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Nok et pandemiår
2021

2021 startet som 2020 sluttet, med et 
nedstengt samfunn. Jeg tror det var flere 
enn meg som var lei av restriksjoner og 
nedstenginger, antallsbegrensninger, stopp 
i kulturarrangementer, en serveringsbransje 
med brukket rygg, og gudstjenester med 
pandemitilpasninger. Og selv om landet åpnet 
opp igjen i september endte 2021 med nok 
en runde med strenge tiltak

Det tærer når mange ting ikke har gått som 
normalt. Likevel har det skjedd mye posi-
tivt i menigheten, og det må vi ta med oss. 
Gullvåg-utstillingen i Domkirken har blitt godt 
mottatt av mange, og vist oss en nydelig måte 
kirkerommet kan brukes på. Samtidig har fjer-
ning av benker og det å ha fått på plass mer 
fleksible stoler i sideskipet gjort at vi kan se 
konturene av hvordan bruken av kirkerommet 
kan utvikles allerede nå, men også det store 
rehabiliteringsarbeidet er ferdig. 
Den digitale satsingen i menigheten har 
fortsatt, vi fikk i 2021 som i 2020 en advent-
skalender med videosnutter på nett. Dette er 
kjempeviktig når vi ikke kan møtes fysisk. 

Det har vært utrolig gode besøkstall i St. 
Jakob, på gudstjenester og andre aktiviteter. 
Dette må vi glede oss over, og det viser at folk 
har søkt etter fysiske møter når man kan. Før 
sommeren signerte vi også samarbeidsavta-
len for arbeidet i St. Jakob, sammen med Yng-
lingen, Bispedømmet og BKF. Denne avtalen 
fører til at mye av det som skjer formaliseres 
og skaper et mer solid fundament for at alt 
det gode som skjer varer i lang tid fremover. 

Menighetsrådet har, sammen med BKF, job-

bet frem en samarbeidsavtale for Nykirken og 
en ekstern kulturaktør som heter Lungegaar-
dens kulturarena. Lungegaardens kulturarena 
skal drifte Nykirken som øvingslokale for kor 
og korps, holde utleie til konserter o.l., og 
menigheten har noen dager og tidspunkter 
som er «våre» fortsatt. Så vi skal drive bygget 
sammen og håper at vi kan høste positive 
synergieffekter. Jeg håper at dette kan bli en 
modell andre kirker kan se til om man sliter 
med å opprettholde eget aktivitetsnivå. 

Og så vil jeg se fremover. Vi håper alle at 
pandemien for alvor nærmer seg slutten, 
og at 2022 blir mer og mer normalt. Vi har 
vennskapsmenigheter vi ønsker å ta opp trå-
den med igjen. Vi har et rikt gudstjenesteliv i 
kirkene våre. Et rikt kulturliv, og masse annet 
godt som skjer. Takk for alt det gode arbeidet 
som er blitt gjort i 2021, og Guds velsignelse 
inn i det videre.

Leder i menighetsrådet
Christian Nesset
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Fra Gullvåg sine 

Maria-bilder i 

Domkirken
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St.Jakob feiret 100 år med brask og bram

Domkirken har fått nye stoler og fleksibelt 
sideskip  

Yoga dukker opp i stadig flere kirker, her fra 
St.Jakob

2021 - bilder fra året
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Aktivitet i menigheten

KREATIVE OG POSITIVE
Stab og frivillige har hele tiden hatt en positiv 
innstilling, og forsøkt å få til så mye som mulig. 
Og med støtte fra menighetsrådet og andre 
overordnede har vi fått til mer enn de aller 
fleste menigheter i Norge! Et eksempel: Da 
reglene i januar tilsa maks 50 deltakere på 
gudstjenester og andre samlinger i kirkene, 
mens kinoer og kulturhus fikk lov til å ta imot 
200 (Regelen om faste plasser definert som 
stoler med armlene), la vi presentasjonsguds-
tjenesten for årets konfirmanter til den største 
salen til Bergen Kino. Og fikk dermed plass til 
både konfirmanter og foreldrene deres.

LETTELSER
Etter sommeren fikk vi noen få uker nesten 
uten restriksjoner. Da boblet kreativiteten, og 
på siste søndag i september fikk vi et sammen-
treff av flere store begivenheter i Domkirken: 
Autunnale-gudstjeneste, Åpning av Gullvåg-ut-
stillingen, og innvielse av nye kirketekstiler 
utarbeidet av Jon A. Pettersen.
Noen aktiviteter har vært i gang mer eller min-
dre kontinuerlig. Gudstjenestene har stort sett 
blitt holdt som oppsatt – men med antallsbe-
grensning. St. Jakob har hatt stor pågang hele 
året, og har ikke kunnet slippe inn alle som 
ville komme. Men 100-årsjubileet i september 
fikk gå nesten uhindret. Jevnt over er det nå 

St. Jakob av kirkene våre som samler flest til 
gudstjeneste hver søndag.

DIGITALE
Også i 2021 har menigheten vært svært synlig 
på digitale flater. Ukentlige søndagstanker ble 
distribuert frem til sommeren. Og årets advent-
skalender ble minst like bra som fjorårets.
En av høstens store begivenheter var forsøkene 
med Drop-in-dåp, to lørdager i oktober/no-
vember. Dette var et fellesprosjekt med andre 
menigheter i byen, med kinoreklame og annon-
ser. Vi nådde mange på denne måten og døpte 
nesten 20 personer. Flest barn/unge, men også 
noen voksne. Eldstemann var over 80 år!

NYE TIDER
Driften av St. Jakob er gått inn i en ny fase i 
løpet av året. Den er nå et samarbeid mellom 
menigheten, Ynglingen (KFUK/KFUM Bergen), 
Bergen Kirkelige Fellesråd og Bjørgvin Bispe-
dømme. Alle partene bidrar med økonomi og 
stillinger. Menigheten sitter fortsatt med det 
største ansvaret (og regningen), men vi ser at 
dette er en god modell for arbeidet i årene som 
kommer.
2022 vil bli preget av nye tider for Nykirken – 
men det får vi komme tilbake til neste år.

Sokneprest Hans Jørgen Morvik

2021 ble en fortsettelse av 2020. 

Nok et år i pandemiens grep. Vaksinestart 
for de mest utsatte  i januar ga grunnlag for 
optimisme. Men det gikk seint fremover, 
syntes vi. Stadig skiftende smittevernsbe-
stemmelser ga mye administrativt arbeid – 
men ytterst lite menighetsaktivitet utover 
lovpålagte oppgaver og gudstjenester.
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Menighetens hus, kirker og eiendeler

BERGEN DOMKIRKE 
Det foregår fremdeles omfattende 
restaureringsarbeid. Drift er derfor 
begrenset til helg og kveld. 
Ingen vielser og gravferder.  

JOHANNESKIRKEN
Drift gjennom hele året. 
Åpent for vielser og gravferd.
Turistsesong avlyst grunnet Covid-19-  
restriksjoner. Kirken trenger utbedring av 
lekkasjer/fuktskader i veggene.

MARIAKIRKEN
Drift gjennom året, stengt for gudstjenester i 
sommerferien. Åpent for vielser og gravferd.
Turistsesong erstattet med åpen kirke i peri-
oden 21.6.-20.8.21, tidebønn kl. 12 de fleste 
dager.

NYKIRKEN
Har i 2021 vært igjennom en omfattende 
prosess med mål om ny struktur for drift og 
innhold som skal realiseres i 2022. BKF har 
utført omfattende vedlikehold og oppgrade-
ringer.

ST. JAKOB KIRKE
Kirke for ungdom og unge voksne. Drives som 
felles prosjekt av BKF, Bjørgvin bispedømme, 
KFUK-KFUM  og Bergen domkirke menighet.

ANDRE EIENDOMMER: 

NYKIRKEN MENIGHETSHUS 
Bygget er utleid til Nykirken åpen barnehage, 
som driftes av menigheten. Leies tidvis ut til 
andre.

ABSALON BEYERS GT. 1
Underetasje og første etasje utleid til 
Mariakirken åpen barnehage, som driftes av 
menigheten. Disse lokalene leies også tidvis 
ut til andre. 
Andre etasje leies ut som bolig.

MARIASTUENE – 
DREGGSALMENNINGEN
Lokalene leies delvis ut, og brukes delvis av 
menigheten selv. 

Menigheten eier fem kirker: Domkirken, Mariakirken, Johanneskirken, Nykirken og  
St. Jakob kirke - hvorav de tre første driftes av Bergen kirkelige fellesråd. St.Jakob og 

Nykirken driftes som samarbeid mellom ulike aktører.
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Bergen domkirke

Domkirken er byens og bispedømmets hovedkirke. Vi skal derfor ha et rikt guds-
tjenestetilbud, og vi skal holde en musikalsk og liturgisk standard som gjør det 
naturlig for både menighetens egne medlemmer og besøkende å oppsøke den. 

KIRKEKOMITEEN
Kirkekomiteen har i 2021 bestått av:
Gudmund Waaler (domprost)
Hans Jørgen Morvik (sokneprest)
Kjetil Almenning (domkantor)
Sigurd Melvær Øgaard (domkantor og komi-
téleder)
Camilla Grimsby (diakonimedarbeider)
Alf Tore Hommedal (repr. Domkoret)
Christian Nesset (menighetsrådets repr.)
Odd Sætre (frivillig)
Karen Knudsen (frivillig)
Helen Skeidsvoll (frivillig)
Ingrid Veslemøy S. Omenaas (frivillig)

SAKER
Kirkekomiteen har hatt 6 møter og behand-
let 31 saker. Foruten diskusjoner rundt det 
pågående restaureringsarbeidet i Domkirken 
har viktige hovedsaker vært nye kirketekstiler, 

stor kunstutstilling med malerier av Håkon 
Gullvåg, og restrukturering av trosopplæring 
etter at Barnas katedral ble avviklet. Vi har 
også jobbet videre med ivaretakelsen av våre 
frivillige. Det ble satt ned en arbeidsgrup-
pe for å jobbe med mulig ny adventskrans, 
samt å se på muligheten for en julekrybbe 
med store figurer. VI har hatt jevnlig og god 
kommunikasjon med både kirkebyggsjef i BKF 
og prosjektledere i Akasia angående vedlike-
holdsarbeid og videre planer for kirkebygget. 

