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Åsane menighetsråd 

Menighetsrådets arbeid 
 
Vi skriver 2021 og pandemien lammer oss like mye i skrivende stund som i mars 2020. Og ordet lammende,  
blir dekkende for alt av menighetens arbeid dette året, i alle fall etter 12. mars. Pandemien viser oss bedre  
enn noen gang, hva vi har tatt for gitt av kirkelig arbeid. Hvor privilegerte og velsignet vi har vært med alle 
gudstjenester, klubbarbeid, honnørarbeid, annet diakonalt arbeid, korarbeid, konfirmantarbeid i alle variabler 
og ulik møtevirksomhet. Når vi ser tilbake på året som gikk, ser vi hvor ødeleggende og uforutsigbar en slik 
verdensomspennende pandemi kan være for alt skapende, kreativ og byggende arbeid. For vår menighet 
spesielt og for kirken generelt.  

Menighetsrådets møter ble holdt som normalt frem til 12. mars 2020. Sakskartet handlet som alltid på den 

tiden av året, om – årsrapport for 2019, menighetens økonomiske situasjon, ulike aktiviteter som skulle holdes 

i menigheten i løpet av det kommende året, gudstjenestelister, offerlister … Alt var gjenkjennbart, normalt, 

tilsynelatende under kontroll og gjennomførbart. Menighetens aktiviteter forløp som normalt. 

Så entrer koronaen «scenen» og skyver alt arbeid som vi har planlagt, drømt om, håpet på og ikke minst bedt 

for - til siden. Vi må som alle andre menigheter og organisasjoner, legge om alle planer, isolere oss, tenke nytt, 

tenke smalt og ikke minst – speile vårt arbeid inn mot gjeldende smitteregler. Alt mulig arbeid ble og blir 

fortsatt målt i en-meters regelen, det å vaske hendene, sprite seg, bruk av munnbind, avstand, karantene, 

avstå fra sosial kontakt … 

Vår visjon som vi er så glade i – «Mer himmel på jord», ble ikke så tydelig å se i vårt vanlige arbeid i 

menigheten, dette året. Likevel ble den holdt varm på andre måter. Den kom til syne på andre og nye 

plattformer som «streamede» andakter, gudstjenester, konserter, ord for natten og håpshilsener til de 

lyttende, om at denne tilstanden snart må passere. For alt vil passere, også korona-pandemien! 

Så klarte vi å arrangere 2 gudstjenester, våren 2020 på parkeringsplassen utenfor kirken. 17. mai gudstjenesten 

ble meget spesiell og minnerik. Særlig da vi sang «Ja, vi elsker dette landet» samtidig med tusener av 

nordmenn som vi hørte gjennom radioen. Det var et øyeblikk der vi kjente på hvor ubegripelig heldige vi er 

som får bo i dette landet og samtidig kjenne på hva korona-pandemien har frarøvet oss av glede og vitalitet i 

våre liv. 

All aktivitet har likevel ikke ligget med «brukket rygg». Gudstjenester har blitt arrangert igjennom året, men 

med begrenset deltagelse, alt ettersom hva smittereglene har tillatt. Dåpsgudstjenester og gravferder har blitt 

holdt som vanlig, men med begrenset deltagelse. Konfirmasjons-gudstjenestene klarte vi å gjennomføre, utsatt 

til høsten 2020, også her med redusert deltagelse. Stjernen Åpen Barnehage har holdt åpent - stort sett, hele 

tiden tilpasset de gjeldende smittevernreglene. Kor- og klubbarbeidet har igjennom året, vært på og av. I 2020 

ble det avholdt noen få konserter i egen regi og ved utleie til eksterne.  

Menighetsrådsmøtet i mars ble avlyst pga. korona-pandemien, men ellers har menighetsrådet gjennomført 

sine AU-møter og rådsmøter regelmessig igjennom hele 2020. Noen ganger i Torgstuen, andre ganger på 

Teams (digitalt). Rådet har behandlet saker og gjort beslutninger i forholdet til de formelle forpliktelser rådet 

er satt til å følge. Styrt økonomien, laget årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021.  

Økonomien som vi fryktet skulle komme ut med et stort underskudd ved slutten av året, endte bra til slutt.  

Offergavene til menigheten ble mindre pga. minimal deltagelse på de ordinære gudstjenestene som ble holdt. 

Vi mistet store inntekter på kanselering av konserter og utleie av Torgstuen. Men vi fikk støtte fra Bergen 

kommune i tillegg til gaver fra ulikt hold. 
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Menighetsrådet har igjennom dette året prøvd å være en støttende og motiverende part for stab og prester, 

som til tider har hatt store utfordringer i sitt arbeid. Det har vært et år med unntakstilstand, og menighetsrådet 

er meget takknemlig for alt godt og kreativt arbeid som både staben og prestene har klart å gjennomføre. 

Det er når vi rykkes ut av vårt tradisjonelle og alminnelige arbeid, vi ser at vi er en meget rik og velsignet 

menighet. Vi ser klarere enn noen gang at denne menigheten skal vi utvikle videre slik at «Mer himmel på 

jord» kommer mer til syne, til glede og berikelse for menighetens medlemmer i Åsane. 

Jan Sverre Stray, menighetsrådsleder 

 

Åsane menighetsråd 2020 - 2023 

Medlemmer: Jan Sverre Stray (leder), Tor David Hanson (nestleder), Karoline Rossgård Salhus (medlem i AU), 

Trine Noremark Knappskog, Tor Vilhelm Tysseland, Sølvi Elise Bauge, Rolf Armand Rasmussen, Åse Vassenden 

Hetlebakke, Terje Bjørdal, Håkon V. Bech-Sørensen, sokneprest Arne Mulen.  

Varamedlemmer: Bjarte Flaten, Kato Arild Bakken, Bertil Normann Syversen, Thor Knudsen, Øystein Lauvås. 
 
Arbeidsutvalget (AU) har bestått av: Leder Jan Sverre Stray, nestleder Tor David Hanson og Karoline Rossgård 
Salhus. Samt faste medlemmer: sokneprest Arne Mulen og administrasjonsleder Kjerstin Sofie Wiken. 
 
Representanter fra menighetsrådet i råd og utvalg 

Diakoniutvalget  Sølvi Elise Bauge 

Bergen kirkelig fellesråd - representant Tor David Hanson, Åse Vassenden Hetlebakke (vara) 

Nærkirkekomite for Haukås Åse Vassenden Hetlebakke 

Klubb+ / Klubb Xtra Rolf Rasmussen, Trine Noremark Knappskog 

Korenes samarbeidsutvalg Terje Bjørdal 

Ungdomsrådet Karoline Rossgård Salhus, Øystein Lauvås 

Samarbeidsutvalg, Stjernen Trine Noremark Knappskog 

Gudstjenesteutvalget Rolf Rasmussen 

Husstyret Håkon V. Bech-Sørensen, Kato Arild Bakken 

Utsmykningskomite Kato Arild Bakken 

Trosopplæringsutvalg Sølvi Elise Bauge 

Julemarkedkomiteen   Jan Sverre Stray, Bertil Normann Syversen, Thor Knudsen 

Økonomiutvalg Jan Sverre Stray, Bjarte Flaten 

Utvalg for giverglede Jan Sverre Stray, Rolf Rasmussen 

Lokale redaksjon menighetsbladet Tor D. Hanson, Tor Vilhelm Tysseland 

Styret for felles menighetsblad Bjarte Flaten 

Kirkens Nødhjelp-kontakt, inkl. Fasteaksj. Håkon V. Bech-Sørensen 

Kirkens SOS-kontakt Karoline Rossgård Salhus 

Misjonskontakt NMS Åse Vassenden Hetlebakke 

 

Ansatte 
Arne Mulen    Sokneprest 70 %, prest på Haukås 30 %  
Jon D. Zimmermann  Kapellan 100 %  
Rolf Armand Rasmussen   Seniorprest 45 % 
Martin Aalen Hunsager   Kapellan 100 % (vår 2020) 
Jon Abelsæth   Spesialprest 100 % vikar (høst 2020) 
Kjerstin Sofie Wiken  Administrasjonsleder 100 %  
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Gunn Mjelstad Steinbru Menighetskonsulent 60%, vikariat vertskap 10% (vår 2020) 
Marianne W. Fanebust  Menighetskonsulent 25 %  
Bente Lill Madsen   Frivillighetskoordinator 45 % 
Daniel Borge Kristensen  Informasjonsmedarbeider 20 % 
Gerd Inger Eide Yddal  Kantor 100 %  
Lenamaria Gravdal   Organist 70 % (permisjon, jobbet 20% av stillingen) 
Jon Stubberud   Kantor 40 % vikariat 
Endre Dåvøy   Kantor40 % vikar (høst 2020) 
Ole Arthur Hanstveit  Kateket 100 %  
Kristine Bech-Sørensen  Menighetspedagog 100 % 
Rita Eldholm    Diakon 100 %, 50 % permisjon vår 2020 og 25 % permisjon høst 2020 
Siri Mjølsnes Vikar diakonimedarbeider 50 % (vår 2020) og 25 % (høst 2020), vikar                        

ungdomsarbeider 50 %, vikar diakonimedarbeider Haukås 25 % (høst 2020)  
Susanne Ingebrigtsen  Konfirmantmedarbeider/TOL-ungdomsarbeider Haukås 25%, vikar 

diakonimedarbeider Haukås 15% (høst 2020) 
Elisabeth Stein   Vikar diakonimedarbeider Haukås 40% (vår 2020) 
Lisbeth Nymark Vikar ungdomsarbeider Haukås 10 % (vår 2020) 
Gøran Teigland Vikar ungdomsarbeider Haukås 10 % (høst 2020) 
Kurt Ove Mæland  Menighetsmedarbeider 35 % 
Joana Vaitke   Vertskap - prosjektstilling 50 % (perm. vår 2020)  
Karin Myrdal   Vikar vertskap 20 % (vår 2020) 
Annette Lid   Klubbleder Klubb+ og Klubb Xtra 20 %  
Tor Vilhelm Tysseland   Kirketjener 100 %  
Benthe Vevle   Kirketjener 10 % (fra Ytre Arna) 
Nadine Larsen   Kirketjener (fra Biskopshavn) 
 
Kirketjenervikarer   Kristoffer Helland Tysseland 
    Gabriel Andersen 

Thor Kalland 
Magnus Sinclair Flaten  
Arnar Føllesdal 

 
Organistvikarer Knut Nyborg, Vikar og spilling på sykehjem 

Kari Reigstad, Pianist Haukås  

Medarbeidere i Stjernen: se avsnitt «Stjernen åpen barnehage» 

 

Studenter  
I 2020 har Åsane menighet hatt studenter fra NLA i praksis:  
Lina Talhaug, sjelesorgspraksis (høst 2019 og vår 2020).  
Ingelin Westad Thraning og Karina Kristoffersen, fra årsstudium i «Praktisk teologi og ledelse» (høst 2020). 
Ole Arthur Hanstveit og Rita Eldholm har hatt veilederansvaret for studentene. 
  

Arne Mulen, sokneprest 

Frivillige medarbeidere 
Åsane menighet har ca. 500 frivillige medarbeidere, inklusiv 55 frivillige knyttet til Haukås Nærkirke. Tallene 

ville vært høyere i et normalt driftsår, da mange aktiviteter/grupper/enkelt-arrangement har vært mye 

nedstengt/avlyst. 

Det er fortsatt en majoritet av de frivillige i Åsane som er 60+ år. På Haukås er det flest av de under 50 år,  

og det lover godt for fremtiden der. 
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Vi jobber jevnt og trutt med å finne en oppgave som passer til den enkelte som melder seg til tjeneste. Ellers 

blir mange utfordret til spesifikke oppdrag av ledere/ansvarlige for arrangementer. Det vi har av oppgaver i 

kirken er mange og varierte, noen nye og noen godt etablerte. Noe er enkeltoppdrag eller mer semesterbasert.  

