i inntil 40% stilling til 1. juli 2019. (Vedtak 45/18). I løpet av vårsemesteret 2019 må 

det legges en ny finansieringsplan for stillingen i samarbeide med Årstad menighetsråd og 

Fond for diakoniarbeider. 

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble holdt 9. april. Tilstede var 9 personer (inklusive diakonatets medlemmer), 

Årsmelding og regnskap ble fremlagt. 

 

Valg (alle stilte til gjenvalg): 

2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer   

Sigrid Monen og Stein Hansen (faste medlemmer): 2018-20 
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Sidsel Ellingsen og Signe Tone Øie (vara): 2018-19 

 

Representasjon 
-i styret for Årstad Menighets – og eldresenter (husstyret): Sigrid Monen 

-i  styret for Fond for diakonstillingen: Karin Fauske  

-i representantskapet for Kirkens SOS i Bjørgvin: Sigrid Monen  

-i styringsgruppa for prosjektstillinga for diakon i Årstad og Fridalen: Inghild Follestad 

 

Besøkstjenesten    

Administrasjonsleder og Frivillighetskoordinator Åsta Årøen har fungert som koordinator for 

besøkstjenesten. En brosjyre med tilbud om besøkstjeneste, «Ønsker du en besøksvenn?», 

følger jubileumshilsener som blir sendt ut. Ingen aktivitet siste år. 

 

Diakoniens dag  

Diakonisøndagen ble arrangert 6. mai. Samfunnsdiakon Marianne Magnussen deltok med 

informasjon og quiz på enkel kirkelunsj bak i kirken etter gudstjenesten. Vi brukte egen 

forbønn med fokus på diakoni. 

 

Jubileumshilsener 

Karin Fauske har også i år hatt ansvaret for å holde oversikt over jubilantene. 
Fra 2017 ble det vedtatt å gå fra rosehilsen til brev med jubileumshilsen og informasjon 
om utvalgte tilbud i menigheten.  
Konvolutten inneholder: hilsen, informasjonsark om aktiviteter i Årstad Menighet, tilbud 
om besøksvenn. Jubilantene har fått hilsen levert i postkassen eller tilsendt i posten. 
 
Formiddagstreff 
Program: 

11. januar Hans Nielsen Hauge v/ Anne-Fi og domprost Halvdan T. Bondevik 

8. februar Mary Træland forteller om gatenavnene i nærmiljøet 

8. mars Karin Fauske viser bilder fra en tur til Israel 

12. april Sangstund med Anne Framholdt og Tore Heghdal 

Juni Fellestur med Fridalen 

13. september Besøk av prest Knut Kaldestad 

11. oktober Diakonimedarbeider Tatiana T. Olsen forteller om den russisk-ortodokse kirke 

8. november Signe Sandberg om «Lutherland» 

13. desember Besøk av Anne Framholdt 

 

Det er Aida Karin Tengren Hansen, Stein Hansen, Signe Tone Øie og Karin Fauske som på 

vegne av Diakonatet har hatt ansvar for driften av formiddagstreffet, i samarbeid med Mary 

Træland, Rønnaug Hammer og Jarnfrid Sætersdal. Det er andakt på samlingene, som regel 

ved en av prestene. Servering og sosialt samvær. Skyss for dem som trenger det.  

Fra høsten 2018 har vikar for diakonimedarbeider også deltatt i driften av treffene. 

 

Vi sluttfører nå en ny brosjyre for formiddagstreffene og har som mål å spre den også til 

«yngre» pensjonister. Målsettingen er å rekruttere flere til disse treffene, som er stammen i 

diakonatets arbeid overfor eldre i menigheten. 

 

Turer      
Dagsturen i juni var en fellestur med Fridalen til Eikehaugen Gjestgiveri i Strandvik (Fusa). 

Det var ca. 40 deltagere totalt, derav 20 fra Årstad.  
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Førjulssamling for beboerne på menighetssenteret 

Diakonatet arrangerte også dette året en førjulssamling for menighetssenterets beboere (17. 

desember kl. 18-19.30) i salongen i 1. etasje. Dette var et alternativ til å gi en julehilsen til de 

eldre på senteret, som har vært vanlig tidligere år. Tilbudet ble annonsert gjennom oppslag. 

Det kom ikke så mange beboere som vi skulle ønske dersom dette skal være et miljøskapende 

tiltak for de som bor på huset. Men vi tar sikte på å videreføre det som en tradisjon også til 

neste jul. 

 

Oppsummering 

Årstad Diakonat sitt arbeid har i 2018 vært preget av at den nytilsatte diakoniarbeideren ble 

sykmeldt. Vi fikk først sent på året satt inn vikar. 

 

Utfordringer for året som kommer: 

-ny gjennomgang av finansiering av diakoniarbeiderstillingen 

-arbeid med utforming av ny diakoniplan 

-ny satsing for å rekruttere flere «unge» pensjonister til formiddagstreff 

 

Vi vil takke alle frivillige medarbeidere som gjør Diakonatets arbeid mulig. Takk også til 

Fridalen Diakoniutvalg og de ansatte i Årstad Menighet for fellesskap og 

godt samarbeid gjennom året som er gått. 

 
 

Til himlene rekker din miskunnhet Gud, 

din trofasthet når dine skyer, 

din rettferds hånd over bergene ut 

er strakt over daler og byer. 

 

Som himlenes favn er din kjærlighet Gud, 

som havenes dyp dine dommer. 

Til frelsen fører du sjelene ut 

og skapningens sukk ihukommer. 

 

Hvor dyrebar er dog din miskunnhet Gud. 

hvor menneskebarnene bygger. 

I mulm er kjærlighetsvinger bredt ut, 

vi skjuler oss i deres skygger. 

 

Du kveger i ørknen den tørstende sjel, 

du berger den bevende due. 

Hos deg er livets, det evige vell, 

og lys i ditt lys skal vi skue. 

 

B.S. Ingemann1845 

 

 

Bergen, januar 2019 

Årstad Diakonat 

v/Inghild Follestad 
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