AKTIVITETER
Bergen domkirkes jentekor øver hver tirsdag 
ettermiddag/kveld og Bergen Domkor øver 
hver onsdag kveld. Vi har hverdagsmesse 
med nattverd hver fredag kl. 13.00, etterfulgt 
av sosialt samvær. 
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Etter en lang pause grunnet Korona, kunne vi 
igjen feire disse hverdagsmessene fra og med 
sommeren 2021. Mot slutten av 2021 ble det 
bestemt å gjeninnføre hverdagsmesse også 
tirsdager kl. 09.00.
Hver onsdag og fredag møter en gruppe til 
morgenmesse kl. 07.30 i Skrudhuset, etterfulgt 
av frokost. 

BEGIVENHETER
En av de største begivenhetene i Domkirken 
i 2021 har vært utstillingen «Den bibelske 
syklys», med store malerier av Håkon Gullvåg 
fordelt utover hele kirkerommet og i våpen-
huset. Det har vært svært stor interesse for 
denne utstillingen, og mange har tatt turen 
innom. I samarbeid med BKF fikk vi organisert 
åpningstider med frivillige tilstede, samt mange 
spesialomvisninger for grupper, både barn og 
voksne. Vi fikk besøk av en gruppe fra Riksanti-
kvaren 22. juni og hadde et fruktbart møte med 
dem, i samarbeid med Arne Tveit fra BKF. I dette 
møtet fikk vi blant annet vist – og fikk forståelse 
for – hvor viktig det er for Domkirken å være en 
levende kirke, ikke bare et historisk kirkebygg. 
22. juli holdt biskop Halvor Nordhaug og dom-

prost Gudmund Waaler en verdig gudstjeneste 
til minne om tragedien på Utøya for 10 år siden. 
På Diakoniens dag 10. oktober hadde vi gleden 
av å kunne dekke langbord i sideskipet. Dette 
var en av mange måter sideskipet har blitt brukt 
på etter at benkene ble tatt ut. Vi hadde også 
flere konserter i sideskipet gjennom høstse-
mesteret.
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Johanneskirken

Johanneskirkens synlige beliggenhet, det store kirkerommet og en kulturåpen profil 
gjør kirken til en mye besøkt kirke i menigheten.

KIRKEKOMITEEN
Kirkekomiteen har i 2021 bestått av:
Erlend Skjelten, leder
Sidsel Grønlund, MR
Eldbjørg Wedaa (gikk ut i løpet av 2021)
Greta Gramstad
Hans Petter Waage 
Julian Misic 
Anna Bæckström Hovda, ansatt
Eivind Berg, ansatt/permisjon deler av 2021

Representant fra Sta. Sunniva kammerkor ble 
oppnevnt i løpet av 2019, men har ikke kunne 
stille i særlig grad i 2021.

ÅRET SOM GIKK
Kirkekomiteen har ikke kunnet ha alle møter 
i 2021 som planlagt. Vi har måttet basere oss 
mer på eposter, og har også møttes digitalt. 

Arbeidet har vært mer fragmentert som en 
følge av dette, samtidig har vi klart å løse våre 
oppgaver. Vi har både evaluert, lagt planer og 
svart på det som er kommet fra MR.

Vår synlige beliggenhet, det store kirkerom-
met og en kulturåpen profil gjør kirken til en 
mye besøkt kirke i menigheten. 2021, ble an-
nerledes: De siste årene har vi hatt åpen kirke 
hver eneste fredag formiddag, og i forbindel-
se med andre arrangementer. I 2021 har vi 
kunnet ha kirken lite åpen. Men har i så stor 
grad som mulig hatt kirken åpen i forbindelse 
med andre arrangementer, i de periodene 
det har vært lov/mulig. Vi har i løpet av året 
hatt perioder med full nedstenging igjen, og 
perioder der mindre grupper har kunnet være 
sammen enten i kirkerommet, eller i cafeen.
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GUDSTJENESTER
Gudstjenestelivet har vært preget av den 
samme syklusen med full og delvis nedsten-
ging, og stadig skiftende regler og muligheter. 
Vi har hatt gudstjenester på søndagene så 
ofte som det har vært lov, og med så mange 
det har vært lov å samle. Vi har justert guds-
tjenestens preg etter smittevern dette også i 
2021, i tillegg til kirkeårets preg 

Vi tar imot mange barn til dåp, det har i 2021 
ført til en god del dåpsgudstjenester utenom 
høymessetid, både med enkeltfamilier og 
med flere dåpsfamilier samlet. En del dåp er 
også blitt utsatt. En del søndager har vi hatt 
dåp som vanlig i høymessen, men med et 
begrenset antall fra hvert dåpsfølge.

Kantor Eivind Berg gikk i løpet av 2021 ut i 
permisjon og ulike vikarer dekker ulike deler 
av tjenesten. Det har gått bra. Forsangere fra 
Bergen Operakor og Sta. Sunniva kammerkor, 
som øver i kirken, har deltatt med forsangere 
på en del gudstjenester løpet av året.  Annen-
hver torsdag har vi vanligvis hverdagsmesser, 
i 2021 har vi isteden videreført fjorårets ny-
vinning: «Salmer og suppe på høyden» med 
påmelding. Det har dels fungert bra, andre 
ganger vært preget av nedstenging, sykdom 
og forfall. Kafe A Capella er stedet for sosial 
samling, hvor særlig de lange kirkekaffene 
bidrar til å knytte menigheten sammen og er 
et diakonalt arbeid, det har vært et stort savn 
å ikke kunne ha det i noen særlig utstrekning. 
De periodene det har vært mulig å ha kirke-
kaffe Har det stort sett vært bak i kirken, på 
grunn av smittevern. 

AKTIVITETER
Annenhver tirsdag kveld er det åndelig vei-
ledning i gruppe, i Johanneskirken. Ledet av 
musiker og terapeut Eldbjørg Wedaa og prest 
Anna. I 2021 har gruppen vært mindre enn 
foregående år. Med tanke på smittevern har 
det vært OK, for dermed har de fleste samlin-
gene vært i kirken (ikke digitale som i 2020). 
Fra høsten 2021 byttet vi dag fra tirsdag til 
torsdag. 

Høsten 2021 startet vi et nytt tilbud i ukeda-
gene: «Yoga i Johannes», det er en time an-
nenhver tirsdag kveld. Med Bibelmeditasjon 
og restitusjonsyoga. Det er en type rolig yoga 
med fokus på stillhet og pust. Kirkekomiteen 
er glad for å kunne åpne kirkerommet vårt for 
stillhet, meditasjon og spiritualitet som tar 
kroppen og pusten på alvor. 
Høsten 2021 var også Kirkelig Dialogsenter 
tilbake med meditasjon hos oss, etter en 
pause. Det er vi også veldig glad for. Det er 
annenhver tirsdag kveld.
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MØTEPLASSER
Johanneskirken er fortsatt et sted det er lett 
å komme alene, og det er alltid noen å prate 
med før eller etter gudstjenestene, og gode 
gudstjenesteprogram å følge med i.
Johanneskirken er ofte et førstevalg for kon-
serter og kunstproduksjoner som krever store 
rom, det har vært færre av disse i 2021. 
Vi skulle etter planen ha fem familieguds-
tjenester i 2021: Hellige tre kongers fest, en fa-
miliegudstjeneste på forsommeren, Høsttakke-
fest, Barnas Alle Helgen og Lys våken. Flere av 
dem måtte avlyses på grunn av nedstenging. De 
vi hadde var godt besøkt, spesielt kan nevnes 
Høsttakkefest/Barnas Autunnale i september 
ved den såkalte gjenåpningen. Det var en fest 
av en messe.
Av store gudstjenester med mange involver-
te, fikk vi i 2021 feiret 8. mars, med mange 
besøkende, innleid artist og annerledes musikk 
og dans.

SAMARBEID
Johanneskirken sitt aldershjem «Johannes-

hjemmet» som i løpet av 2021 ble «Johannes-
senteret omsorg pluss», har i hele 2021 hatt 
andakter. Digitalt ved årets start, og fra vårpar-
ten vanlige andakter. Med unntak av noen få 
uker med korona på aldershjemmet, har det 
vært gjennomført ukentlig. De ukene Anna har 
tjenetseuke eller fravær stiller enten en av de 
andre prestene, en ulønnet medarbeider, eller 
organisten har en «musikkandakt»
Kirkekomiteen var positive til Drop-in-dåp i 
Johannes og stiller gjerne igjen ved senere 
anledninger.
I 2021 har menigheten i Johannes samarbeidet 
med Sydneshalvøens kulturhistoriske lag, og 
arrangert både historisk vandring på høyden og 
Kulturhistoriske aftener i kirken. Det har vært 
veldig positivt på alle vis, og fulltegnet hver 
gang. Dette er et samarbeid som vil fortsette 
i 2022.preget av den samme syklusen med 
full og delvis nedstenging, og stadig skiftende 
regler og muligheter. Vi har hatt gudstjenester 
på søndagene så ofte som det har vært lov, og 
med så mange det har vært lov å samle.
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Mariakirken

Mariakirken er med sin unike historie og utsmykning en kirke både for 
byen, menigheten og turister.

KIRKEKOMITEEN
Kirkekomiteen har i 2021 bestått av:
Berit Margrethe Andersen, representant i diako-
niutvalget i BDM
Åsta Rosendahl Knudsen
Synnøve Rodahl 
Rune Valderhaug, komiteens representant i MR  
Maria Kristine Monsen, komiteens representant 
i MR 
Dag Roness 
Yvonne Erdal, kirketjener (sykemeldt fra medio 
februar) 
Karstein Askeland, kantor
Beate Iren Lerdahl, prest 

Det var 5 møter i kirkekomiteen i 2021. 

SAKER TIL BEHANDLING i 2021 
Samtaler rundt profilering av menigheten og 
arbeid med den nye trosopplæringsplanen. 
Tilpasninger av kirkerommet i form av en barne-
krok med puter og bøker/barnealter, er på trap-
pene. Likedan utvide kontakt med Mariakirken 
Åpen barnehage. Mediestrategi og behovet for 

oppdatert informasjon i form av plakater og må-
nedsprogram – samt synlighet i sosiale medier 
– er andre saker oppe til drøfting. Profilering av 
gudstjenestene med èn invitert gjest til en sam-
talepreken om tro og liv en gang i måneden, ble 
vedtatt. Kombinasjon av høy aktivitet på høsten 
og manglende bevilgninger, gjorde at oppstart 
ble utsatt til januar 2022. Rekruttering og oppføl-
ging av frivillige og tilpasning av virksomheten 
knyttet til stadig nye corona-restriksjoner, har 
også dette året preget samtalene.