Medarbeiderfesten var planlagt til mars 2020, men ble fort utsatt og siden avlyst på grunn av restriksjoner.  
Vi håper inderlig å kunne invitere til fest en gang i 2021.  
 
Vi retter en stor takk til hver enkelt som har stilt opp som frivillig dette året. Å raskt «snu seg rundt», slik 

mange av dere har gjort når det stadig kom nye kontrabeskjeder eller endringer i ferdiglagde planer, har vært 

imponerende. Dere har tatt flere seremonier etter hverandre, som om det var helt normalt. Flere har stilt som 

«korona-vaskere» mellom/etter arrangement, ført oppmøte-lister, eller stått i døren og sørget for spriting av 

alle på vei inn og ut. TUSEN TAKK! 

Bente Lill Madsen, frivillighetskoordinator 

Gudstjenester 
2020 har helt andre tall for gudstjenestedeltakelse enn vanlig. Siste ordinære gudstjenestesøndag var  
8. mars. Etter det har det enten ikke vært tillat å feire gudstjenester, eller vi har hatt gudstjenester med 
 ulike begrensninger. Fra 15. juni til og med 1. november var det tillatt å samle 200 på gudstjenester, og  
dette var en periode der gudstjenestelivet gikk noenlunde som normalt, bortsett fra en kort periode med 
begrensinger i september. 
 
Midt i alt som var annerledes gleder vi oss over at vi tross alt har et gudstjenesteoppmøte på 42% av  
2019, 9600 mot 22600 året før. For kirkelige handlinger, er tallene faktisk ganske stabile: 116 dåp (-29),  
179 konfirmanter (+8), 21 vielser (-2), 147 begravelser (+1). 
 
Tallet på gudstjenester er selvsagt mye lavere, 101, en nedgang på 56. Det har vært en rekke messefall på 
grunn av nedstenging, det har nesten ikke vært skole- eller barnehagegudstjenester, og det har siden mars 
nesten ikke vært gudstjenester på institusjonene. 
 
Året 2020 gav også rom for å samles til gudstjeneste på andre måter. Vi har gjennomført to drive in-
gudstjenester, én første påskedag og én på 17. mai. Begge hadde mellom 200 og 300 deltakere og var 
en kjærkommen opplevelse av fellesskap i en tid der vi var sulteforet på det å komme sammen. 
 
Friluftsgudstjenesten på Almåsgården i juni ble erstattet av en vandregudstjeneste med ulike stasjoner  
der man kunne stoppe opp til ettertanke og bønn. 
 
I 2020 har vi også avviklet flere dåpsgudstjenester enn vanlig, da vi i lange perioder har måttet ha egne 
seremonier med bare en eller to familier til stede. Vi har inntrykk av at tilbudet om dåp i en egen seremoni  
har blitt opplevd som både høytidelig og godt for familiene. 
 
Årsmeldingen har et eget kapittel om digital formidling, men vi nevner kort her at konfirmasjons-
gudstjenestene ble streamet med høye seertall, og vi har også nådd godt ut med innspilte gudstjenester  
ved påsketider og i desember. Som hovedregel legger vi også ut en podkast i uken, enten med en innspilt 
andakt for kommende søndag, eller et opptak for prekenen foregående søndag. 
 
Søndagsskole  
Det har ikke vært søndagsskole i Åsane kirke i 2020. Det har imidlertid vært produsert flere videoer og 
familiegudstjenester. Trosopplæringen har egen Facebook-side der det blir lagt ut ressurser som kan være  
til hjelp for kristent fellesskap og opplæring i hjemmet. 

Arne Mulen, sokneprest 
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Husfellesskap 
Husfellesskapene i Åsane menighet har vist seg å ha stor bærekraft. Disse gruppene har i lang tid vært vår 
viktigste arena for å dele tro og liv i små fellesskap. Vi har inntrykk av at husfellesskapene i stor grad har 
unngått å møtes i koronatiden.  

Arne Mulen, sokneprest  

Rasteplass 

Som med så mye annet, ble aktiviteten i Rasteplass sterkt preget av korona. Men noe ble gjennomført.  

Vi rakk to av tre arrangementer før nedstengingen i mars: 22. januar: Stig Magne Heitmann: «Den forfulgte 

kirke». 11. mars: May Bente Matre: «Kristen tro og skam». I høstsemesteret ble det bare en samling før vi 

måtte gi opp: 15. oktober: Arve Brunvoll: «Salmedikting. Dikt eller himmelsk diktat?»  

 

Det betyr at vi fikk gjennomført halvparten av det vi hadde planlagt. Ikke minst ved programmet med Brunvoll  

i oktober, da menigheten hadde levd med pandemien en del måneder, var det mange som gav uttrykk for 

takknemligheten over å kunne ha slike samlinger. Det inspirerer til å komme i gang igjen når livet blir normalt 

igjen.  

Rasteplass er menighetens sted for undervisning om kirkelige og teologiske tema på et bredere og dypere plan 

enn det som er mulig å få til f.eks. i gudstjenestene.  

Innledningen/bibeltimen varer fra ca. 45 minutter til en time. Det er deretter enkel servering og samtale med 

rom for spørsmål i tilknytting til kveldens tema. 

Komiteen som planlegger og forbereder samlingene har bestått av Jostein Sæter, Anne Hanson,  
Arve Brunvoll og Øystein Skauge. En rekke frivillige har bidratt med kjøkkentjeneste. 

Øystein Skauge, medl. arrangementskomiteen  

Misjonsprosjekter 

Åsane menighet har to misjonsavtaler. Vi har i mange år hatt avtale med Det norske misjonsselskap der vi  
har støttet Lovsangshjemmet og arbeidet blant vanskeligstilte i Bangkok. Selv om misjonsavtalen med NMS  
nå formelt handler om en generell støtte til arbeidet i Thailand, velger vi lokalt å beholde er særlig fokus på 
arbeidet i Bangkok.  
 
Sommeren 2020 deltok Åsane menighet i aksjonen «Sammen som kirke i hele verden». De fleste kirker 
opplever nedgang i inntektene i 2020, men behovene for hjelp er langt større i våre søsterkirker. Vi hadde 
derfor mange offer i sommer og en kampanje for Sommergave. Den ble delt likt mellom Åsane menighet og 
NMS. Ca. 26 000 kroner ble sendt til NMS etter denne kampanjen. 
 
Gjennom Areopagos støtter vi også arbeidet med å gi kinesiske prester åndelig og faglig påfyll på Areopagos 
sitt senter i Hong Kong.  
 
Misjonsprosjektene skal som hovedregel tas med i menighetens forbønn, og i en normalsituasjon gis det offer 
til prosjektene etter oppsatt offerplan. 

Arne Mulen, sokneprest   
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Trosopplæring 

I 2020 har TOL-stillingen hatt et omfang på 1 årsverk. Et høydepunkt i året var menighetens juletrefest  
4. januar og gjennomføring av 13-årstiltaket Rik - fattig.  
 
Koronaen satte store begrensninger for det vanlige TOL-arbeid og mye tid ble brukt på alternative tiltak og 
endring av allerede lagte planer. En del tiltak måtte avlyses på grunn av gjeldende smittevernreglement.  
 
En har fortsatt hatt drøftinger om et mer utadrettet familiearbeid som ramme for breddetiltakene på de 
yngste årgangene, Dette er med inspirasjon fra Messy Church innen Church of England. Utvalget har et stort 
ønske om å styrke familiearbeidet i menigheten via trosopplæringen sine breddetiltak. På grunn av pandemien 
har progresjonen i dette arbeidet dessverre stått på vent. 
 
 Årshjulet i 2020: 

• Dåpssamtale på dagstid med tilbud om deltakelse i babysang, lunsjservering i barnehagen og deretter 
dåpssamtale i kirkerommet frem til mars måned. Deretter har der kun vært samtale innen rammene 
for de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Samtalen avsluttes med en kort liturgisk samling 
(rundt lysgloben/tent lys fremme i korpartiet med bønn for dåpsbarna, sang/Kjære Gud jeg har det 
godt, samt velsignelsen). Foreldrene får utlevert menighetens dåpshilsen i form av boken Arvegull - 
som brukes aktivt under samtalen.  

• Ved dåp: dåpslys til alle dåpsbarn under dåpshandlingen. I 2020 er der registrert 116 dåp mot 145 
i 2019. Nedgangen kan nok langt på vei forklares med utsettelse av dåp på grunn av Korona.  

• Babysang i regi av Stjernen Åpen barnehage har vært besøkt av 60 barn. Tallet inkluderer besøkende 
fra andre bydeler enn Åsane og er betydelig lavere enn 2019 med 167 deltakende barn. 

• ½ årsdag for dåp: brev med info om aldersadekvate tilbud til de minste sammen med en oppmuntring 
til å bruke boken Arvegull. 

 

• 1 årsmarkering for dåp: kun 1 sansesamling for barn døpt i 2019. Boken Kjære gud, ta hånden min  
ble delt ut og brett ut-boken Julebarnet ble tilsendt hele kullet sammen med brev med forslag til 
juleverkstedsaktiviteter for de minste.  

 

• 2-åringer: 1 Krølle-samling - mot vanligvis 2 treff - med utdeling av boken Lille sau går seg vill  
og jakten på Krølle-sauen i kirkerommet. Boken Noahs ark sammen med brev og forslag til 
juleverkstedsaktiviteter for de minste ble ettersendt til hele dåpskullet 2018. 

 

• 3 –åringer: Adventsvandring måtte avlyses. IKO-plakat med kveldsbønnsang sammen med brev og 
forslag til juleverkstedsaktiviteter ble sendt til hele kullet 2017. 

 

• 4-årsdag for dåp: Invitasjon til å komme til gudstjeneste og få Min aller første Bibel. 58 barn har fått 
boken. Utdelingsprosent på 38.  

 

• 5-åringer: Påskevandring måtte avlyses. Som et alternativ fikk 149 barn fikk tilsendt Påske - 
klistremerkebok.  
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• Menighetens juletrefest (4. januar 2020) med Hellig tre-konger spill inne i kirkerommet og utendørs 
servering og juletregang. Arrangementet var lagt opp som et breddetiltak for 3,-, 4- og 5-åringer.  
Svært vellykket med 150 deltakere, herav 29 TOL barn. 

 

• 6-åringer: På grunn av korona ble det en forenklet høsttakkefestgudstjeneste med utdeling av boken 
Historien om Jesus til 22 seks-åringer. Senere fikk 5 barn boken ved selv å hente den. Totalt har 19 % 
fått boken, en øking på 4 % i forhold til 2019.  

 

• 7-åringer: BIBLO-samling i mars måned ble avlyst. Påmeldte barn fikk anledning til å hente hver sin 
eske med byggeklossesett (opplegg med Den gode samaritan som tema).   

 

• 8 -åringer: Invitasjon til både døpte og tilhørende barn til Tårnagenthelg. 18 deltakende barn (12 %). 
En oppgang på 3 %. 

 

• 9-åringer: Breddetiltak med gudstjeneste og innlagt opplegg ved Ruben Gazki med vektlegging på 
livstolkning og livsmestring og med utgangspunkt i David/Goliat-fortellingen. Veldig bra opplegg for  
11 oppmøtte barn (7 %), en nedgang på 2 %.  

 

• 10-åringer: Sang, sal, scene avlyst på grunn av pandemien. 10-åringer fikk anledning til å hente boken 
Tegneseriebibelen (IKO forlag). 3 % møtte opp. 

 

• 11-åringer: Invitasjon av alle døpte og tilhørende 11-åringer (årgang 2007) til Lys våken januar 2020 
med 18 barn (12%).  

 

• 12 åringer: Vill vakker vandring avlyst på grunn av pandemien. 7 barn (3,8 %), hentet i etterkant boken 
Tegneseriebibelen (IKO forlag).  

  

• 13 åringer: Rik-fattig ble gjennomført for første gang med 10 (5 %) oppmøtte barn. Opplegget 
fungerte veldig bra, også som en forsmak på konfirmanttiden. 
 

• Fra høsten 2019 ble MILK (lederopplæringsprogram) definert som et breddetiltak i 
trosopplæringsplanen. 16 ungdommer deltok i skoleåret 2019/2020.  

 

Ungdommens julegudstjeneste utgår fra og med 2020. Andre opplegg som Storsamling er under planlegging 
med tanke på breddetiltak for ungdommer i menighetens trosopplæringsplan.  

 

Konfirmantarbeidet regnes også som et breddetiltak, men rapporteres av kateket i egen årsmelding. 

 

Som et alternativ til de mange avlyste tiltakene, ble der 

• produsert digitale tilbud som trosopplæringens egen FB-side under Åsane menighet, 
påskevideo for mindre barn, videoopptak av påsketeppet med tanke på konfirmanter,  
større barn og Klubb+ -tenåringer, en digital vandregudstjeneste som en erstatning for  
avlyst Barnas påskegudstjeneste, pinsevideo for mindre barn og en digital barne-
julegudstjeneste. Karantenediakoniens adventskalender ble formidlet på trosopplæringen  
sin FB-side.  

 

• høytidsinstallasjoner med julekrybbe i det store vindu vendt ut mot den nye kulturplassen, 
gravhage i Tårnfoten og også en pinse-installasjon samme sted. 
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• utdeling av Trosopplæringsmateriell i våpenhuset som en erstatning for noen av de avlyste 
tiltakene. 

Vi opplever fortsatt stor interesse blant frivillige for å hjelpe til med gjennomføringen av breddetiltakene –  
og det i alle aldersgrupper. Frem mot nedstengningen i mars måned hjalp 4 av de litt større barn fra Lys våken  
til som medhjelpere inn mot tiltak for de yngre barna. En stor takk til alle som har stilt opp i løpet av året. 

I 2020 ble vi tildelt kr 244.000 i statlige midler. 

Trosopplæringsutvalget hadde i 2020 følgende medlemmer: Anne Hansson, Sølvi Bauge (MR-representant) 
John Tore Valand, Arngunna Haga og Randi Fluge sammen med to stabsmedlemmer: Jon Zimmermann, og 
Kristine Bech-Sørensen. Utvalget møtes to ganger per semester. Anne Hanson har vært utvalgets leder i 
kalenderåret 2020. 

    Kristine Bech-Sørensen, menighetspedagog 

Stjernen åpen barnehage 
Medarbeidere i Stjernen åpen barnehage i 2020  
Fast ansatte 
Kate Eliassen Bølstad   styrer    70% 
Linda G. Jørgensen  pedagogisk leder  60 % tom. 31.01.20 
Sandra Bergqvist  pedagogisk leder  60 % fom. 01.09.20 
Sølvi Gerd Dalsbotten  assistent   60% 
Turid F. Sjursen   assistent   50 % 
Marianne Hægglund  assistent   20% 
Mona Isdahl   barnevernspedagog  20% man./tor. 
 
Vikar/arbeidspraksis 
Silje Kristin Søtvik Johannesen pedagog, vikar til 01.07.20 
 
Frivillige/eksterne instruktører 
Sidsel Leivestad, Liv Næss og Randi Støre Gjerde  frivillige kjøkkensjefer, mandag 
Ellen Williams og Aud Sissel Gulbrandsen   frivillig kjøkkensjef ,onsdag 
Anne-Lise Misje      frivillig kjøkkensjef, torsdag 
Olga Maxymovych     instruktør yoga for mor og baby  
Knut Misje      frivillig snekkermester, torsdag 
Otto Tuft      snekkermester, vikar  
Eman Hammad      arbeidspraksis siden 01.03.20 

Annerledesåret 2020 

Dette året har vært et spesielt år for barnehagen, på lik linje med resten av verden. Driften var normal til 

starten av februar, da sank antallet barn betraktelig i takt med pandemiens utbredelse. 12. mars ble driften 

stengt ned etter pålegg fra Bergen kommune, som et forebyggende tiltak mot Covid-19.  

I nedstengingsperioder har vi forsøkt å jobbe kreativt for å nå ut til menighetens og andre barnefamilier  

på ulike måter, følgende metoder har vi blant annet brukt;  

Via de sosiale medier Facebook og Instagram; 

- Livestreaming av baby yoga 

- Deling av ulike nettarrangement for barnefamilier 

- Oppskrift med og uten videoer på mange ulike formingsaktiviteter med utstyr man har hjemme 
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- Videoer med selvlaget babysang og samlingsstunder 

- Video laget med dramatisering av Bukkene bruse som Turid heklet nydelige figurer til 

- Utdeling via en kasse utenfor kirken med gaveposer med ulike formingsaktiviteter og gaveposer 

 fra snekkerboden ved flere anledninger 

- 17. mai aktiviteter  

- Kontakt med barnefamilier via Messenger og telefon 

I første omgang ble vi helt nedstengt av Fylkesmannen til 12.mai, da startet vi opp turer i nærområdet.  

I starten var det få som kom, da smittesituasjonen i Norge kunne oppleves som uoppklart, vanskelig og 

urovekkende for de aller fleste. Heldigvis fikk vi noen flotte opplevelser sammen med ulike familier med  

turer til Liavannet, Tømmervågen, lekeplasser og andre turområder i nærmiljøet.  

8. juni kunne vi endelig starte forsiktig opp inne med babysang, med strenge smittevernregler. Det var til stor 

glede for voksne og barn, og ikke minst de ansatte hos oss! I slutten av juni stengte vi til sommerferietid og la 

ut et stort aktivitetshefte med ulike aktiviteter, oppskrifter, turmuligheter mm på 27 sider, for å oppmuntre 

våre barn til gøye familieaktiviteter. Dette var stor suksess, mange brukte aktiviteter i sommermånedene for  

å aktivisere hele familien.  

Ved oppstarten i august var smittevernregler noe uklare og vi startet opp med utebarnehage med turdager i 

nærmiljøet. Noen flere perioder med nedstenging kom i løpet av høsten, men vi opplevde i stor grad å nå 

barna våre ved hjelp av sosiale medier og til tider direkte hjelp til enkelte familier.  

Digitale fremføringer 

Det aller meste har blitt forskjøvet eller avlyst dette året, dessverre også åpen familiedag og årets 

barnehagegudstjenester til jul.  

Stjernen har vært så heldig å være med å lage digital barnehagegudstjeneste som Kristine Bech Sørensen 

initierte- stor suksess med mange frivillige involvert! Dette var en dramatisering av juleevangeliet, der vi 

formidlet hendelsene rundt Jesus fødsel. 

En fantastisk flott digital oppsetning av hele 24 episoder av Simons adventsbok som Rita Eldholm satte i sving, 

deltok Stjernen også på. En spennende alternativ metode å nå frem til alle menighetens små og store, der 

mange i stab og frivillige hjalp til – vi stod sammen for å gi en oppmuntring til en menighet preget av 

pandemien.  

Antall barn i Stjernen 

I løpet av 2020 har det vært 246 ulike barn i Stjernen, mot drøye 600 barn i 2019. Ingen tvil om at Covid-19  

har satt sitt preg på oss også.  

Stjernen har vært pålagt å følge Veileder for smittevern i barnehager utarbeidet av Utdanningsdirektoratet,  

og det har til tider vært et krevende arbeid å følge med i et regelverk i stadig endring. En tett dialog med 

smittevernoverleger ved Bergen legevakt, har vært til enorm hjelp for å muliggjøre et trygt smittevernmiljø i 

barnehagens åpningsperioder.  

Vi takker involverte 

Innsatsen til personalet i Stjernen har vært formidabel dette året. Det å ha muligheter for å møte barna våre 

har hatt høyeste prioritet, med strenge smittevernrestriksjoner i bunn. Samtlige har vært kreative med 

hvordan å nå frem til barna våre, gjort forefallende arbeid, møtt enkelte barnefamilier med utvidet hjelp,  

men ville gjort så mye mer som det ikke har vært mulighet til å gjøre dette året på bakgrunn av pandemien. 
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Alle som har benyttet Stjernen i dette annerledes året har vært svært nøye på å følge alle smittevernregler  

og utvidede reglement, det har vært til stor hjelp for å muliggjøre at vi har kunne holdt noe åpent.  

Og ikke minst; våre frivillige har stilt opp når det er mulig i forhold til restriksjoner, og støtter opp under  

vårt viktige arbeid for integrering, nettverksbygging og pedagogiske arbeid mot noen av de mest sårbare  

i denne pandemien. Det er vi uendelig takknemlig for! 

Av hjertet takk for alle som har bidratt til barnas ulike opplevelser i Stjernen åpen barnehage, i et svært 

vanskelig år!  

Kate Eliassen Bølstad, styrer 

Kirkemusikk 
Disse var i 2020 ansatt for å ta seg av kirkemusikken i Åsane menighet:  
Gerd Inger Eide Yddal, kantor i 100% stilling  
Lenamaria Gravdal, organist i 70% stilling (permisjon, jobbet 20% av stillingen) 
Jon Stubberud, kantor vikar 40%  
Endre Dåvøy, kantor vikar 40 % høst 2020 

Gudstjenester 2020 begynte fint med mange flotte gudstjenester der menighetens kor deltok, men etter  

12. mars ble det ikke mulig for voksenkorene å være fulltallige på gudstjenestene. De har i stedet bidratt  

med små forsangergrupper på en del gudstjenester. Unntaket er barnekoret, som har vært med på et par 

familiegudstjenester. Hovedfokus når det gjelder musikk på gudstjenestene etter at restriksjonene i 

forbindelse med pandemien ble innført, har vært å få til gode musikalske opplevelser på drive-in 

gudstjenestene påskedag og 17. mai, samt på konfirmasjonsgudstjenester og julegudstjenester. På 

konfirmasjonene og i julen engasjerte vi forsangere fra korene og hyrte inn solister som kunne bidra til at 

gudstjenestene fungerte bra selv om det ved mange anledninger kunne være svært få i kirkebenkene. Det  

må også nevnes at vi lagde noen digitale prosjekter. I sommer publiserte vi noen kveldstoner med Eli Karin 

Lillebø som solist, og til jul spilte vi inn en digital julegudstjeneste der Tor Jaran Apold og medlemmer fra 

staben medvirket.  

Korvirksomhet  

Cantus Sororum hadde lagt mange planer for 2020 og begynte året med å arrangere konsert, korkafé og 

aftensang i januar. Siden 12. mars har det vært lange perioder der koret ikke har kunnet øve og opptre 

sammen, men de har på tross av det gjennomført to aftensanger til, og stilt med forsangere på et par 

gudstjenester. I forbindelse med kulturfestuken klarte de å få til en flott konsert i Åsane kirke der de fremførte 

Stabat Mater av Pergolesi. I tillegg til dette har de også spilt inn en digital aftensang. Dirigent for koret er Marit 

Røshol, og Ingrid Mostad Bråten er akkompagnatør.  

Prima Vista har vært svært hardt rammet av nedstengingen i forbindelse med pandemien, og har hatt svært  

få øvelser i 2020. Koret har mange medlemmer og det har vist seg vanskelig for dem å samles i trygge rammer 

når det gjelder smittevern. De har ikke kunnet gjennomføre noen konsertprosjekter, men har gjort en god og 

viktig jobb med å stille som forsangere på mange gudstjenester. Dirigent er Lenamaria Gravdal.  

Sing It hadde også en god start på 2020 der de sang på familiegudstjeneste 8. mars. Etter det var det ikke flere 

vanlige øvelser i vårsemesteret, men en klarte å få til en samling før ferien. Koret hadde også et par perioder 

med nedstenging i høst, men klarte å få til å synge på to familiegudstjenester. Siden det ikke var mulig å få til 

den store Lucia-gudstjenesten som var planlagt 13. desember, så spilte koret i stedet inn en digital Lucia-

konsert som ble svært godt mottatt. Til tross for at koret ikke har drevet med aktiv rekruttering i året som har 
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gått er det fremdeles mange barn som er med, og vi har også fått tre nye ledere. Men det har vært krevende 

for lederne å forholde seg til stadig skiftende regler for smittevern, som ofte har gjort det nødvendig å 

omorganisere øvelsene. Ledere for Sing It har i 2020 vært: Lina Talhaug, Sarita Lavik, Mina Skeie, Eira Natås, 

Kristin Utle og Gerd Inger Eide Yddal.  