FASTE AKTIVITETER
Søndag kl. 18.00. Menighetens hovedguds-
tjeneste. Ikke i perioden 13. juni - 22. august. 
Søndag kl. 11.00. Engelskspråklig i regi av Den 
anglikanske menighet i Bergen (ACN)

Lørdager kl. 13.00. Dåpsgudstjeneste. Vanligvis 
èn lørdag per måned. Denne høsten hadde vi 
flere pga. stor etterspørsel. Av smittevernhensyn 
måtte vi legge til rette for mange enkelt-dåps-
gudstjenester etter hverandre, istedenfor å 
samle alle til èn stor gudstjeneste. 
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Hver tirsdag kl. 18.00-20.00. Mariakirkens 
kantori øver. Koret ledes av kantor Karstein 
Askeland. Det vises for øvrig til kapittelet om 
kirkemusikk. 

SpeSielle gudStjeneSter 
- 24. februar: Askeonsdagsgudstjenesten ble 
flyttet ut pga. coronarestriksjoner 
- 29. august: 3 konfirmasjonsgudstjenester – 
for til sammen 16 konfirmanter
- 26. september: Anglikansk ordinasjonsguds-
tjeneste for Kirk Weiz
- 7. november: Allehelgensdag og preken-
samtale om sorg med Kjersti Skattum, som 
brått mistet sin eldste sønn i en ulykke i 
forsvaret. Full kirke. Kantoriet medvirket. 

På grunn av corona, fikk vi ikke lov til å holde 
ordinære gudstjenester i påsken. Ansatte 
og frivillige holdt istedenfor kirken åpen 
palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 
1. påskedag – med nattverd, salmesang, 
tekstlesninger og musikk. Også julefeiringen 

ble igjen rammet med en øvre grense på 50 
gudstjenestedeltakere. Høy smitte førte til at 
vi heller ikke i år fikk gjennomført planlagte 
julegudstjenester med Krohnengen og Kristi 
Krybbe skoler. 

KirKenS åpningStider
Tirsdag og fredag kl. 12-14 - i perioden 12. 
oktober-21. desember.   
Sommeråpen kirke: Mandag - fredag kl. 10-
16, fra 21. juni -20. august. Middagsbønn kl. 
12 hver dag. I år var dette tilbudet gratis pga. 
ekstrabevilgninger fra kommune og bispe-
dømmeråd.

Kulturarrangement
Det meste som var av planlagte kulturarran-
gement måtte også dette året avlyses pga. 
corona. Det vises for øvrig til kapittelet om 
kirkemusikk.
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HENDELSER i 2021
Før påske ble kirken brukt til et middelal-
derprosjekt i regi av menighetspedagog 
Hilde Tetlie; «Stella Maris – blant hellige og 
alminnelige i middelalderbyen Bergen». Dette 
var et historisk skuespill der skolene i Bergen 
sentrum var invitert til å oppleve Bergens 
kirkehistorie. I alt 8 forestillinger ble spilt.

Nytt av året var tilbudet «Kristen dypmedita-
sjon» hver onsdag i fastetiden kl. 18-19 – en 
stille stund i bønn og kontemplasjon ledet av 
menighetens prest. 

Lesegruppe i fasten foregikk i Mariastuen. 7 
stk møttes 6 ganger og leste og samtalte om  
boken: Gåten Jesus av Notto Thelle, professor 
emeritus i misjonsvitenskap og økumenikk. 

Åpning av regionalt pilegrimssenter i Maria-
kirken 18. mai. Her var kommune, fylkeskom-
mune og bispedømmeråd representert, m. fl. 

Sommeravslutning/frivillighetsfest. Etter flere 
utsettelser fikk vi endelig arrangert sommer-
avslutning for de frivillige og koret på Krohn-
hagen med felles bespisning og program.  
Kirkekaffen i Mariastuen etter kveldsmes-
sen søndag var godt etablert inntil corona 
satte en brå stopper for det 12. mars. 2020. I 
august 2021 kunne vi endelig starte opp igjen 
med det. Det er en stabil og god gruppe på 
rundt 12 frivillige. De har blitt organisert og 
fulgt opp av Åsta Knudsen. Vi har alltid kirke-
verter, medliturger, dåpsverter og kaffekokere 
på plass.   

DROP-IN DÅP
Lørdag 27. november kl. 12-15. 10 mennesker 
ble døpt i alderen 0-82 år. De ble tatt imot 
av frivillige i Mariastuen med bevertning og 
omsorg – og tatt videre med inn i kirken til 
den hellige handlingen. Stort og sterkt!
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Nykirken

Nykirken er av landets mest unike kirker, både historisk og arkitektonisk.
Nok en gang banebrytende som hybridkirke skal kirken på stranden igjen bli hjertet 

av Nordnes, som kirke, kulturhus og møteplass

KIRKEKOMITEEN
Kirkekomiteen har i 2021 bestått av:
Morten Samsonsen, leder
Grete Daphne Røe
Elisabeth Angell
Lisa Bendiksen
Dag Bakka
Kari-May Turøy (kom inn høsten 2021)
Hilde Tetlie (menighetspedagog, gikk ut i 
permisjon sommeren 2021)
Eirik Breivik Minde (kantor og koordintaor. 
Har vært delvis fraværende fra komiteen pga. 
private forpliktelser)
Bernt Forstrønen (prest)

Det ble i 2021 avholdt 5 møter i kirkekomi-
teen i Nykirken. De mest sentrale sakene har 
vært veien videre – hvordan vi planla året og 

samtidig forholde seg til lokale og sentrale 
smittevernregler.

SAKER OG TEMA
- Samarbeid med eksterne kultur- og/eller 
kristne trossamfunn. Det har vært jobbet ak-
tivt med et tett samarbeid med Lungegaarden 
og den ortodokse Eritreiske kirke eventuelt 
andre kristne trossamfunn. Målet var å slutt-
føre en avtale i 2022.
- Planlegging av 400-årsjubileumet i 2022 har 
vært et annet hovedtema. Denne feiringen 
ble startet i advent.
- Samarbeid med BKF og andre aktører mht 
oppussing og fornying av Nykirken
- Samarbeid med BKF og andre aktører mht 
oppussing og fornying av Nykirken
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AKTIVITETER OG PERMISJONER
Til tross for periodevis nedstegning, har det vært 
gjennomført Kveldsgudstjeneste de fleste torsda-
gene.
Hilde var i permisjon – før hun kom tilbake en 
stund før hun sluttet. Åslaug Melø har kommet inn 
i vikariat for Hilde.
Eirik har vært i delvis permisjon og har fått et mer 
merkantilt ansvar bl a med oppdatering av mar-
kedsføring, kultur, samarbeid. Han har nå ansvaret 
for koordineringen av hybridkirke-satsingen. 
Aktiviteter for barn er viktig for kirkekomiteen og 
videre satsing i Nykirken. Denne har vært preget 
av restriksjoner og permisjoner, men har vært 
gjennomført så langt det har vært mulig. Det ble 
gjennomført en drop-in dåp  i flere av byens kirker, 

deriblant i  Nykirken. Det ble et svært vellykket 
arrangement med mange gjester og 5 døpte.
Jazzmessen ble gjennomført før sommerferien 
etter flere utsettelser grunnet pandemien.

INFORMASJON OG HISTORIE
Komiteen har vært opptatt av informasjonsar-
beidet rundt Nykirken. Dette satses det på og på 
slutten av året ble det produsert mer program- 
og plakatmateriell. Det ble også produsert en 
kort historisk presentasjon om Nykirken skrevet 
av lokalhistoriker Mons Kvamme. Det er også 
produsert flere fine videoer om og fra Nykirken i 
forbindelse med blant annet menighetens video-
kalender i advent.
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St.Jakob

JUBILEUM
På tross av mange restriksjoner var nærmere 
1000 mennesker innom de ulike arrangemen-
tene i jubileumsuken. Uken så ut som følger:

Mandag - Valgvake i Jakobssalen
Tirsdag - Sang i Jakob, m/Gunnar Wiik, Jan 
Sverre Stray og Rune Larsen
Onsdag - Jubileumsbølgen
Torsdag - Åpen kirke med historisk foredrag 
av Arne Tveit og Helt ærlig samtale om kir-
kens fremtid.
Fredag - Konsert med artister fra Studio i St. 
Jakob
Lørdag - Basar m/opptreden av St. JaKor
Søndag – Jubileumsgudstjeneste

Jubileumskomitéen bestod av: Åsmund Ulve-
dal, Gunnar Wiik, Cathrine Waaler Halsten-
sen, Susanne Ingebrigtsen og Øyvin Rudolf 
Sønnesyn Berg. 

Restriksjonene på starten av året førte til mye 
kreativitet i gjennomføring av gudstjeneste på 
søndagene. Ansatte og frivillige samarbeidet 
godt for å lage to utegudstjenester (i mange 
minusgrader), 3 insta-story-gudstjenester, og 
hadde 2 søndager med gudstjenestepoder. 
Mot slutten av februar kunne vi igjen ha guds-
tjeneste inne. Det hadde vi resten av året, 
med god oppslutning og en fantastisk gjeng 
med frivillige som samarbeider om å gjøre 
gudstjeneste og kirkekaffe en fin og inviteren-
de plass å være.
Blant høydepunktene var Ringenes Her-
re-gudstjenestene, fysisk i mai og digitalt for 
DNK nasjonalt i november, jubileumsguds-
tjeneste i september, Harry Potter-guds-
tjeneste i oktober, Lysmesse i november og 
julegudstjenesten i desember. Gudstjeneste-
ne er hjertet i St. Jakob og vi er glade for 
utviklingen de har hatt, med et snitt på 100 
deltakende på høstens gudstjenester.

Det har vært et spennende år i St. Jakob, med korona-utfordringer, men samtidig 
med store opplevelser og kraftig vekst! I 1921 sto småkirken på Nygård ferdig bygget. 

Derfor var 100-års jubileum en viktig del av året. St. Jakob ble feiret med brask og 
bram i en uke i september. 
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ST.JAKOR
St. JaKor er vårt lavterskel kor for unge voks-
ne, og startet året med ca. 80 medlemmer. 
Koret ble sterkt preget av korona-nedsteng-
ninger, og fikk derfor ikke til noen øvelser på 
vår-halvåret. Styret var allikevel positive og 
jobbet godt med alternative måter for å holde 
koret samlet. 