Sanctus Tensing har også i stor grad vært påvirket av pandemien. Flere opplysninger finnes i egen årsmelding 

for koret.  

Konserter  

Det var få konserter som var mulig å gjennomføre i 2020, men i tillegg til Cantus Sororum sine prosjekter klarte 

vi også å få til en liten julekonsert for maksimum 50 tilhørere. Dette var et lite plaster på såret for at vi ikke 

kunne gjennomføre den store «familiejulekonserten» med alle kirkens kor, som vi egentlig hadde planlagt å ha. 

Vi hadde med Veslemøy Fluge Berg og Tor Jaran Apold som solister, i tillegg til Lenamaria Gravdal og Gerd 

Inger Eide Yddal som spile piano og orgel. Det var også få eksterne konserter i fjor. Kulturskolen hadde et par 

konserter i Åsane gamle kirke, mens det ble gjennomført noen få julekonserter i Åsane kirke for et svært lite 

publikum.  

Gerd Inger Eide Yddal, kantor 

Diakoni 
Hovedmålet for diakoniarbeidet i Åsane menighet er å skape meningsfulle fellesskap der omsorgen for hele 
mennesket står i sentrum. Arbeidet skal i særlig grad være rettet mot mennesker i en vanskelig livssituasjon. 
Alle sider ved menneskelivet er en utfordring for diakonien og gjenstand for dens tjeneste. 
 

 Diakonale aktiviteter i 2020: 
 
 Diakoni-stilling 

Rita Eldholm var i 50% diakonstilling ut august 2020. Fra 1. sep. var hun i 75% stilling. Siri Mjølsnes har fungert 
som vikar i 50% vår og 25% høst 2020. 
 
Diakoniplan 
Revidert diakoniplan for Åsane menighet for 2020 - 2022, ble vedtatt i menighetsrådet 17. juni 2020.  
 
Diakoniutvalget 

 Det har vært avholdt 3 møter i 2020. Utvalget bestod av: Magne Utle (leder), Randi Myhre, Anne-Sissel Bjørdal, 
Harald Hauge, Aase Ramtoft Stray og Sølvi Elise Bauge (MR-repr), Rita Eldholm, soknediakon er referent i 
utvalget. 
 
Diakoniens dag 
På grunn av koronapandemien ble diakoniens dag avlyst i 2020. 
 
Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
Det ble i 2020 gjennomført digital innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp. Menigheten opprettet 
bøsseinnsamling på Facebook som konfirmanter og foresatte spesielt ble oppfordret å dele med sine familier 
og venner. Menigheten samlet i perioden 1. januar – 15. mai inn 142.513 kroner til Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. Det betyr kr 6 i gjennomsnitt pr innbygger i menigheten, og at vi har gitt rent vann til 713 
personer. Sammenliknet med andre menigheter i kommunen er Åsane menighet på plass nr. 1. Blant 
menighetene i fylket nr. 2 og blant alle Norges menigheter nr. 11. 
 
Kirkeskyss 
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Også i 2020 har frivillige sørget for at kirkeskyss var et tilbud i menigheten noen søndager da smittesituasjonen 
tillot det. Pr 31.12.20 hadde vi 5 ulønnede sjåfører.  
 
 
Kirkekaffe 
Fra 1. januar til 12. mars ble det organisert kirkekaffe 6 søndager etter gudstjenesten kl. 11. Høsten 2020 ble 
det avholdt enkel kirkekaffe utenfor kirken 2 søndager. Vertskapsstillingen i Åsane menighet har hatt ansvar 
for organisering og innkjøp, og 10 frivillige medarbeidere har vært med på gjennomføringen.  
 
Bønnegruppe 
Bønnegruppen på 6-8 personer, har hver mandag kl. 18-19 bønnesamling i Kirkerommet i Åsane kirke. De  
ber for Åsane menighet og all dens virksomhet, for stab, råd og frivillige, og over bønneemner som er levert  
inn i postkassen i våpenhuset eller på annen måte kommer til dem. Dette året ble 7 samlinger avlyst etter 
nedstengningen i mars, og 5 samlinger på grunn av ny lokal nedstenging i november. Bønnegruppen ba da 
hjemme hver for seg på den oppsatte tid. 37 bønnesamlinger ble likevel gjennomført i 2020. Seniorprest  
Rolf Rasmussen deltar i gruppen. 
 
Besøkstjeneste 
I 2020 har besøkslederteamet bestått av Rita Eldholm, Aase Ramtoft Stray og Turid Severinsen. Pr 31/12-20  
var det 12 ulønnede medarbeidere registrert på listen over besøkere for Åsane menighet. Det vil si at det er 
kommet 1 ny medarbeider til i løpet av året, og tre har gått ut av aktiv tjeneste. 13 personer har vært brukere 
av menighetens besøkstjeneste i løpet av 2020. 2 personer stod pr 31.12.20 på venteliste for å få besøker. 
Det ble ikke tilbudt kurs eller avhold medarbeidersamlinger i 2020, men diakon og besøkslederteam hadde 
kontakt og oppfølging med medarbeidere på telefon, sms og e-post. 
 
Sykehjemskonfirmanter 
På grunn av koronapandemien kunne vi ikke tilby interessegruppe på sykehjem for konfirmanter i 2020. 
 
Håndtverkstreffet 
Håndtverkstreff i Kirkestuen cirka annenhver lørdag fra kl. 12-14. Noen ganger har vi også vært på NMS 
gjenbruksstasjon Åsane. Vanligvis enkel bevertning, og alle betaler kr.20 for oppmøte. Alt overskudd går  
til misjonsprosjektet i Thailand.  
 
I januar 2020 hadde vi planlagt 22 samlinger, 12 på vår og 10 på høst. Av disse avlyste vi fem i vår og fire i høst 
på grunn av gjeldende restriksjoner. Gjennomsnittlig fremmøte har vært litt over fem personer, hvilket er en 
vesentlig nedgang fra i fjor. I høst har det naturlig nok vært færre som kom hver gang. Mange har vært savnet  
i år, siden flere er forsiktige med oppmøte på grunn av smittefare. 
 
Vi har det hyggelig i lag, og praten går lett på tvers av alder. Sekken med garn får stadig påfyll, også noe fra 
gjenbruksbutikken, og for det meste går det i strikking eller hekling. Alt herfra blir til produkter vi selger 
underveis eller på julemarkedet i kirken. Ellers inspirerer vi hverandre med gøyale ideer fra kjente eller fra 
sosiale medier/internett.  
 
På treffene har vi klart å samle inn kr 3317, noe vi anser som meget bra i år. Deler av dette er salg som gjøres 
underveis, men også en del pantepenger som kommer inn. I år arrangerte vi et digitalt julemarked på 
Facebook, hvor vi solgte for kr 4820. Vi brukte kr 100 for å promotere arrangementet, og vi anser det som en 
suksess ved at vi da nådde mellom 500 til 1000 mennesker som kanskje ikke ville ha hørt om oss ellers. Totalt  
i 2020 har vi altså gitt kr 8037 til misjonsprosjektet i Thailand. Siden starten i 2016 har vi nå samlet inn over kr 
40 000. Det synes vi er bra gjort, for en liten gjeng håndverksglade mennesker. 
 
Vi ønsker gjerne flere velkommen på treffene våre. Lik Facebook-gruppen vår: "Håndverkstreff i Åsane kirke". 
Der blir alle treffdatoer og -steder annonsert. 
 

For håndverkstreff-gjengen,  
Lene Margrethe Mørk og Bente Lill Madsen 



Årsmelding 2020 – Åsane sokn/ org.nr. 971 348 232 Side 17 

Allehelgensdag, minnegudstjeneste 

Det ble også i 2020 sendt ut invitasjon pr brev til alle som har mistet en av sine nærmeste det siste året i  

Åsane menighet. Informasjon om sorgsamling 16/1-21 og sorggrupper ble sendt ut sammen med invitasjonen. 

Gudstjenesten ble flyttet til Åsane kirke pga. smittesituasjonen. Det deltok 60 personer på gudstjenesten. 

Diakonen var med på planlegging og gjennomføring av gudstjenesten sammen med kantor og sokneprest. 

Samling om sorg og sorgreaksjoner 
Lørdag 18. januar deltok 24 personer på samlingen «Å leve med sorgen» i Torgstuen i Åsane kirke. 
Diakoniutvalget organiserte samlingen. Magne Utle holdt foredrag om sorg og sorgreaksjoner, og det  
ble informerte om sorggruppetilbud. Marianne Juvik Sæbø og Vidar Eldholm stod for musikalsk innslag. 
 
Sorggruppe 
I løpet av 2020 ble det tilbudt og gjennomført to sorggrupper. Til sammen benyttet 10 personer seg av 
sorggruppetilbudet. Vi har hatt 5 sorggruppeledere, 4 av disse har hatt grupper i 2020.  
 
Julehilsen til etterlatte 
22 blomsterbud sørget for at det også dette året ble delt ut blomster til de i menigheten som mistet noen  
i løpet av det siste året. Det ble delt ut 85 blomster. 
 
Utdeling av matkasser og økonomisk hjelp til trengende før jul 
I samarbeid med Lions Club Åsane og frivillige i menigheten formidlet diakonen julemat- og gavehjelp til  
4 ulike familier. 
 
Sjelesorgsamtaler 
Diakonen har hatt 50 sjelesorgsamtaler i 2020. 
 
Prosjekt «Åpen kirke» og 50 % vertskapsstilling i Åsane menighet 
«Åpen kirke» er inne i siste periode av prosjektet.  
Prosjektet har som mål å gjøre kirken enda mer tilgjengelig for folk i Åsane.  
Fra november 2019 – juni 2020 var Joana Vaitke i morspermisjon, og i denne tiden ble oppgavene i 
vertskapsstillingen fordelt på flere ansatte. 
De ulike arbeidsområdene: 

• Kommunikasjon og organisering rundt utleie av Torgstuen og Kirkestuen til dåps- og konfirmasjonsfest, 
minnesamvær, bursdagsfest o.l. Menighetskonsulent Gunn Mjelstad Steinbru var vikar i 
morspermisjonsperioden.  

• Utleie av dåpskjoler har vært tilbudt, men ikke vært benyttet av noen i 2020. 

• Organisering og gjennomføring av åpen kirke tirsdager kl 11 – 13 i samarbeid med ulønnede 
medarbeidere. Så langt smittesituasjonen har tillatt det har kirken vært åpen hver tirsdag. Thor 
Kalland var vikar i morspermisjonsperioden. Tiltaket hadde pr 31.12.20 10 frivillige medarbeidere som 
har rullert på å være tilstede hver sine ganger. Antall besøkende har variert fra 2 – 7 personer. 

• Organisere kirkekaffe i samarbeid med ulønnede medarbeidere (se eget punkt over). Karina Myrdal 
var vikar i morspermisjonsperioden. 

• Planlegge og gjennomføre medarbeidermiddager for ungdomsmedarbeidere torsdager (se eget punkt 
nedenfor). Karina Myrdal var vikar i morspermisjonsperioden 

• Planlegge og gjennomføre familiemiddager i samarbeid med trosopplæringen noen ganger i året. Pga. 
strenge korona-restriksjoner ble det ikke arrangert familiemiddager i 2020.  