Da høsten begynte måtte Hanna Grøsland 
gi seg som dirigent etter et år. Da tok Guro 
Topphol over som dirigent, og pga. lettelser 
i tiltak kunne koret ha vanlige øvelser igjen 
fra starten av september. Mange av korets 
tidligere medlemmer ble med videre og etter 
inntak av nye telte koret hele 120 medlem-
mer! Etter to intense øvelser opptrådde koret 
på jubileumsbasaren til St. Jakob og fikk god 
tilbakemelding fra resten av basarfolket. 

Resten av semesteret gikk til øving på 
julesanger. Dessverre måtte den planlagte 
julekonserten i Johanneskirken avlyses pga. 
innstramminger i restriksjoner, men heldig-
vis fikk koret vist litt hva de var gode for på 
julelys-tenning på Fløyen og i en mini-konsert 
utenfor Johanneskirken i desember. 

Vi gleder oss til nye øvelser, sosiale samlinger, 

gjennomføring av den utsatte julekonserten 
og det utsatte julebordet i 2022!

STUDENTLUNSJ
Studentlunsj er St. Jakobs lesesal-tilbud med 
lunsj, som arrangeres på fredager. 2021 var et 
spennende år med mye utvikling for student-
lunsj. På vårparten av året var det strenge 
restriksjoner på arrangement, med maks 10 
deltakere på hvert arrangement. Samtidig var 
det et stort behov for alternative leseplasser 
og sosiale treffpunkt. Det resulterte i at det 
ble arrangert Studentlunsj tre dager i uken, 
med maks 10 deltakere på hvert arrange-
ment. Mot slutten av halvåret ble det åpnet 
mer opp, og vi arrangerte som vanlig.

Høsten kom med en kraftig økning i delta-
kere på Studentlunsj. Vi gikk fra et snitt på 
15 deltakere, til et snitt nærmere 40. Mange 
meldte seg inn som medlemmer, og student-
lunsj har på slutten av året 65 medlemmer. 
Lunsjene gjennom året har blitt laget av 
ansvarlig voksenleder, Øyvin Rudolf, og de 
to studentprestene, Inge og Marie. I tillegg 
har mange frivillige bidratt, særlig styreleder 
Eirun har gjort en særlig innsats for at ting 
skal gå rundt.



21

KAFE JAKOB

De siste årene har vist et behov hos unge 
voksne for å ha en egen, lavterskel henge-
plass, gjerne i kombinasjon med matserver-
ing og noe program. Kafé Jakob er et tilbud 
som skal møte dette behovet - en åpen kafé 
som serverer billig og digg middag og snacks 
annenhver torsdag. Gjennom hele 2021 har vi 
arbeidet med å styrke Kafé Jakob-tilbudet og 
høsten 2021 ble det satt ned en egen komité 
av frivillige som har ansvar for organiseringen 
og matlagingen i kaféen under ledelsen av 
Guro Osland. Våren var i stor grad preget av 
koronapandemien som satte en stopper for 
flere kafé jakober, men så langt det lot seg 
gjøre gjennomførte vi innenfor gjeldende 
smittevernregler. Flere samlinger ble holdt på 
Jakobsplassen i all slags vær. Disse kveldene 
har samlet mellom 25-50 unge voksne. Som 
regel under Kafé Jakob er det et påfølgende 
arrangement, enten sosialkveld, Helt Ærlig 
eller Fokuskveld. 

SOSIALKVELD

Del av Kafé Jakob. Har vært lagt til torsdager 
i begynnelsen og slutten av semesteret for å 
gi folk en arena til å bli bedre kjent, samt at 
det krever mindre forberedelse dersom det 
ikke kommer så mange pga eksamenslesing 
mot slutten av semesteret. På sosialkveldene 
i 2021 har vi spilt mye spill, men også sett film 
og hatt quiz/gruble.

HELT ÆRLIG

Del av Kafé Jakob. Samfunnsaktuell samtale 
mellom interessante personer som har noe 
de ønsker å formidle. Tema er ofte noe som 
er knyttet kontrovers til eller som oppleves 
vanskelig å snakke om utenfor det offentlige 
rom hvor det kan bli lite konstruktivt. Tema og 
gjester bestemmer Helt Ærlig komitéen. Den 
bestod i 2021 av Philip Torp Nilssen, Solveig 
Marie Angeltveit, Ulrikke Hugaas (f.o.m 
høsten 2021) og Susanne Feste Ingebrigtsen 
(ansatt). Blant temaene for samtalekveldene 
i år var “Åpenhetsloven”, “Mannsrollen”, 
“Kirkens fremtid” og “Det trofaste samliv-
et”. Sistnevnte var et samarbeid med Skeivt 
kristent nettverk hvor Terje Hegertun bidro 

med et innlegg om sin nye bok som åpner for 
full inkludering av likekjønnede parforhold 
i frikirkeligheten. På grunn av pandemien 
måtte noen samlinger utgå eller spilles inn på 
podcast, men alle samlingene som ble holdt 
fysisk er også tilgjengelig på podcast. 

FOKUSKVELD

Fokuskveld er en del av Kafé Jakob hvor vi 
setter særlig fokus på noen temaer innenfor 
teologien. På våren ble fokuskveldene ikke 
gjennomført pga. koronatiltak. På høsten der-
imot fikk vi gjennomført tre kvelder, med tre 
forskjellige fokuskveld-holdere. Øyvin Rudolf 
innledet om “tro og vitenskap”, Bernt hadde 
en kveld om “Gudsfrykt” og vi deltok på 
Biskopen på hjemmebane hvor han tok opp 
spørsmålet “Er alt i Bibelen Guds ord?”. 

SPORTY

Sporty er vår nysatsning for unge voksne, som 
har lyst til å trene sammen med andre. På 
høstsemesteret har det vært Sporty-samling 
annenhver tirsdag, flest ganger med sirkel-
trening, ledet av Julie Ingebrigtsen. I tillegg 
har SportY hatt aktiviteter som klatring og 
Swing-kurs. Swing-kurset var kanskje årets 
store overraskelse, hvor det plutselig var mer 
enn 50 unge voksne som fylte Jakobsalen og 
kirkerommet med dans og god stemning. Vi 
gleder oss til fortsettelsen!
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STRIKKEKLUBB

Vinteren 2021 dukket det opp en gruppe på face-
book som over natten fikk 40 medlemmer. Denne 
heter “Strikkeklubb i St. Jakob” og ble opprettet av 
Kari Lie Totland som hadde plukket opp at det fantes 
mange unge, entusiastiske strikkere i St. Jakob. Når 
pandemien ikke tillot fysiske samlinger ble det et par 
strikkekvelder på zoom, men med en gang vi hadde 
mulighet til det arrangerte strikkeklubben fysiske 
samlinger. Det resulterte i to samlinger før sommeren 
og fem samlinger på høsten. På strikkekveldene 
deltok tilsammen mellom 20-25 strikkere hver gang, 
og etterspørselen etter flere strikkekvelder har vært 
stor. I forbindelse med St. Jakob sitt 100-års jubileum 
lagde Kari, som ble leder for strikkeklubben, mønster 
til en egen St. Jakob-vott. De som strikket votten fikk 
garn mot at vottene ble loddet ut som gevinster på 
basaren i jubileumsuken. 

BØLGEN

Bølgen er St. Jakob sin åpne ungdomsklubb som 
er fast hver onsdag. Her spiser vi middag sammen, 
gjør ulike aktiviteter, har «storytelling» og tidebønn/
kveldssamling. Bølgen har holdt god stand under 
pandemien, da aktiviteter for barn og unge ofte har 
vært skånet for de strengeste restriksjonene. Likevel 
ble det til at noen Bølgen-samlinger måtte avlyses 
eller ble holdt utendørs. Nytt av høsten 2021 var 
at det nye konfirmantkullet fikk tilbud om å være 
“Bølgen-konfirmant”, dvs å ha Bølgen som sin inter-
essegruppe og være forpliktet til å være på 75 % av 
onsdagene i løpet av året. Dette har skapt en større 
stabilitet på Bølgen med tanke på hvor mange som 
kommer fra gang til gang. 

I tillegg har det blitt en fast base av unge voksne som 
er frivillig på Bølgen. Høsten 2021 var disse Anna 
Kathrine Berggrav Eide, Benedicte Steinbakk, Truls 
Hauge og Kristian Storevik. I høst kom også Kenneth 
Smeby til, som praksisstudent fra PTL-studiet på NLA. 
Da ansvarlig voksenleder for Bølgen, Anne Smedsrud 
Edstrøm, ble sykemeldt i høst ble Kristian Storevik 
honorert av Ynglingen for å være med alle onsdager 
som en avlastning for resten av staben. 

MILK

MILK er KFUK-KFUM sitt ledertreningskurs for alle 
som er konfirmert og ønsker et videre engasjement 
i kirken sin med fokus på lederoppgaver og konfir-
mantarbeidet. Et MILK-kurs består av åtte samlinger i 
kirken, samt deltakelse på leir og andre eventuelle ak-
tiviteter. Blant annet har mange MILK-ere vært med 
på Bølgen. I 2021 har vi hatt to kull med “MILK-ere”. I 
juni fikk 10 ungdommer sitt kursbevis og ble oppgrad-
ert til “ungdomsledere”. I høst meldte 7 ungdommer 

seg til å være med på MILK for det nye skoleåret. 
Felles for begge kullene er at de er motiverte og 
engasjerte for å være med i arbeidet. Høydepunk-
tene har vært konfeleir før sommeren og i november. 
Susanne Feste Ingebrigtsen og Trygve Nesse ledet 
MILK-samlingene våren 2021, mens Susanne og Ken-
neth Smeby (praksisstudent) ledet høstens samlinger. 

KONFIRMANTARBEID

2021 ble enda et korona-år for konfirmantene og 
det bydde på flere endringer, særlig på vårparten. Vi 
skjøv på hele opplegget til 20/21-kullet, ettersom det 
forrige kullet hadde konfirmasjonene sine i august. 
Det ble et veldig annerledes konfirmantår, blant an-
net med presentasjonsgudstjeneste i Bergen kino og 
sommerleir for første gang i BDM sin historie. Likevel 
tror vi at konfirmantene fikk et fullverdig og bra år, 
kanskje enda mer minnerikt enn det ellers ville vært. 
Da august kom i år ble 53 konfirmanter konfirmert 
i henholdsvis Nykirken, Johanneskirken, Domkirken 
og Mariakirken. 21/22-kullet startet ikke lenge etter, 
med 66 påmeldte totalt. I høst prøvde vi at noen av 
konfirmantene fikk velge å være med på Bølgen fast 
hver onsdag, istedenfor klassisk undervisning. Disse 
10 konfirmantene har vi fått et veldig godt forhold 
til og vi ser at de trives. En “vanlig” konfirmantleir i 
november var ellers et stort høydepunkt i år. 