 
Åpen kirkeplass desember 2020: 
Det ble arrangert åpen kirkeplass i desember utenfor kirken flere dager i uken. Ansatte sammen med frivillige 
medarbeidere stod rundt bålpanne ved juletreet på kirkeplassen. Det ble tilbudt gløgg, kaffe og en liten 
samtale med forbipasserende.                
          Rita Eldholm, diakon 
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Konfirmantarbeidet 

Konfirmantarbeidet i Åsane menighet ønsker vi skal gi hjelp til å tro på Jesus, invitere til fellesskap i ungdoms-
arbeidet i kirken, samt utfordre til å være en neste for våre medmennesker lokalt og globalt.  
 
Menighetspedagog organiserer konfirmantarbeidet, sammen med både lønnede og ulønnede medarbeidere. 
Haukås nærkirke har eget opplegg, som konfirmanter herfra får delta i. Selve konfirmasjonen er i Åsane kirke. 
Åsane er også delaktige i opplegget «Konfirmant+». Dette er et opplegg for konfirmanter som trenger tettere 
oppfølging. Tilbudet gis til konfirmanter i hele Bergens-regionen, men holdes i Åsane kirke. Fra staben i Åsane 
stiller prest og organist, i tillegg til ressurs fra BKF. Dette er et samarbeid mellom Bispedømmekontoret, BKF  
og Åsane menighet. Kull som ble konfirmert i 2020: 179 konfirmanter, som også denne årsmeldingen tar 
utgangspunkt i. 

Konfirmantopplegget gikk som normalt frem til mars. På grunn av korona-situasjonen som oppstod ble det  
få fysiske samlinger etter dette. Konfirmasjonene ble også utsatt til september. Alle interessegrupper hadde 
samlinger via nettet på våren, men etter sommeren fikk alle en eller flere samlinger med sin interessegruppe. 

Undervisning: For kullet 2019-2020 har vi brukt undervisningsopplegget «Nettkonfirmant» fra Sjømannskirken. 
Her foregår undervisningen på nettet og vi hadde 16 nettlærere i sving, både frivillige og ansatte. Det er også 
noen «storsamlinger» med ulike tema, og på noen av dem deltok foreldre/foresatte sammen med sin 
konfirmant.  

Interessegrupper: Konfirmantene deltar i én interessegruppe frem til konfirmasjon. Det kan være innen 
diakoni, idrett, klubb, sang eller annet. Tilbudet er litt ulikt år for år. Samlingene inneholder aktivitet og 
trosformidling. Hvordan den enkelt gruppe legger opp sitt løp mtp hyppighet og varighet er ofte ulikt, i forhold 
til om gruppen er for kun konfirmanter, eller om det er en gruppe som går sin gang uavhengig av konfirmanter. 

Gudstjenestedeltakelse: Hver konfirmant skal gå på 8 gudstjenester gjennom konfirmantåret. 4 er 
obligatoriske oppmøte på (presentasjonsgudstjeneste, Lysmesse, samtalegudstjeneste, konfirmasjon), mens  
de velger 4 selv.  

Konfirmantleirer: Det ble gjennomført 3 konfirmantleirer i for kullet 2019-2020. To weekender på Dyrkolbotn, 
og 1 leir i London. Haukås-konfirmanter hadde egen leir på Dyrkolbotn, samt leir i London.  

Annet: Informasjonsmøter, foreldremøter, temasamlinger for foreldre/foresatte, fasteaksjonen og diverse 
gudstjenester.  

Interessegruppene var som følger (for 2019-2020): 
- Film og samtalegruppe:  

Møtes ca. hver 3. uke. Samles i tre timer pr samling for film og samtale. 
- Fredagscafé på Kyrkjekrinsen bedehus:   

Møtes annenhver fredag til ungdomsklubb. Kiosk, aktiviteter og andakt. 
- Hjelpeleder i Sing It!:  

Møtes hver uke, og deltar med ulike oppgaver i koret.  
- KRIK: Hovedleder  

Møtes en gang i måneden til fotball eller andre aktiviteter. Deltar på nattcup i Haukelandshallen. 
- Sanctus kor:   

Møtes hver uke og øver sammen med ungdomskoret. Deltar på Vinterfestival og Nattcup. 
- Sjømannskirkekonfirmanter:  

Har samlinger gjennom året, men uten fast rytme. Hyppigheten øker over jul. Opplegget inneholder  
også en leir til London, i regi av Sjømannskirken. 

- Tjenestegruppe Midtbygda:  
Møtes annenhver torsdag, og hjelper beboerne til andakt. Sitter sammen med dem, hjelper med 
sangark og annet. Støtte til andaktsholder. 
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- Torsdagsklubben:  
Møtes ca. annenhver torsdag. Ulike klubbaktiviteter, gruppesamtale, mat og andakt/kveldsavslutning. 
Samarbeid med NMS U.  

- Åsane MOVE: Dansegruppe som møtes noen ganger annenhver og noen ganger hver uke. Gjennomfører 
eget show før konfirmasjonen. Flere konfirmanter deltar på Vinterfestivalen. 

 
Konfirmantene på Haukås følger Sjømannskirken sin nettundervisning, der lokale nettgruppeledere følger 
konfirmantenes arbeid med hver leksjon. Nettgruppelederne samler konfirmantene hjemme hos seg én gang  
i halvåret. Hvert semester er det en undervisningslørdag på Haukås bedehus. 4 samlinger i året på 
ungdomsklubben er også obligatoriske samlinger for alle Haukåskonfirmantene. 

Videre er konfirmantene organisert i to interessegrupper: Sjømannskirkekonfirmanter med innlagt London-tur, 
og aktivitetsgruppen som drar på ulike utflukter og turer i løpet av konfirmantåret.  

Ole Arthur Hanstveit, menighetspedagog 

Ungdomsarbeid 

Klubb+ og Klubb Xtra  

Klubb+ (13-18 år) og Klubb Xtra er tilbud til tenåringer og unge voksne med utviklingshemming, der en ønsker  

å bidra til en aktiv og verdifull ungdoms- og ung voksentid. Begge klubbene har lokaler i ungdomsavdelingen  

i Åsane kirke, og tilbyr vanligvis varierte aktiviteter gjennom semesteret. De fleste klubbkvelder blir avsluttet 

med en liturgisk samling i kirkerommet og som ledes av seniorprest Rolf A. Rasmussen. Størsteparten av 2020 

har selvsagt vært preget av unntakstilstand og hvor aktiviteter som musikkterapi, gårdsbesøk, verksteds-

samlinger og produksjonskveld med tanke på høgtidsmarkeringer julemarkedssalg ikke har vært mulig å 

gjennomføre på grunn av smittevernregler. Periodevis har samlinger måttet avlyses. Dér det har vært mulig  

å møtes, har man hatt film/quiz kvelder, malearbeid eller turkveld. Etter lang nedstenging i vår var det spesielt 

hyggelig med flotte utendørs sommeravslutninger. Ungdommene satte pris på å være sammen igjen. Som en 

kompensasjon for tapte vårkvelder, blev der delt ut gaveposer med malerutstyr (lerret, pensler, farger, 

blyanter, akvarellpapir) og litt godt å gnaske i på ungdommenes bopelsadresser, noe som ble høyt verdsatt.  

I høstsemesteret var der også noen avlyste samlinger på grunn av lock down eller begrensninger på 

deltakerantall og voksenaktivitetstilbud. 

Inntektsmessig var pandemien med på å redusere både tildelte midler og inntekster fra det tradisjonelle 

julemarked. Derfor gikk klubbledelsen ut med et nettbutikktilbud med et blandet sortiment av tilbudsvarer, 

noe som ga en kjærkommen inntekt på neste 15.000 kr, tilsvarende godt og vel halvdelen av den tradisjonelle 

julemarkedsinntekt. 

Sommer 2020 ble klubbdriften tildelt Bergen kirkelige fellesråd sin pionérpris på 25.000 kr, et kjærkomment 

økonomisk håndslag som styret for klubbarbeidet verdsetter høyt. 

Per 31.12.20 hadde de to klubbene til sammen 18 medlemmer. Pandemien har avholdt noen fra å delta og 

også gjort det vanskelig å rekruttere nye, spesielt til Klubb+ som nå ikke lenger har medlemmer under 18 år. 

Her må det gjøres et aktivt arbeid så snart normalsituasjonen er tilbake. Det ble gjennomført 20 klubbkvelder.  

I tillegg deltok Klubb Xtra i konfirmant+ presentasjonsgudstjenesten.  

Begge klubbene ledes av vernepleier Annette Lid (20 % stilling) sammen med 7 frivillige fordelt på de to 

klubbene.  
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Styret har i 2020 hatt følgende medlemmer: Karolina Nilsson, Bjarte Flaten, Rolf A. Rasmussen (MR-

representant), Trine Noremark Knappskog (også MR-representant), Annette Lid og Kristine Bech-Sørensen.  

Det har vært gjennomført 4 styremøter.  

  Kristine Bech-Sørensen, menighetspedagog 

Instagramkonto – Karantenediakoni 
Ved nedstenging i mars 2020 ble det opprettet en instagramkonto for å holde på relasjonen til ungdommen  
og til konfirmantene i den usikre tiden. Tanken bak var å sørge for at man ikke stagnerte i den sårbare dialogen 
mellom menighet og ungdom i en fase preget av usikkerhet. Det ble fort et fora for både deling av morsomme 
bilder og for de mer seriøse pratene med enkeltindivider. Vi skapte en fin rutine med å lese i huspostillen 
Livsglede av Karsten Isachsen hver kveld og tenne lys sammen, dette utviklet seg til å inneholde høytlesning fra 
Den lille prinsen (Antoine de Saint-Exupéry) og SVK (Roald Dahl). Fokuset på felles opplevelser ble et viktig ord. 
Det ble avholdt livesendinger og innlegg i forbindelse med fasteaksjonen og lignende i menighetens regi. I 
Adventstiden ble det lest fra Julemysteriet av Jostein Gaarder. 

Kontoen har nå 212 følgere (29.01.20201) og holdes fortsatt aktiv. Sammenlagt gjennom 2020 ble det lest  
høyt i 90 sammenhengende døgn, og så ble det lest i hele adventstiden. Det var 4 livesendinger og det er lagt 
ut 49 innlegg. Dette tiltaket har vært med å opprettholde den gode kontakten vi har med ungdommene våre, 
men den erstatter på ingen måte de gode møtene – men kan definitivt være et godt supplement til arbeidet. 

      Siri Mjølsnes, ungdomsarbeider og diakonimedarbeider 
 

Torsdagsmiddager for ungdomsmedarbeidere 
Det er blitt servert gratis middag for ungdomsmedarbeidere de torsdagene det har vært mulig under 
pandemien. Høsten 2020 flyttet vi aktiviteten til Torgstuen pga. smittevern. Vertskapsstilling «Åpen kirke»,  
har hatt ansvaret for middagslaging. Fokuset er fremdeles å bedre kommunikasjonen mellom ungdoms-
medarbeidere og stab, samt å styrke den diakonale identiteten i medarbeidergruppa. Det har vært mellom  
10 -15 personer tilstede.  

Rita Eldholm, diakon og Sir Mjølsnes, diakonimedarbeider 
 

Ungdomsrådet 
Følgende har vært medlemmer i UR i 2020: Julie Taule Nordli (leder), Guro Osland (medlem), Ingelin Thraning 
(medlem), Kristina Dahl (medlem), Øystein Lauvås (MR) og Ole Arthur Hanstveit (stab). 

Ungdomsrådet er et koordinerende organ for ungdomsarbeidet, med fokus på de lange linjene for ungdoms-
arbeidet i menigheten. Samtidig arrangerer UR fellesarrangement for ungdommer i de ulike greinene i arbeidet 
vårt. Oversikt over økonomi og gjennomføring av ulike tiltak er områder hvor UR bidrar. 