Ansvarlig for konfirmantene er Susanne Feste In-
gebrigtsen, med et team bestående av ulike ung-
domsledere, unge voksne, prest Beate Lerdahl (våren 
2021) og prest Bernt Forstrønen (høsten 2021). 

STRUKTUR OG ORGANISERING

I 2021 skjedde det store ting når det kommer til 
kirkens organisering og eierstruktur. I juni ble en ny 
samarbeidsavtale mellom Bergen Domkirke Menigh-
et (BDM), Bergen kirkelige fellesråd (BKF), Bergen 
KFUK-KFUM Ynglingen og Bjørgvin bispedømme 
underskrevet. Her ble det nedsatt et styre med repre-
sentanter fra de fire forskjellige eierne, som sammen 
skal sette mål for arbeidet, og sikre økonomiske og 
organisatoriske rammer. 

Bernt Forstrønen fikk tillit som daglig leder for arbei-
det i en 50%-stilling avsatt fra BDM. 

I juni sluttet også Trygve Nesse i sin stilling i St. Jakob. 
Etter 4 år med uvurderlig innsats for St. Jakob reiste 
han videre til sjømannskirken i Berlin for å arbeide 
der. Inn kom Susanne Ingebrigtsen, som fikk økt sin 
50%-stilling som konfirmant-arbeider i BDM til en 
100%-stilling som arbeider i St. Jakob. Anne Edstrøm 
fikk også økt stillingen sin hos Ynglingen, og kunne 
dermed 100% som programarbeider inn mot St. 
Jakob.
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Trosopplæring

Våren 2021 ble ny trosopplæringsplan for menigheten ferdigstilt. Målet er å spre til-
takene i de ulike kirkene for å nå flere barn og unge, og det er nå planlagt for tiltak i 

ulike aldersgrupper i alle de fem kirkene våre. 

Men som med mye annet dette året har 
covid-19 også preget trosopplæringsarbeidet. 
En god del tiltak måtte avlyses, men desto 
større glede over de vi kunne gjennomføre i 
et år preget av restriksjoner og avstand. 
Ressurser i trosopplæringsarbeidet 2021:
Menighetspedagog, barne- og ungdomskan-
tor, og spesialprest for barn- og unge. I tillegg 
samarbeider vi med øvrige ansatte, ansatte i 
de åpne barnehagene og frivillige.

BABYSANG
Babysang i Nykirken er en av de faste aktivi-
tetene i løpet av en uke. Til vanlig er det bare 
å møte opp, men i år har vi stort sett hatt 
påmelding til babysang for å sikre at vi holder 
oss innenfor anbefalinger og restriksjoner. 
Gjennom høsten ble det en fin gjeng som 
møttes tirsdager i kapellet for sang og musikk, 

og stor var gleden da vi kunne flytte opp i 
kirkerommet igjen, til nytt gulv og god varme, 
noe som gjør babysangen ekstra hyggelig.vår/ 
sommerkonsert 2022.

NORDNES BARNEGOSPEL
Gjengen fra SFO på Nordnes skole har i år talt 
31, pluss/ minus. Det har stort sett vært godt 
oppmøte og god stemning! På våren var det 
en periode der vi måtte avlyse, og en periode 
der vi delte gruppen i to som hadde hver sine 
øvelser. I takt med gjenåpningen på høsten 
gjennomførte vi korøvelser som vanlig og 
fikk også to fine adventsopptredener; Jule-
grantenning på Klosteret og Gamlekara sin 
tradisjonelle julekonsert i Nykirken. Vår egen 
julekonsert måtte vi utsette, og satser nå på 
vår/ sommerkonsert 2022.
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nyKirKenS KnøtteKor
Knøttekoret har ikke kommet i gang dette året 
på grunn av restriksjoner. Familiemiddager i 
Åpen barnehage har vært gjennomført når 
det har vært mulighet for det (mer info under 
Åpen barnehage)

SØNDAGSSKOLE
Det har vært et år med lav aktivitet på 
søndagsskolen i Domkirken. Men på tross av 
strenge restriksjoner så har de fire lederne 
stilt opp når det har vært behov eller det har 
vært barn til stede, for å gi barna og familiene 
et tilbud og et positivt møte med kirken. Det 
har vært noen få søndagsskolesamlinger, og 
utenom det har barna som har vært til stede 
på gudstjeneste fått tilbud om aktivitetsmate-
riell i benkene eller at familiene kunne bruke 
barnekroken bakerst i kirken.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK
Det meste av breddetiltakene lot seg ikke 
gjennomføre i år, men i perioder med mindre 
restriksjoner fikk vi gjennomført noen samlin-
ger. Det ble en fin kveldstund i Nykirken i vår 
sammen med en gjeng 2-åringer som kom på 
Krøllesamling. Her var det sang, formidling av 
en fortelling fra Bibelen og litt lek og moro. I 
høst var det Barnas Allehelgen i Johanneskir-
ken. En gudstjeneste med preken og bønne-
vandring tilrettelagt for barn og familier, hvor 

Domkirkespirene deltok med sang.    

SKOLER OG BARNEHAGE
I vår det flere skoleklasser som var med på 
middelalderspillet Stella Maris, og i tillegg 
en klasse som deltok på opplegget «Vand-
ring gjennom Bibelen». I forbindelse med 
Gullvåg-utstillingen i Domkirken i høst har det 
vært noen omvisninger med skoleklasser. 
Akasia Nykirken barnehage har vært jevnlig 
på besøk, når det har vært mulighet for det, 
men det ble færre samlinger i år enn tidligere 
år. Både påske- og julevandringene for barne-
hagen måtte avlyses dette året.
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Åpne barnehager

Menigheten eier to barnehager
Nykirken Åpen barnehage og Mariakirken Åpen barnehage. 

Enda et spesielt år er avsluttet.  Det 
nærmer seg to år med trafikklys, karan-
tener, hurtigtester, håndvask, munnbind, 
vaksiner og restriksjoner på både opp-
møte, servering og kos med med de aller 
minste. Vi vil takke alle gjestene våre for 
et godt samarbeid gjennom året. Vi har 
heldigvis igjen klart å holde smittetrykket 
lavt hos oss, mye grunnet godt smittevern 
i barnehagene og med svært god hjelp fra 
de som har benyttet seg av tilbudet. 

PANDEMI
Pandemien har altså ført til store endringer 
i Åpen barnehage, men vi måtte bare holde 
stengt én uke i februar. Vi har i størst mulig 
grad forsøkt å legge til rette slik at de med 
behov for å møtes - har kunnet gjøre dette 
i større eller mindre grad. Barnehagene har 

uke for uke vurdert smittetrykket og forsøkt å 
tilpasse tilpasse tilbudet på best mulig måte.

TILTAK
- utarbeidelse av egen smitteveileder, samt 
opphenging av informasjonsmateriell og 
litervis med antibac. 
- innført påmelding til hver åpningsdag med 
begrensede plasser. Dette har variert mellom 
5 og 25 barn. 
- åpningstiden ble noe endret, men det har 
alltid vært et tilbud.
- oppfordring om å holde avstand til andre 
voksne og andres barn. De ansatte kan heller 
ikke være like tett på som vanlig.  
- sjelden smørelunsj, mest egen matpakke. 

Staben serverer te og kaffe. Av og til har det 
vært tilbud om servering av varm lunsj og  et 
fåtall middager ila. høsten.
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MARIAKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE

Ansatte:
Anne Stiegler - pedagogisk leder (50 % 
stilling). Mahmoud Vik – assistent. Janneke 
Säger, Hanna Sawatzki og Niklas Hammann 
- volontør/ assistent (50 % stilling) første 
halvår. Luisa Biele, Sara Krawiec og Moritz 
Fauth har vært assistenter om høsten. Jan 
Frode Sandvik - styrer i 25% stilling.

Samlet åpningstid er totalt 16 timer per uke, 
med langåpent på torsdag (kl. 09-18.30 inkl 
middag og Barneklubb) samt fredager kl. 09-
15.30. Lokalene er godkjent for inntil 30 barn. 
I løpet av 2021 har 149 ulike barn vært innom 
barnehagen. Totalt har antall besøkende, 
inkludert foresatte, vært 1391 personer. 

NYKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE

Ansatte:
Anne-Sofie Kalleklev – pedagogisk leder (60 
% stilling) + 10% i Mariakirken Åpen bhg. Ma-
hmoud Vik – assistent. Janneke Säger, Hanna 
Sawatzki og Niklas Hammann - volontør/ 
assistent (50 % stilling) første halvår. Luisa 
Biele, Sara Krawiec og Moritz Fauth har vært 
assistenter om høsten. Jan Frode Sandvik - 
styrer i 25% stilling.

Samlet åpningstid er 16 timer per uke (man, 
tirs fra kl 09-14.30). Enkelte tirsdager har det 
i tillegg vært samlingsstund og middag for de 
som vil frem til kl 17. Hit kommer også barn 
som går i ordinær barnehage. Lokalene er 
godkjent for inntil 50 barn. I løpet av 2021 har 
228 ulike barn vært innom barnehagen. Totalt 
antall besøkende, inkludert foresatte, har 
vært 3354 personer. 
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Kirkemusikk 

Bergen domkirke menighet er et kirkemusikalsk kraftsenter, og en viktig 
leverandør, initiativtager og samarbeidspartner for variert kirkemusikk av høy 

kvalitet. Den kirkemusikalske virksomheten består av spill til gudstjenester, vielser, 
gravferder, hverdagsgudstjenester, institusjonsandakter, koraktivitet, trosopplærings-

tiltak, konserter, arrangering og tilrettelegging for eksterne arrangører.

Det var totalt 109 kulturarrangement i Bergen 
domkirke menighet i 2021. Av disse var 69 i 
egen regi, 10 i samarbeid med andre og 30 ar-
rangert av eksterne. Arrangementene var i all 
hovedsak konserter, der totalt 8689 mennes-
ker var engasjert. Av disse var 4002 betalende 
publikum, 3315 fikk oppleve noe gratis, og 
1289 var medvirkende.

KORENE
Bergen Domkirkes Jentekor og DomkirkeSpi-
rene hadde i 2021 til sammen 33 medlem-
mer, er medlem i Ung Kirkesang, og dirigeres 
av Eirin Beate Åserud-Løvlid. Koret fikk, tross 
pandemi, gjennomført ca. 40 samlinger, med 
utendørs øvelser, og digitale løsninger ved 
behov. Koret deltok på enkelte gudstjenester, 

og gjennomførte forsinket 15-årsjubileums-
konsert i juni. Spirene var øvingskor for diri-
gentkurset til Vox animae. Jentekoret og DUG 
medvirket på to konserter med Hilde Annine 
Hasselberg i november/desember, og deltok 
sammen med StaS og Bergen Domkor på to 
adventskonserter i Domkirken. Årets felles-
nummer var kantaten «I denne søte juletid» 
av Arne Dagsvik. Luciakonserten gikk sin gang 
om morgenen 13. desember, før det samme 
kvelden kom nye koronarestriksjoner. Til tross 
for nok et utfordrende år, har koret klart å 
opprettholde virksomheten på en god måte. 
Jentekoret har også hatt glede av de innleide 
instruktørene Martha Berit Belt, repetitør, og 
sangpedagog Ingvill Holter.
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STAS
Sankta Sunniva kammerkor er menighetens 
kor for unge voksne, bestående av omkring 
30 sangere, øver fast i Johanneskirken onsdag 
kveld. 2021 ble koret ledet av kantor Eivind 
Berg (frem til sommeren) og Tore Kloster 
(vikar høst 21 og vår 22). Til tross for planer 
om mer normal aktivtet enn i 2020, ble 
2021 preget av pandemien. Koret har likevel 
fått gjennomføre noe aktivitet, og særlig 
høstsemesteret var tilnærmet normalt. Året 
begynte uten øvelser, men senvinters flyttet 
koret øvelsene utendørs. Koret hadde også 
velfungerende digitale øvelser. Frem mot 
sommeren fikk koret igjen øve sammen fysisk 
i Johanneskirken, og det ble sommerkonsert 
9. juni. Høstsemesteret startet med åpne 
øvelser og opptak av nye medlemmer. Mati-
nékonsert i Bergen domkirke 26. september, 
tur til Avaldsnes kyrkje 22.-24. oktober. De 
tradisjonelle adventskonsertene i Bergen 
domkirke menighet den 28. November ble 
årets siste konsertaktiviteter. Konserten på 
Varde-senteret på Haukeland universitetssju-
kehus ble avlyst.  

DOMKORET
Bergen Domkor har 33 medlemmer, øver hver 
onsdag i Bergen domkirke, og er medlem av 
Norsk kirkesangforbund. Domkantor Kjetil 
Almenning dirigerer, og domkantor Sigurd 
Melvær Øgaard er repetitør. Domkoret hadde 
i 2021 så mye aktivitet som koronarestriksjo-
nene tillot. Første øvelse 2021 var 27. april, 
og fra da til sommerferien øvde koret i to 
separate grupper. Alle konserter ble avlyst, 
men koret spilte inn lyd til Doddos soloskive. 
Medio august øvde koret igjen i full gruppe, 
plassert i sideskipet for tilstrekkelig avstand. 
Øvingshelgen 4.-5 september ble lagt til Tert-
nes VGS. Domkoret åpnet sammen med Ole 
Bull Kammerkor på Autunnalen 22. septem-
ber, med musikk av Arvo Pärt. På Allehelgens-
konserten 7. november sang Domkoret igjen 
verk av Pärt, i tillegg til hovedverket Messe i 
D-dur av Dvorák. Første søndag i advent, 28. 
november, ble de to tradisjonelle advents-

konsertene gjennomført, og dette skulle vise 
seg å bli de siste konsertene i 2021. De to 
konsertene med Händels Messias 18. og 19. 
desember måtte avlyses.  

KANTORI
Mariakirkens kantori består av en fin tropp 
gudstjenesteglade mennesker, som stiller 
opp som utvidet forsangergrupper etter en 
nærmere plan utarbeidet av kantor. Medlem-
stallet har skrumpet noe i koronatiden, men 
kantoriet har gitt verdifull støtte og bidratt 
ved mange gudstjenester så langt ressursene 
og restriksjonene har tillatt. Det er nå en prio-
ritert oppgave å få flere medlemmer til koret. 

Bergen domkirkes pensjonistkor har ikke hatt 
aktivitet i 2021. 
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BERGEN ORGELSOMMER
Bergen Orgelsommer. Som følge av pan-
demien ble det bestemt å utsette Bergen 
Orgelsommer 2020 enda et år. Med bakgrunn 
i allerede mottatt økonomisk støtte søkte 
konsertserien Kulturrådet om lov til å utsette 
festivalen i sin helhet til 2022, og dermed 
også forskyve bruken av tildelte midler til 
påfølgende år. Søknaden ble godkjent. Alle 
gjesteorganistene ble kontaktet og viste stor 
forståelse for utsettelsen. Utgifter til årets 
konsertserie ble dekket av billettinntektene 
og Bergen Orgelsommers andel av kirkemu-
sikkmidlene fra Bergen kommune. Det ble 
gjennomført 13 konserter (litt flere enn i 
2020), fortsatt med primært lokale organis-
ter. Det var, mot normalt, men som i 2021, 
svært få turister på konsertene. Totalt antall 
besøkende var 380. 

BERGEN KIRKEAUTUNNALE
Bergen kirkeautunnale ble arrangert 22. - 26. 
september 2021 under overskriften IKON. 
Autunnalen hadde 2535 besøkende på 38 
konserter, forestillinger, gudstjenester, fag-
dager og utstillinger, med totalt 308 med-

virkende. Dette var året da festivalen åpnet 
med, men avsluttet uten, restriksjoner, siden 
Norge gjenåpnet 25. september etter 562 
dager med nasjonale tiltak. Lettelsene kom 
relativt brått, og innebar i praksis ingen store 
endringer for Autunnalen. Det var like fullt 
en stor glede å kunne ønske folk velkommen 
til søndagens gratisarrangementer - uten 
registrering og munnbind. Utdrag fra det 
rikholdige programmet: Åpningskonsert med 
Bergen Domkor, Ole Bull Kammerkor, billed-
utstillingen “Den bibelske syklus” av Håkon 
Gullvåg, musikalsk foredrag ved Torkil Baden, 
samtale og konsert i anledning “Kirkeuka for 
fred i Israel og Palestina”, Wenche Strømdahl 
og Petra Bjørkhaug med “Dømt til evig forta-
pelse”, Benny Borg med soloforestilling om 
Erik Bye, Ensemble Freithoff, klokkespillkon-
serter med Vegar Sandholt, releasekonsert for 
barnemusikalen “Gloria, vi bærer”, Christiania 
Mannskor, forestillingen Rapture, stumfilm 
med BIFF i domkirken, utstilling og foredrag 
med ikonmaler Solrunn Nes, Edvard Grieg Vo-
kalensemble, Gospelkoret HIM og turné med 
Frode Skag Storheim om 250-årsjubilanten 
Hans Nielsen Hauge.
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Diakoni

Diakoni ligger i bunnen for det meste vi gjør som kirke, og omfatter sånn sett hele me-
nighetens virke i forskjellige former; Å være Guds utstrakte hender i nestekjærlighet 

til mennesket og skaperverket - i handling og ord.

UTVALGET
Diakoniutvalget bestod i 2021 av: Ingrid Ves-
lemøy Steensnæs Omenaas, leder og repre-
sentant for Domkirken og menighetsrådet, 
Greta Gramstad, Johanneskirken og Kirkens 
SOS, Berit M. Andersen, Mariakirken og «pi-
legrimskontakt», Øyvin Rudolf Sønnesyn, St. 
Jacob, Hilde Tetlie, menighetspedagog, Hans 
Jørgen Morvik, sogneprest og Camilla Grims-
by, diakonimedarbeider i Bergen domkirke 
menighet og Domkirkeboligene.

ÅRET SOM GIKK
Bergen Domkirke menighet har diakonal 
medarbeider som de deler ca 50-50 med 
Stiftelsen Domkirkeboligene. Diakoniarbei-
deren har sitt virke i hele menigheten i sam-
arbeid med øvrig stab, og et velfungerende 
Diakoniutvalg.

Også i 2021 har kornasituasjonen vanskelig-
gjort arbeidet vår. Mange arrangement har 
måttet avlyses, mange ganger i siste liten, og 
flere arrangementer som ligger i plan ifølge 
årshjulet til diakoniutvalget, har ikke vært 
arrangert pga. usikkerhet i forhold til smitte – 
spesielt blandt de eldre. 

Større arrangementer i årshjulet har bland 
annet vært; Påskekonsert for eldre i Dom-
kirken, Pilegrimsvandring med Rullestol og 
Rullator, Skaperverkets dag, Dagen for FN’s 
bærekraftsmål, Diakoniens dag, FN’s frivillig-
hetsdag - Frivillighetsfest for hele menig-
hetens frivillige.

Vi klarte å gjennomføre Diakoniens dag i 
Domkirken og Johanneskirken, som planlagt, 
den 13. november.
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Diakoniens dag hadde i 2021 fokus på menig-
hetens diakonale arbeid, med presentasjon av 
diakonatene og diakoniutvalgets arbeid.  Ann-
bjørg Vågen, leder av Domkirkens diakonat, 
gav et historisk tilbakeblikk fra diakonatets 
arbeid, og Veslemøy Omenaas informerte 
om diakoniutvalgets arbeid i dag. Annbjørg 
stilte med sin flotte Menighetssøster-drakt, 
som var arbeidsantrekket til våre dedikerte 
menighetssøstre igjennom historien. Ikke alle 
visste at de var foregangskvinnene til det som 
vi i dag kjenner som Hjemmesykepleien!

Vi gledet oss over å kunne innby til fellesskap 
rundt langbord i sideskipet til Domkirken, 
hvor det ble servert deilig lapskaus for anled-
ningen.

FRIVILLIGHET
Det generelle frivillighetsarbeidet har ligget 
på lavbluss også i 2021. 
I forbindelse med FN’s frivillighets dag 5. de-
sember, og med inngangen av Frivillighetens 
år 2022, planla Diakoniutvalget en storfest 
for hele menighetens frivillige i Domkirken 

10. desember.  De frivillige var invitert og 
Chili Con Carne rundt langbord i Domkirkens 
sideskip var bestilt – kortreist fra “Råvarer” i 
Marken.  Så kom neste nedstengning – bare 
få dager før arrangementet. 
Heldigvis fikk vi allikevel feiret Frivillighetsda-
gen på kirkekaffe søndag 5. desember med 
stor kake, besørget av BKF. Det ble et plaster 
på såret, og vi fikk satt fokus på vår takk-
nemlighet for, og viktigheten av frivillighet i 
kirkene våre, men leit allikevel at vi ikke fikk 
til storsamlingen som vi hadde gledet oss til. 
Denne kommer i 2022!