På grunn av koronasituasjonen har flere arrangementer UR har pleid å bidra på blitt avlyst. Men gjennom  
året ble det gjennomført MILK/Ungdomsdag i kirken, som erstatning for ungdomslederleir på Dyrkolbotn.  
Fire deltagere har gjennomført Liv-kurs (KFUK-KFUM). Ungdommens Julegudstjeneste ble gjennomført i  
2019 med bidrag fra UR. Ungdomsgudstjeneste med utdeling av MILKkurs-bevis, med sommeravslutning  
for ungdomsarbeidet etterpå. 

Viktige arbeidsoppgaver for UR fremover er: 

- UR får representanter fra alle ungdomsgrupper i menigheten.  
- Flere ungdomsgudstjenester. 
- Fellesskapsbyggende arbeid på tvers av de ulike gruppene. 

Ole Arthur Hanstveit, menighetspedagog 
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Ungdomslederkurs 

MILK-kurs 2019-2020  

Vi har gjennomført MILK-kurs for Åsane og Haukås, med samlinger én mandag i måneden. Vi har brukt det 

vanlige opplegget fra KFUK-KFUM, med noen justeringer for å imøtekomme en stor del av gjengen som hadde 

trening kl. 20:30 og derfor måtte gå litt før. Det var totalt 16 deltakere på kurset, hvor én av dem bare hadde 

praksis og ikke deltok på samlingene ellers. Kurset ble avviklet av Susanne Feste Ingebrigtsen og Siri Mjølsnes 

som ungdomsarbeidere og diakonimedarbeidere i Åsane og på Haukås. I tillegg var Elisabeth Stein, Lisbet 

Nymark med fra stab og Jørgen Karlsen med som frivillig medarbeider. Vi hadde to digitale samlinger etter 

nedstenging grunnet COVID-19. Felles lederweekend i Åsane kirke 22.august med 51 deltakere. 

 

      Rita Eldholm, diakon og Siri Mjølsnes, diakonimedarbeider 

MILK Piloten  

Et pilotprosjekt (derav navnet) som ungdommer i Åsane menighet og Haukås nærkirke er med på sammen med 

Fana menighet. KFUK-KFUM nasjonal v/ programutvikler for ungt lederskap, Kristin Utle står bak utviklingen av 

prosjektet, sammen med bl. annet Susanne Feste Ingebrigtsen som også leder kurset i Åsane/ Haukås sammen 

med Siri Mjølsnes. Kursets formål er å gi ungdommer som har vært aktive i kirken over lengre tid og har fullført 

KFUK-KFUM sitt originale MILK-kurs muligheten til å utvikle seg ytterligere som ledere, samt gi de hjelpemidler 

for tolkning av livet og troen. Skoleåret 20/21 er det 19 deltakere på Åsane/Haukås sitt kurs i alderen 16-20. 

Fem er Åsane-ungdom og 14 er Haukås-ungdom. Tilsammen blir det avholdt fire lokale samlinger i Åsane kirke 

og én storsamling i St Jakob kirke i mai 2021 sammen med Fana menighet. Deltakerne får også én individuell 

veiledningssamtale på 45 minutter i løpet av året. 

 

      Susanne Feste Ingebrigtsen, ungdomsarbeider og kursleder 

LIV-kurs 2019-2020 

Menigheten hadde 6 stykker til LIV- basic kurs i 2020. To stykker tilknyttet Sanctus – Tuva Utle Svartveit og 

Claudine Cuenta Knudsen. Én tilknyttet MOVE – Sanne Thomassen og én tilknyttet TGIÅ – Silje Nielsen. 

Veiledning gitt av diakonimedarbeider Siri Mjølsnes, menighetspedagog Ole Arthur Hanstveit og danse-

intruktør Constanze Almklov og voksenleder Guro Osland. Det var veldig spennende å få følge ungdommene  

i denne prosessen, og det er hyggelig å se hvordan de finner seg godt til rette i de ulike enhetene også i 

etterkant av kurset. Deler av kursets undervisningshelger ble erstattet med digitalt opplegg grunnet 

nedstenging i forbindelse med COVID-19.  

Rita Eldholm, diakon og Siri Mjølsnes, diakonimedarbeider 

TGIÅ 

TGIÅ -arbeidet (Thank God It’s Åsane) er Åsane menighet sin ungdomsklubb. TGIÅ arrangeres ca. en fredag  
i måneden og har i 2020 blitt ledet av frivillige ungdoms-/voksen-ledere. Med TGIÅ ønsker Åsane menighet  
å skape en felles arena hvor ungdommer kan møtes på et lavterskeltilbud. 
 
Ungdoms- og voksen-lederne i 2020 har vært: Julie Taule Nordli, Tor Erik Talhaug, Lina Talhaug, Guro Osland, 
Asgeir Almklov, Constanze Almklov,  Silje Nielsen og Madelen Brendehaug Mjelde.  

TGIÅs målgruppe er ungdommer mellom 15-18 år, og retter seg i hovedsak til ungdom etter 
konfirmasjonsalder, men også konfirmanter er hjertelig velkomne. Kveldene inneholder leker, konkurranser, 
mat og andakt. 

https://www.facebook.com/MadelenMjelde?sk=wall&fref=gm&__tn__=%2Cd-_-R&eid=ARAw0t3l81Nus_BJvHRJ7ymg7kNkPYaRwpmJOJukLqAw8skoOLZ1LstlY1v60FeCfgA68L6whFklxJ-T&dti=591298854392428&hc_location=group
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Det er litt varierende oppmøte fra noen få til rundt 15-25 personer. Grunnet COVID-19 har det vært vanskelig  
å avholde ordinære TGIÅ-samlinger, men det var to fysiske samlinger i 2020 og flere digitale på zoom. På de 
fysiske samlingene varierte det mellom 7-15 oppmøtte, og det var noe færre på det digitale. 

TGIÅ bruker i hovedsak kirkens ungdomsavdeling, men bruker også noen ganger kirkerommet eller andre deler 
av kirken til leker eller til andakt/nattverd.  

Siri Mjølsnes, ungdomsarbeider og diakonimedarbeider 

Teknisk Stab 
Teknisk Stab har bidratt ved tilstelninger i kirken. Pga. korona-restriksjoner og avlyste arrangement har det blitt 
mange færre bidrag enn tidligere år. Teknisk Stab har hatt uregelmessige samlinger i Åsane kirkes 
ungdomslokaler. Teknisk stab leverer også lys- og lydproduksjoner til eksterne arrangementer.  

Tor Erik Talhaug, representant i styret til Teknisk Stab 
 

Åsane MOVE 
MOVE er en dansegruppe knyttet opp til Bjørgvin KFUK-KFUM. Det er et tilbud til menighetens ungdommer  
fra konfirmasjonsalder og oppover.  

Dansegruppen MOVE hadde 12 medlemmer i 2020. De har avholdt 12 fysiske samlinger når det har vært mulig, 
og 9 digitale samlinger. Gruppen har dessverre heller ikke fått avhold sitt vanlige show i 2020 grunnet 
smittesituasjonen rundt COVID-19.  

Styret i MOVE består av Styreleder Eira Natås, nestleder Sanne Thomassen, mediaansvarlig Mina Nordanger 
Skeie, medlemsansvarlig Benjamin Tøsdal og Økonomiansvarlig Marthe Sofie Stokkeland. Voksent nærvær  
og administrativt arbeid er dekket av Guro Osland og Constanze Almklov er kreativt ansvarlig.  

MOVE deltok på Vinterfestivalen 2020 og har ellers vært medvirkende på drive-in gudstjeneste og filmet  
til Bjørgvin KFUK-KFUM sin digitale adventskalender. 

      Siri Mjølsnes, ungdomsarbeider og diakonimedarbeider 

Sanctus Ten Sing 

 Året 2020 startet med at Sanctus reiste på KFUK/KFUM-Vinterfestivalen på Voss 07.-09. februar. På lørdagen 
opptrådte Sanctus sammen med Dressing Ten Sing.  

Ved årsmøte i mars 2020 ble Tuva Utle Svartveit styreleder. Resten av styret bestod av: Erle Utle Svartveit, 
Benjamin Tøsdal, Claudine Cuenta Knudsen, Agnetha Evanger, Embla Løkkevik, Martha Lone Espeseth og 
Mathilde Bernsen Natås. Asgeir Almklov har blitt honorert som bandleder også i 2020, og kantor Lenamaria 
Gravdal er musikalsk ansvarlig. Diakonvikar Siri Mjølsnes ga lederstøtte i vårsemesteret og diakon Rita Eldholm 
overtok dette ansvaret samt har hjulpet med økonomien høsten 2020.  

Sanctus årlige konsert ble dessverre avlyst i 2020.  
 
Lederutvikling: Tuva Utle Svartveit, Erle Utle Svartveit, Martha Lone Espeseth, Ida Rantrud og Henrik Aam 
deltok på Ten Sing kurs; Direksjon og Band seminar. Erle Utle Svartveit og Benjamin Tøsdal deltok på MILK-
kurs. Martha Lone Espeseth og Tuva Utle Svartveit deltar på LIV Identitet og Tro fra høsten 2020. 
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23. oktober var det bli-kjent-kveld i kirken og 17. desember hadde vi juleavslutning med risengrynsgrøt,  
leker og moro. Vi har i år hatt øvinger/samlinger med kor og band torsdager kl. 18.-20., så lenge Covid-19 
restriksjonene har tillatt det, og har fulgt skoleruten i Bergen med fridager. Vi har hatt ca. 10 samlinger  
over zoom grunnet Covid-19 restriksjoner. 

Rita Eldholm, diakon og Siri Mjølsnes, diakonimedarbeider 

Speidere 

Rolland KFUK-KFUM speidere 
Medlemmer: Gruppen har pr. 31.12.2020, 52 medlemmer, fordelt på oppdagere, stifinnere, vandrere,  
rovere og ledere.  

Aktiviteter: Alle enheter samles tirsdag, og i tillegg har vi deltatt på noen av kretsens arrangementer.  
Rollandspeiderne deltok på Bymanøveren 20.10., der vandrerpatruljen Firkløver fra Rolland vant 
konkurransen. De andre patruljene gjorde også en glimrende innsats, og endte høyt oppe på resultatlistene  
på begge konkurransene. Bymanøveren ble i år arrangert lokalt, med digital «fjernstyring». Det fungerte etter 
forholdene bra. 
Vi arrangerte GLOBAL-løp i Rollandsparken, i samarbeid med Eidsvåg-speiderne, med 28 deltakere, i tillegg  
til en rekke funksjonærer, og det ble løpt inn 15 960 kr.  
Aktivitetene dette året bærer preg av den pågående pandemien, både med hensyn til omfang og innhold. 
Speiderarbeidet stengte ned samtidig med at hele landet stengte ned i mars, og stifinnerne og oppdagerne 
hadde ikke flere samlinger våren 2020. Vi delte imidlertid ulike tips om speideraktiviteter på epost og 
Facebook, som speiderne kunne gjøre sammen med familien. Vandrerne/roverne startet opp igjen i mai med 
utendørs møter hvor det var lett å holde avstand og følge smittevernreglene, og avviklet 3 møter før ferien.  
 
I høst investerte vi i håndsprit, og refleksvester i flere farger, slik at vi kunne dele speiderne i faste grupper  
på hvert møte, følge smittevernreglene og dermed holde det gående, bortsett fra noen møter i september/ 
oktober. Alle samlingene har vært utendørs. 
 
Den årlige vinterturen til Wallemtunet, vårturen til Åreina og høstturen til Kvamshaug ble dessverre avlyst.  
Det samme ble den planlagte kretsleiren sommeren 2020, Åsane menighets julemarked, og Lysmessen med 
etterfølgende opptakelsesfest.  
 
Speidere fra Rolland deltok på Åsane menighets breddetiltak Tårnagenthelg i februar. 
 
Status: Gruppen har i 2020 et stabilt medlemstall. Noen sluttet etter vårsemesteret, men vi har hatt 
nyrekruttering hos de yngste i høst. Økonomien er god, og siden aktivitetsnivået har vært lavt, har heller  
ikke utgiftene vært særlig store. 