FELLESSKAP OG KAMPSAKER
Så har det jo vært et gjennomgangstema, ikke 
bare for kirkelivets fellesskap, men fellesskap 
rundt hele verden har vært skadelidende 
gjennom disse to årene som viruset har her-
jet på kloden vår. Det tvinger oss til å stoppe 
opp og gjøre en verdikalibrering – i forhold 
til oppdraget vårt om å ta vare på kloden vår, 
om kampen for rettferdighet, inkluderende 
fellesskap og nestekjærlighet.
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På Domkirkeboligene har vi holdt de faste 
aktivitetene i gang så langt det har latt seg 
gjøre mht smittevern. 

Prosjektet «Generasjonsmøter», som er et 
samarbeidsprosjekt mellom Domkirkebo-
ligene og Kirkens Bymisjon, og som handler 
om søndagsmiddagsamling for beboerne på 
Domkirkeboligene, tilrettelagt av unge flyk-
ninger tilhørende V-13 hos Kirkens Bymisjon, 
har vært satt på vent – også pga koronasitu-
asjonen.

Arbeidet med å få i gang en besøkstjeneste 
har dessverre ikke lyktes i 2021. Også her er 
det koronasituasjon som har vanskeliggjort 
arbeidet. Vi håper at 2022 skal komme med 
muligheter for å få satt i gang denne.

FASTE AKTIVITETER
Åpen kirke med Hverdagsmesse på fredager.
I forbindelse med Hverdagsmessen har 
pensjonerte prester med Berit Andersen 
i bresjen, engasjert seg for å holde kirken 
åpen 12-14. Her tilbyr de alt fra guiding av 
turister og besøkende til Gullvågutstillingen, 
til samtale og sjelesorg.  Hverdagsmessen 

følger litturgien til Cross of Nails, og er da i 
fellesskap med mange andre kirker rundt om 
i verden som ber samme forsoningsbønnen – 
akkurat på samme tidspunkt. I «koronaåret» 
har messen vært holdt inne i kirkerommet, 
og ikke i skrudhuset som er vanlig for disse 
messene som også tilbyr et fellesskap rundt 
kaffebordet etter messe.
Orgellunsj i Nykirken på tirsdager kl. 11-13
Også denne gjengen har mer eller mindre 
klart å holde sine samlinger gjennom 2021. 
Når situasjonen har tillatt det, har de stilt på 
kort varsel med musikk, fellesskap, kake og 
kaffe. Også her er det pensjonerte medarbei-
dere som holder hjulene i gang. Kristi Søvik, 
Tor Grønn og Gerd og Claire Whitmore gjør en 
fantastisk jobb for fellesskapet rundt Nykirken

Aktiv fritid – Annen hver torsdag (oddetallsu-
ker) i Mariastuene kl. 12-14
Har også klart å holde sine faste møter an-
nenhver torsdag i Mariastuene – med unntak 
av de største nedstengingsperiodene. Lunch, 
bibelsamtale og misjon er hovedoverskrifte-
ne for hva som foregår i Mariastuene i dette 
fellesskapet. Pengene som blir samlet inn 
rundt bordet hver gang de møtes gir husvær 
og bedre dager for mennesker som lever i 
fattigdom i Romania.
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Bjørgvin kirkeakademi er medlem av Norske 
Kirkeakademier, og ble startet opp (igjen) i 
2003, etter et initiativ fra Bergen domkirke 
menighet, Studentmenigheten og Kirkens 
Bymisjon i Bergen. 

ØNSKER Å VÆRE
- En bevegelse som tar kirkens kulturansvar 
på alvor.
- Et forum for fordypning og meningsbrytning 
om de evige spørsmål så vel som de tidsaktu-
elle problemer i kultur og samfunnsliv
- Et fristed som fremmer dialog og kommuni-
kasjon mellom kirken og grupper innen kultur 
og samfunnsliv, og hvor mennesker kan møte 
respekt for eget ståsted.

Bjørgvin kirkeakademi har hatt et spennende 
år i 2021. På den positive siden kan vi glede 
oss over at vi har klart å gjennomføre flere 
flotte arrangementer. Vi er spesielt stolte og 
glade over at vi fikk til å arrangere en stor 
Håkon Gullvåg-utstilling i Domkirken som vi 
fikk på plass til åpningen av Bergen kirke-
autunnalen 22. september. Året har ellers 
vært spennende fordi vi hele tiden har måttet 
ta hensyn til Korona-epidemien. Det har gjort 
det svært krevende for styret og utfordrende 
for arrangementene våre.

Vi har valgt å la styret fortsette sitt arbeid da 
det på grunn av korona ikke har vært gjen-
nomført et tradisjonelt årsmøte. 

Bjørgvin Kirkeakademi
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STYRET
Ivar Mæland
Olga Dyste
Reidun Oanæs Andersen

Gudmund Waaler (domprost) har lederansvaret 
fram til et nytt styre kan bli valgt. 
Vikarprest i Bergen domkirke menighet, Leif Tore 
Michelsen, har fungert som styrets sekretær. 

Våren 2021 ble det gjennomført to styremøter og 
høsten 2021 ble det gjennomført ett.  

Arbeidet med Håkon Gullvåg-utstillingen var et 
samarbeid mellom flere parter; Bergen Kirkelige 
fellesråd, Bjørgvin bispedømme, Bergen kirke-
autunnale og Bjørgvin kirkeakademi. For å få gjen-
nomført Håkon Gullvåg-utstillingen ble det nedsatt 
et eget styre. Her deltok Kjetil Almenning (Bergen 
kirkeautunnale), Hans Jørgen Morvik, Veslemøy 
Omenås (Bergen Domkirke menighet), Ragna Sofie 
Grung Moe (Bjørgvin bispedømme), Lars Kristian 
Stendahl Gjervik (Bergen kirkelig fellesråd), Reidun 
Oanæs Andersen og Gudmund Waaler (Bjørgvin 
kirkeakademi). 

PROGRAM
- Torsdag 10. juni kl. 19.30 inviterte vi til: Musi-
kalsk Bokbad i Bergen domkirke.
Med utgangspunkt i boken «Komposisjoner av 
lys» av Elisabeth Thorsen, forfatter og prest i Oslo 
domkirke.
Bergensforfatter Eivind Riise Hauge blir med i 
samtalen som ledes av Beate Lerdahl, prest i 
Bergen domkirke menighet. Det ble en lavmælt 
times tid med nærvær og nerve, der vi reflekterte 
over tiden vi lever i – i lys av våre erfaringer som 
enkeltmennesker og samfunn det siste året. Med 
oss hadde vi også jazztalent Thea Emilie Wang og 
Bergen Domkirkes Jentekor – som tolker vår tid 
med sine stemmer.

- Søndag 12. september arrangerte vi seminar om 
kunst i kirken. In Memoriam Johan Fredrik Kroepe-
lien, Provokatør, pådriver, venn.

- 22. september 2021 i Domkirken. Åpning av ut-

stillingen; Den bibelske syklus av Håkon Gullvåg 
i samarbeid med Bergen Kirkeautunnale
Utstillingen blir stående i Domkirken frem til 7. 
mars 2022. Vi har arrangert omvisninger ved 
frivillige, laget egen brosjyre, laget opplegg for 
skoleklasser og konfirmanter og holdt åpent hver 
fredag fra 1200- 1400 og hver søndag fra 1100 til 
1500.

- 25. november klokken 1900 i Domkirken «Bisko-
pen på hjemmebane»  
Biskop Halvor Nordhaug hadde foredrag med 
tema: Er alt Guds ord? Hvordan lese bibelen i en 
moderne tid. Biskop Ottar Myrseth og Susanne 
Ingebrigtsen deltok i samtale etter foredraget.

VEIEN VIDERE
Bjørgvin kirkeakademi har hatt spennende år un-
der korona og aktiviteten har vært god til tross for 
pandemien. Vi står foran flere utfordringer i tiden 
som kommer. Vi må revitalisere vår medlemsmas-
se og fornye styret. Vi trenger ny styreleder. Vi må 
arbeide videre med vår profil og drøfte om vi skal 
fortsette å ha Domkirken som vår arena. Vi har be-
gynt et arbeid med kunst i kirken og må bestemme 
oss for om dette skal fortsette.
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MARIPOSA
Bergen Domkirke menighet inngikk, på 
tampen av 2021 avtale om støtte til Centro 
Mariposa. Mariposa er et prosjekt som driver 
forebyggende arbeid og gir akutt hjelp til 
barn, unge og familier i Sucre, Bolivia. Bolivia 
er et av de fattigste landene i Sør-Amerika. 
Fattigdom resulterer ofte i familievold og 
omsorgssvikt. De mest utsatte er barn og 
unge. Noen av dem blir også forlatt av sine 
egne foreldre.
Gjennom ulike hjelpetiltak gir Centro Maripo-

sa støtte og profesjonell hjelp til risikoutsatte 
barn, unge og familier. Senteret er fra før vært 
støttet av kirkekomiteen i Johanneskirken. 
Fra 2022 er dette løfte opp til stormenighets-
nivå, og vil komme inn under menighetens 
offertildelinger. 

NMS OG AREOPAGOS
Samarbeidsavtalene med Areopagos og 
NMS-Mali fortsetter. Diakoniutvalget jobber 
med å gjøre misjonsprosjektene sterkere 
knyttet til menigheten.

Menighetens misjonsengasjement
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Vennskapsmenigheter

TURKU CATHEDRAL, (ÅBO) FINLAND
Sammen med Søreide og Slettebakken 
menighet har Bergen domkirke menighet en 
samarbeids- og vennskapsavtale med
fem menigheter i Turku, og en menighet like 
utenfor byen (Raisio). Dette samarbeidet har 
pågått siden 2013. Hovedsamarbeidspunkte-
ne for avtalen er diakoni, kultur og ungdom. 
Et mål for den inneværende femårsperioden 
er fortsatt å arrangere en tur til Turku for 
menigheten.

De to siste årene har vært krevende i både 
Turku og Bergen, men vi har holdt kontakten 
gjennom regelmessige digitale møter. Et 
besøk i Turku ble gjennomført: I det nesten 
åpne «vinduet» vi hadde i september, fikk vi 
anledning til å være med på innsettelse av ny 
kyrkoherde/domprost i Turku Domkirke. Det 
ble også tid til et første besøk i Raisio, en stor 
og spennende menighet like på utsiden av 
bygrensen.