Ledergruppen for de eldste speiderne i Rolland er redusert, og i gruppen for de yngste er vi avhengig av at 
foreldre er aktive bidragsytere på møter og turer. Mange barn, unge og voksne har tross alt dette året hatt 
gode speideropplevelser, og vi gleder oss til at samfunnet normaliserer seg og vi kan drive speiderarbeidet  
for fullt igjen! 

Anne Hanson, gruppeleder 

Honnørklubben 

Styret har hatt følgende sammensetning: Magne Utle (leder), Inger-Johanne Flagtvedt (sekretær), Kari Gjertsen 
(kasserer), Linbjørg Grutle, Sidsel Dingsør, Svein Nybø og Ranveig Hisdal, styremedlemmer.  
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Edel Carlsen har hatt ansvar for innkjøp og tillaging av mat på treffene og til sangstundene på tirsdager  
og dansen onsdager. Programkomité: Rigmor Øvreaas og Bjørg Johannessen. Mange frivillige hjelpere er  
av uvurderlig verdi til alt det praktiske ved alle arrangementene.  

Aktiviteter  
Koronapandemien endret hele driftsåret også for Honnørklubben fra og med 12. mars. 
Stortreff: Vi hadde Julefest 2. januar og 3 stortreff: 30. januar, 27. februar og 29 oktober. 

Nedstengningen av samfunnet på grunn av smittefaren førte til avlysing av menighetsaktivitetene like til vi fikk 
en åpning i oktober. Den 29.10 maktet vi å arrangere et treff med forsvarlig smittevern. Bare 15 medlemmer 
våget å komme. Det så imidlertid ut til å være noen av de eldste av medlemmene. Det var 12 medarbeidere 
som gjorde en god jobb og vi hadde enkel servering med lefser og kaffe. 
 
Styret har hatt 4 møter, ett i januar og ett i februar, så ett i juni og ett i oktober. Vi har hele tiden prøvd å se 
når vi kunne starte opp klubben, men det lyktes kun en gang i oktober etter nedstengningen. Styret har 
imidlertid ringt rundt til medlemmene en gang i måneden for å holde kontakten og høre hvordan de takler 
situasjonen. Leder har holdt styret orientert på epost hvordan smittesituasjonen har hindret oss i 
menighetsarbeidet. 
 
Seniordans med instruktør Brita Nedreli, har ikke vært i drift etter 12. mars. 

Allsangstund ved Norvald Morvik, Kåre Nygård og pianist Karsten Epland har ikke vært i drift etter 12. mars. 

Gutteklubb for godt voksne menn Ledet av Jan A. Sørensen og Svein Georg Øvreaas har også hatt pause i 
samme tidsrom, men med ett møte i slutten av oktober. 

De tradisjonelle turene til Gutteklubben og Honnørklubben ble ikke arrangert, og heller ikke sommeråpent  
i juli kunne vi starte opp. 
           Magne Utle, leder 

Julemarkedet 
Leder for julemarkedskomiteen var Siri Hovda Ottesen. Komiteen måtte dessverre avlyse julemarkedet pga. 
de strenge korona restriksjonene.     
 

Menighetsarbeidet i Haukås nærkirke  
Disse har vært med i nærkirkekomiteen i 2020: 

Tore Kristoffersen (leder), Berta Jorunn Vikesund, Monika Haldorsen, Kari Reigstad, John-Asle Stein (Haukås 

indremisjon) og Marit Vassbotten Olsen. Arne Mulen (prest) og Elisabeth Stein (diakon) er også med i 

komiteen. Aase Hetlebakke er menighetsrådet sin representant. 

 
Stab 
Diakon: Våren 2020: Elisabeth Stein, vikar for Marit Bjørsvik, 40 % stilling. Marit har permisjon fra stillingen, 
Bergen kirkelige fellesråd.  
Våren 2020: Lisbeth Nymark var engasjert i 10% stilling som ungdomsdiakoniarbeider. 
Høsten 2020: Susanne Feste Ingebrigtsen, Siri Mjølsnes og Gøran Teigland deler på et vikariat i diakonstillinger. 

Susanne Feste Ingebrigtsen er også engasjert i til sammen 25% stilling som konfirmant- og ungdomsarbeider. 

Prest: Arne Mulen, ca. 30% stilling, Bjørgvin bispedømme. 
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Erlend Haugsvær ble honorert av Nærkirken for å lede aktivitets-gruppen i konfirmantarbeidet våren 2020,  

og Jørgen Karlsen hadde tilsvarende engasjement høsten 2020. 

Gudstjenestelivet 
Gudstjenestearbeidet på Haukås ble selvsagt sterkt preget av koronapandemien. Vi hadde gudstjenester i 
januar, februar, oktober og på julaften. Friluftsgudstjenesten på Almås ble erstattet av en 
gudstjenestevandring. Disse stasjonene sto på Almås i noen uker i sommer. 
 
Konfirmant og ungdomsarbeid 
Konfirmasjonene ble gjennomført i september, og nytt kull ble tatt imot i oktober. Vi er også glade for å ha 
gjennomført konfirmantleir i oktober. 
 
Nytt i 2020 var ungdomslederne sin egen weekend på Wallemtunet i januar. Fint fellesskap blant en flott gjeng 
med ungdommer, ca. 40 deltok på weekenden. Ungdommene har også hatt noen egne samlinger innendørs og 
utendørs, alt etter hva koronarestriksjonene kunne tillate. 
 
Bygging av kirke på Haukås 
2020 har gitt oss viktige framskritt med tanke på kirkebygg. Bergen kommune har nå bevilget vel  

20 millioner til kirke på Haukås, og vi har nå ca. 35 millioner (+ mva.) som budsjett for prosjektet. Arkitekter i 

Akasia har tegnet et forslag til kirke på Haukås som er utgangspunkt for prosjektet videre. Bergen kommune 

arbeider med en reguleringsplan for Haukåsområdet, og vi må nå avvente den prosessen før vi kan gå videre 

med prosjektet.  

I et år der det har skjedd relativt lite i menighetsarbeidet, er det en stor glede at arbeidet med kirke på Haukås 

har hatt så stor fremgang. 

Nærkirkekomiteen har skrevet egen og mer utfyllende årsmelding som finnes på www.kirken.no/haukas 
 

Arne Mulen, nærkirkeprest Haukås 
 

 

 

 

 

 

 

Snitt Haukås kirke, sett fra vest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haukås kirke - fasade, nord. 

http://www.kirken.no/haukas
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Kommunikasjon, menighetsblad og internett 
Menighetsbladet 
Trykksaken «Kirketorget» er Åsane menighets informasjons-skriv som gis ut fem ganger i løpet av året, tre 
nummer om våren og to om høsten. Bladet distribueres som en heftet trykksak på 20 sider til de fleste 
postkasser i menigheten. Bladet inngår som ett av seks blad i Åsane prostis felles menighetsblad-prosjekt.  
Bladet er delt inn i én lokaldel for hver menighet, og én fellesdel for hele Åsane prosti. De fire første og de fire 
siste sidene er viet lokalstoffet til Åsane menighet, og de tolv sidene i midten inneholder det mer generelle 
stoffet som er felles for hele prostiet.  
 
Alle de seks menighetsbladene redigeres av en lønnet ansvarlig redaktør som skaffer stoffet til fellesdelen, 
mens hvert enkelt menighetsråd har ansvaret for å skaffe stoff til lokal-sidene. Lokalredaksjonen for Åsane 
menighet har i 2020 bestått av Tor D. Hanson (redaksjonssekretær), Rolf A Rasmussen, Tor Vilhelm Tysseland 
(menighetsrådets representant) og Kurt Ove Mæland. Lokalredaksjonen sender en representant til møtene i 
fellesredaksjonen.  
 
Prestene har bidradd med den faste spalten, «Prestens hjørne», mens resten av staben bidrar med stoff fra 
sine ansvarsområder i den utstrekning de ønsker. I 2020 har trosopplæringen også hatt sin faste spalte «TOL-
nytt». Tilfanget av stoff til lokaldelen har i 2020 vært god for alle utgivelser. Lokalredaksjonen til Åsane 
menighet har også i 2020 levert en god del stoff til fellessidene.   
 
Opplaget i 2020 har ligget et sted mellom 9300 og 9600 blader pr. utgivelse. Dersom vi var fullt oppdekket med 
bud/sjåfører, ville vi kommet over 10.000 eksemplarer. Den største utfordringen i 2020, som året før, har vært 
å skaffe nok bladbud for å dekke distribusjonen i hele vårt geografiske område. Det var ca. 75 bladbud 
gjennom fjoråret, men det mangler mange. Menighetsrådet opprettet en arbeidsgruppe som ser på hvordan 
man skal løse utfordringen med distribusjon av bladene. På grunn av pandemi-restriksjonene har det i 2020 
vært ekstra store problemer med å distribuere bladene for noen av utgivelsene. 
 

Tor D. Hanson, redaksjonssekretær 

 
Hjemmesiden  
kirken.no/asane Hjemmesiden til Åsane menighet har i 2020 vært en viktig kommunikasjonsplattform for 

medlemmer i menigheten og for andre som søker informasjon om Åsane kirke. Siden har blitt primært brukt til 

å legge ut nyheter, artikler, informasjon om kommende arrangementer samt informasjon om hva menigheten 

kan tilby av tjenester. Siden har vært viktig i korona-tiden, ikke bare for å formidle informasjon om smittetiltak 

og nedstenging, men også til å formidle digitale andakter, gudstjenester, musikkinnslag og julekalender 

gjennom både podkast og video. Nettsiden har også vært en viktig arena for elektronisk påmelding til 

gudstjenester hvor det har vært maks antall personer som har fått lov til å komme. I julen hadde vi f.eks. 15 

gudstjenester med påmelding. Statistikken for siden gjennom hele året viser at vi har hatt 43.961 visninger. 

Facebook 
Menighetens Facebook-side har vært en svært viktig plattform i korona-tiden. Her har vi effektivt nådd ut med 

informasjon om nedstenging, smittevern, avlysninger osv. Den har også blitt mye brukt til videoinnhold (særlig 

i julen) slik som andakter, digitale gudstjenester, podkaster, julekalender og streaming. Siden har også blitt 

brukt mye til arrangementer og nyhetsoppdateringer. En digital innsamlingsaksjon for Kirkens nødhjelp har vi 

også hatt. Ved utgangen av 2020 hadde Åsane menighets Facebook-side 883 følgere, og er en viktig arena for  

å nå alle dem som ikke er en del av kjernemenigheten. 

Daniel Borge Kristensen, informasjonsmedarbeider 
 

http://kirken.no/asane
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Digital produksjon 

2020 ble året for storstilt satsing på kirkelig nærvær på internett, og Åsane menighet er intet unntak. Vi har 

streamet og publisert stoff som aldri før, og dette i de aller fleste arbeidsgrenene. Både gudstjenester, 

trosopplæring, konfirmantarbeid, korarbeid, diakoni og Stjernen åpen barnehage har delt stoff og produsert 

stoff som har blitt lagt ut på internett. Det er levert to egne rapporter til kirkerådet om digital produksjon og 

digitalt nærvær, en for våren og en for høsten 2020.  

Det vil føre for langt her å gjøre rede for alle tiltakene, og det meste er nevnt under de ulike avdelingene sine 

bidrag til årsmeldingen.  

Vi tar med et eksempel fra streaming av konfirmasjonsgudstjenestene. Der har vi fått oppgitt av firmaet som 

utførte oppdraget at gudstjenestene ble vist på mer enn 2500 skjermer. Bak flere av disse skjermene satt det 

mer enn en person. 

Samlet teller vi mange titusen visninger av alt Åsane menighet har lagt ut på nett i 2020. Selv om nærvær på 

internett ikke kan erstatte det å komme sammen, er det likevel en stor glede at vi gjennom disse tiltakene har 

nådd ut til så mange mennesker.  

Det må også nevnes at det har vært svært verdifullt for menigheten å ha en egen medarbeider for 

kommunikasjon og markedsføring. Daniel Borge Kristensen har dette året vært en uvurderlig ressurs både med 

tanke på produksjon av videoer som holder høy kvalitet og publisering av stoff på ulike plattformer. 

Arne Mulen, sogneprest 

 

 
Felles menighetsblad Åsane prosti 
 
Årsmelding for Menighetsbladene i Åsane prosti. 
Det har vært 5 utgivelser i 2020, med et sidetall på 12-16 sider felles og 8 sider lokalt for 
hver menighet. 
Opplaget er på ca 30700, dette justeres etter behov for hver menighet. 
Utgave 2 hadde kun elektronisk distribusjon for Indre Arna kyrkjelyd, mens resten hadde 
fysisk papirutgave som vanlig. Dette grunnet stengt kontor under pandemiens start. 
Det har vært et styremøte ved årsstart, det var ikke vedtaksført pga. frafall og flytting. Videre 
møter har også vært preget av frafall og senere nedstenging, og dermed ikke vedtaksføre. 
Det har vært noe kontakt via telefon og e-post for å løse praktiske spørsmål. 
Tilfanget av annonser til bladet har gått ned, dette påvirker dermed inntekter til bladets drift. 

Gaver til bladet gir et kjærkomment løft for å redusere underskuddet. 

Bjørn Otto Aarheim, styreleder 
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Kirkebygg 
Nytt kjøkken i Torgstuen: Kjøkkenet i Torgstuen er blitt fornyet/oppgradert i løpet av 2020. Norrøna 
Storkjøkken Bergen vant anbudet, og kjøkkenet ble ferdig installert i løpet av sommeren 2020. Ny skyvedør 
over disken, avlastningsbord inne i Torgstuen og brettebord ble installert i slutten av 2020. Vi er veldig fornøyd 
med det nye kjøkkenet vårt, og håper det vil være attraktivt i forbindelse med utleie i årene fremover.  
 
Speiderrommet: Speiderrommet er pusset opp og de gamle skapene er byttet ut med store, praktiske og fine 
skyvedørsskap. Rommet er tilgjengelig for Speideren, men også for staben/avdelinger som trengte sårt et 
ekstra møterom eller samtalerom. 
 
Bossplass, ansattparkering og utebenker: Trebenkene utenfor Åsane kike ble pusset og beiset. Bossplassen er 
flyttet til andre siden av ansattparkeringen og vi har fått nye boss-hus som skjuler bosskontainerne. Det er satt 
opp nye skilt på muren ved ansattparkeringsplassen. Gjester til kirken blir henvist til å parkere på Åsane 
storsenter sin parkeringsplass. 
 
Lekeplass: Planene for å lage til lekeplass, som en del av Stjernen Åpen Barnehages, har latt vente på seg. 
Høsten 2020 åpnet det nye kulturhuset/Åsane videregående skole, og utbyggingsplanene som berørte 
områdene rundt og i tilknytning til kirken er nå avklart. Planarbeidet med lekeplassen ble startet opp igjen i 
slutten av 2020, og vil fortsette våren 2021. 
 
Heis: I 2020 er det fra BKF og menigheten sin side jobbet med heis-planer for Åsane kirke. Det har vært utredet 
alt fra løfteplattform til sengeheis. Det er planlagt installering av heis i våpenhuset første halvår 2021. 

Annet: Det skjer jevnlig vedlikehold av de to kirkene våre og områdene rundt kirkene. Friskluftanlegget som 
var plassert på mesaninen, og ikke var i brukt, er blitt fjernet og har gitt oss mer lagerplass. Alt som var lagret i 
teknisk rom i kjelleren er ryddet opp på mesaninen. Alle kontorene har fått nye persienner for solskjerming, og 
gardinene er tatt bort. Takene på alle kontorene er malt hvit, og enkelte vegger er også malt hvit for å gjøre 
kontorene lysere. Felleskontoret er oppgradert med nye pulter og stoler. Det er plassert tre nye store skap i 
stabsgangen, slik at lagerkapasiteten er økt for rekvisita og gir et ryddigere arbeidsmiljø. Et nytt slagverk er 
kjøpt inn og plassert i kirkerommet, og er tilgjengelig for de som bruker/låner kirkerommet.  

Kjerstin S. Wiken, Administrasjonsleder 

Husstyret Åsane kirke 
Husstyret har bestått av Endre Grutle (leder), Otto Tuft (sekretær), Edel Carlsen, Sølvi Dalsbotten,  
Kato Bakken, Tor W. Tysseland og Håkon Bech-Sørensen 
 
Husstyret har hatt 3 styremøter i 2020 og har behandlet 11 saker. Vi har i hovedsak arbeidet med ny 
kjøkkeninnredning på kjøkkenet i Torgstuen. 
 
Vi fikk inn 2 anbud tidlig på året og valget falt på Norrøna Storkjøkken Bergen. Etter gjennomgang av anbudet 
og en del endringer som måtte til, ble det inngått kontrakt med levering og montering på ettersommeren 
2020. Vi fikk et rimelig tilbud på demontering av eksisterende kjøkkeninnredning fra Norrøna. Dette ble gjort  
i juni måned. Kjøkkenet ble så vasket ned og tak og vegger ble malt samt gulvet ble skurt opp og bonet på nytt. 
Dette ble gjort på dugnad. I juli/ august ble så den nye innredningen montert.  Vi ba Norrøna om pris på 
avlastningsbord ute i gangen mot Torgstuen, brettbane foran luken mellom kjøkken og Torgstuen samt ny 
skyvedør foran denne luken. Vi fikk en pris som vi mente var forsvarlig og dette ble levert før jul. Husstyret 
mener at vi har fått en tjenlig løsning på innredning og det andre som ble levert. 
 
Ellers har vi vurdert ny belysning i Ungdomssalen, men dette er ikke kommet til utførelse ennå. Det er en sak  
vi arbeider videre med. 
                                                     Endre Grutle, leder 
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Økonomi og statistikk 
Menighetens regnskapsførsel ivaretas av regnskapsbyrået Aider. Menighetens revisor er Deloitte AS.  
Det er menighetsrådet som godkjenner budsjettet. Administrasjonsleder har daglig ansvar for økonomistyring, 
offerbehandling, bilagshåndtering, givertjeneste, innkjøp og utleie, samt for å legge fram økonomiske 
rapporter og årsregnskap for menighetsrådet.  Det er menighetsrådets vurdering at årsregnskapet viser  
et rettvisende bilde av resultat og stilling pr. 31.12.20.    
    

Regnskap   

Driftsinntekter 5 814 000 

Driftsutgifter 5 869 000 

Brutto driftsresultat - 55 000 

Regnskapsmessig resultat (underskudd) - 17 000 

 
Inntekter. De viktigste inntektskildene for Åsane menighet er offer, gaver, givertjeneste, leieinntekter, 
deltaker-betaling, julemarkedsinntekter og offentlige tilskudd. I 2020 ble inntektene betraktelig mindre  
enn tidligere år pga. korona-pandemien. Julemarkedet lot seg ikke gjennomføre, og både deltagerbetaling, 
offerinnbetaling og leieinntektene ble mindre enn forventet pga. avlyste arrangement og gudstjenester.  
Vi fikk imidlertid noe støtte fra kommunen for bortfall av leieinntekter våren 2020, og støtte til digitale 
arrangement laget i advent- og juletiden.  
 
Utgifter. Det er et stort mangfold i utgifter, den største enkeltposten er utgifter til lønn og honorar. I 2020  
ble ikke alle arrangement gjennomført som planlagt pga. korona-pandemien, og det førte til mindre utgifter  
for enkelte avdelinger. Den største utgiften i 2020 er oppgradering og montering av nytt kjøkken i Torgstuen. 
Utgiftene er ført i investeringsregnskapet. 

Fond: Åsane menighets totale fond er på vel 6 millioner, dette inkluderer fond til bl.a. Stjernen åpen 
barnehage, kirkekorene og andre enheter, som ikke disponeres fritt i menighetsarbeidet. Fritt disponibelt 
driftsfond er på ca. 2,2 millioner. Effektuering av vedtak om å bruke 1-1,5 millioner av Stjernen åpen 
barnehages fond til lekeplass på kirkens tomt er utsatt til 2021. Fylkeskommunens bygging av nytt 
kulturhus/videregående skole på nabotomten berørte områdene rundt og i tilknytning til kirken. Høsten 2020 
åpnet det nye kulturhuset/videregående skolen. Oppdatering av planarbeidet for byggingen av lekeplassen  
til kirken startet opp igjen høsten 2020.  
 
Felles menighetsblad: Regnskapet til Felles menighetsblad i Åsane prosti er lagt inn i Åsane menighet sitt 
regnskap. Det har dermed påvirkning på Åsane menighet sitt resultat. Felles menighetsblad gikk i underskudd 
med ca. 154 000 kr. 

Regnskap - Felles menighetsblad i Åsane prosti  

Driftsinntekter 450 000 

Driftsutgifter 605 000 

Brutto driftsresultat -154 000 

Regnskapsmessig resultat (underskudd) -154 000 

 
Statistikk 
Den statlige SSB-statistikken er omfattende. Nedenfor er det trukket frem noen av tallene. Korona-pandemien 
som førte til flere avlyste gudstjenester og maks antall deltagere viser en tydelig nedgang for gudstjenestene 
og antall tilstede. Konfirmasjoner, gravferder og vielser er stabile sammenlignet med fjoråret.  
Sogneprest Arne Mulen peker på bakgrunnen for noen av tallene under avsnittet «Gudstjeneste». 
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Handling/aktivitet 2020 2019 2018 2017 

Gudstjenester, antall 101 157 159 159 

Gudstjenester, antall tilstede 9617 22632 23753 24 787 

Nattverdsgjester 1865 4018 5039 4151 

Dåp 105 141 123 152 

Konfirmasjoner 179 171 156 175 

Vielser 21 23 27 35 

Gravferder 147 146 164 126 

Frivillige medarbeidere 493 601 528 425 

Offer til internt arbeid 201 334 299 517 316 296 246 112 

Offer til eksterne 230 152 336 346 326 373 327 996 

Givertjeneste 300 950 299 900 254 647 225 357 

 
I 2020 ble det både i stedet for og noen ganger i tillegg til de vanlige arrangementene laget og produsert  
flere digitale arrangement. For eksempel ble gudstjenester ved påske og jul filmet og lagt ut på menighetens 
nettside og på Facebook. Det ble laget digitale lysmesser, adventskalender, og konserter av menighetens kor. 
Konfirmantgudstjenestene ble streamet, og det ble laget en andakt lagt ut ukentlig på podkast. Vi har hatt 
gode seertall/lyttere på mange av arrangementene våre, og ser for oss en naturlig fortsettelse med å lage  
flere digitale arrangement også i fremtiden. 
        Kjerstin S. Wiken, administrasjonsleder 

Sluttord 

Åsane menighet har som visjon at vi skal bringe «Mer himmel på jord». I 2020 har dette vært vanskelig å få  

til i vår menighet, grunnet den verdensomspennende pandemien. Mye av det tradisjonelle arbeidet ble enten 

stoppet, eller kraftig redusert. Samtidig har vi sett at menigheten lever, selv når motstanden er stor og 

hindringene har stått i kø. Økonomien har vi nesten fått i balanse til tross for kraftig reduserte offergaver og 

utleieinntekter. Det kreative og synlige arbeidet har funnet nye plattformer å bli presentert på.  

Åsane menighet lever, selv i tider med unntakstilstand. Samtidig vokser det frem en bønn og et håp fra 

menighetens medlemmer om at verden må normaliseres slik at det vi i alle år har tatt for gitt, kan komme 

tilbake. At vi kan samles fritt, kan dele nattverd sammen og vi kan gi hverandre varme og gode klemmer  

og håndtrykk. Håpet ligger i at ALT VIL PASSERE. 

Jan Sverre Stray, menighetsrådsleder 

 

 

 

 

 