SOUTHWARK CATHEDRAL, LONDON
Bergen domkirke har hatt en vennskapsavtale 
med Southwark Cathedral i London siden 
2000. Her har det blitt bygget et solid venn-
skapsarbeid gjennom mange år med hyppige 
besøk begge veier, og mange gode, personlige 
kontakter.

To år med corona, og veldig ulik smittesitua-
sjon i London og Bergen, har begrenset kon-
takten i 2021. Vi har hatt noen digitale møter, 
og våre menighetsmedlemmer har kunnet 
følge Southwarks digitale/nett-gudstjenester. 
Vi legger også vekt på å huske hverandre i 
kirkebønnen hver søndag.
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CROSS OF NAILS
Sammen med Southwark Cathedral ble 
menigheten med i det internasjonale felles-
skapet The Community of the Cross of Nails 
som har sitt utspring i katedralen i Coventry 
(England). Katedralen i Coventry ble ødelagt 
av tyske bomber i november 1940. Men i 
stedt for å rope på hevn, bestemte man seg 
umiddelbart for å søke forsoning, vennskap 
og fred når krigen var slutt. Et kors av nagler 
fra kirkens tak skulle brukes som symbol for 
dette.

Naglekorset fra Coventry står nå i mer enn 
200 kirker og kapeller verden over. Alle som 
har det hos seg forplikter seg på å arbeide 
for; 
Å lege sår som historien har etterlatt seg
Å lære å leve med, og sette pris på mangfold
Å fremme fredens sak

Det er flest naglekors utplassert i Storbri-
tannia og Tyskland. Men de finnes på alle 
kontinenter. Vårt naglekors er imidlertid det 
eneste i Norden. Også da var representanter 
fra Southwark til stede. Gledelig var det også 
at ordførerens kontor stilte med en represen-
tant fra Bergen Kommune.
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Informasjonsarbeid

Året begynte med stillingen som kommunikasjonsmedarbeider vakant og menigheten kjente 
på savnet. I august ble det ansatt ny medarbeider. 2021 har som foregående år vært preget 

av skiftende og spesielle behov som en følge av pandemien.

Informasjonsmedarbeideren jobber strategisk 
med overordnede planer og forefallende 
informasjonsarbeid rundt de ulike kirkene i 
menigheten, men også rundt andre tema som 
dåp, konfirmasjon og ulike arrangementer. 
Eirik Breivik Minde er ansatt av menighetsrå-
det som informasjonsmedarbeider i 50% still-
ing. Arbeidet med kommunikasjon har vært 
utfordrende i 2021, både grunnet korona-
situasjonen og behovet for å re-etablere still-
ingen etter vakansen. Det har vært essensielt 
å prioritere oppgaver for å komme ajour med 
en rekke behov av ulik karakter og omfang. 
Også i tiden videre vil det være nødvendig å 
jobbe struktuert med å definere stillingens 
innhold og etablere gode rutiner og planer for 
informasjonsarbeidet i hele menigheten.

NETTSIDER OG SOSIALE MEDIER
Arbeidet med menighetens nettsider og 
sosiale medier er så langt preget av en spagat 
mellom brannslukking på ene siden og 
strategiutvikling på den andre. Begge deler er 
nødvendig og på sikt vil nok spagaten bli min-
dre ekstrem, og produktet bedre og mindre 
krevende å drifte. Inntil videre er det tydelige 
mangler særlig ved driften av nettsiden som 
står høy på prioriteringslisten.

EKSTERN KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonsmedarbeideren har en viktig 
rolle i å tilrettelegge for og ivareta menigh-
etens eksterne kommunikasjon. VisitBergen 
er en av våre viktigste samarbeidspartnere i 
slikt arbeid.



39

INTERN KOMMUNIKASJON
Det er bred enighet om at en stor menighet 
som vår må jobbe aktivt for å sikre god intern 
kommunikasjon. Det ligger til denne stillingen 
å legge til rette for dette.

ARRANGEMENTER/PROSJEKTER
Kommunikasjonsmedarbeider skal ved behov 
bistå ved særlige arrangementer og prosjek-
ter. Eksempler fra 2021 inkluderer Autun-
nalen og Aksjon dåp.

DOKUMENTASJON
Kommunikasjonsmedarbeider får dokumen-
tert deler av menigheten sitt arbeid men 
på langt nær alt. Gode bilder og videoer er 
viktig i arbeidet med synliggjøring, søknad-
sprosesser, for å skape engasjement og for 
historisk dokumentasjon. Det ligger til denne 
stillingen både å dokumentere selv, men også 
å tilrettelegge og koordinere annen dokumen-
tasjon.

SAMAREBID MED ANDRE AKTØRER
Samarbeid er en nøkkelfaktor i en global-
isert hverdag med høyt informasjonstrykk. 
Menigheten har stort utbytte av å samar-
beide tett med andre aktører om informas-
jonsarbeidet. De nærmeste av disse er Bergen 
kirkelige fellesråd og Bjørgvin bispedømme. 
Særlig i kontorfelleskapet med BKF på kirkens 
hus nyter vi gjensidig godt av et tett og fint 
samarbeid.

NY TEKNOLOGI OG KANALER
En viktig del av oppstarten for ny kommuni-
kasjonsmedarbeider har vært å sette seg inn 
i eksisterende teknologi; software og utstyr. 
Balansen mellom hva man skal produsere 
selv og hva man skal kjøpe inn av tjenester 
er viktig. Videre vil det det også være viktig å 
vurdere hva slags ny teknologi og hvilke kana-
ler man skal benytte seg av i fortsettelsen.
 
VIDEO
Videoproduksjon har vært en sentral del av 
menighetens arbeid under pandemien og 

alt tyder på at dette skal videreføres, om 
ikke i like stort omfang. Menightens digitale 
adventskalender ble også i år produsert også 
i samarbeid med produksjonsselskapet Scary 
Weather. 
Videoene våre i adventskalenderen har vært 
sett 149 timer totalt, fått 952 likes, utløst 150 
kommentarer, 125 delinger og har hatt 1758 
unike 60-sekunders visninger. 
I tillegg er det et viktig poeng at disse blir 
liggende som historiske dokumenter om våre 
bygg og aktiviteter.

INFORMASJON VED KIRKENE
Vi jobber med å tilrettelegge for god in-
formasjon i og ved våre kirker. Tiltak som 
vurderes og/eller allerede er i bruk er monter, 
plakatbukker og digitale skjermer. Vi jobber 
også med å etablere gode rutiner for å lage 
og distribuere printet informasjon i alle våre 
bygg.

Annet arbeid inkluderer tilrettelegging for 
påmelding til julegudstjenester, redaksjonelt 
ansvar for menighetens årsmelding, og 
etablere årshjul og strategi for informasjons-
arbeidet i menigheten.
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Turistvirksomhet

All planlagt turistvirksomhet for sommeren 2021 ble først avlyst grunnet korona-
restriksjoner.

MARIAKIRKEN
Etter innvilget støtte fra Bergen kommune, 
Bergen kirkelige fellesråd og Bjørgvin bispe-
dømme kunne Mariakirken holdes allikevel 
åpen i perioden 21.6.-20.8.21.

Kirken holdt åpen mandag-fredag kl. 10-16. 
Adgang var gratis i år. De fleste dager ble det 
tilbud middagsbønn kl. 12.
Besøkende totalt: 8 077
Herav vandring Bymuseet (mandag): 31
Pilgrimer: 20
Tidebønn (kl. 12): 158

Turistbrosjyre Mariakirken:
Ny turistbrosjyre på norsk er på plass. Men 
grunnet korona er prosjekt med oversettelse 
utsatt.

JOHANNESKIRKEN
Sommeren 2021 skulle det vært 
turistvirksomhet fra medio juni - medio 
august, med åpningstid mandag til fredag 
kl. 10 - 16. Inngang gratis. Dette ble avlyst 
grunnet korona. 

NYKIRKEN
Nykirken: var ikke tenkt å holdes åpent, i 
stedet for skulle Domkirken åpnes.

BERGEN DOMKIRKE
Bergen domkirke: Sommeren 2021 skulle det 
vært turistvirksomhet fra medio juni til medio 
august, med åpningstid mandag til fredag kl. 
10-15. Inngang gratis. Dette ble avlyst grunnet 
korona.
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Økonomi og regnskap

Menighetsrådet er ansvarlig for en forsvarlig 
økonomiforvaltning, økonomistyring og regn-
skapsførsel for virksomheten i menigheten. 
Menighetsrådet disponerer diverse 
eiendommer, kapital, stiftelser og fond, som 
utgjør et relativt solid økonomisk grunnlag. 
Menighetens aktivitetsnivå i 2021 ble påvirket 
av koronarestriksjoner. Dette medførte 
redusert aktivitetsnivå som gjenspeiles i 
regnskapet, med noen store 
avdelingsregnskap, og mange små.

AVDELINGENE
De største avdelingene er Kirkemusikk, 
Trosopplæring, St. Jakob, Nykirken Åpen bar-
nehage og Mariakirken Åpen barnehage, og 
de har i hovedsak ansvar for å styre sine egne 
budsjett mot balanse. Dette innebærer at de 
i tillegg til menighetens og andre offentlige til-
skudd også må søke ekstern støtte for å kun-
ne opprettholde det aktivitetsnivået de legger 
opp til i sine budsjett. Det er også et mål at 
avdelingene i størst mulig grad fører kontroll 
med egne inntekter og utgifter i henhold til 
budsjett, i samarbeid med administrasjonen.

INNTEKTER
På driftsregnskapets inntektsside er det 
spesielt følgende poster som bidrar:
- Billettinntekter
- Diverse utleieinntekter
- Tildeling av trosopplæringsmidler
- Innsamlede midler (kollekt/gaver)
- Tilskudd fra stiftelser og legater relatert til 
menigheten
- Tildelinger/tilskudd fra private og offentlige 
fond, kommune og fylkeskommune

UTGIFTER
På utgiftssiden fordeler det seg slik: 
- Kjøp av varer og tjenester
- Honorarer (Kirkemusikk, gudstjenester)                
- Lønnsutgifter i menigheten
- Trosopplæring                      
- Offer til andre                                      
- Driftsutgifter eiendom og St. Jakob                    

Årets resultat viser et positivt netto driftsre-
sultat på kr 693 344 og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 305 383.
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Kirkelige aktivitetstall  2014 - 2021

DOMKIRKEN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antall hovedgtj. 66 66 64 64 67 66 70 67

Deltakere 8 874 7731 7287 8517 8123 7759 3588 3374

Delt. gj.sni> 135 117 114 133 121 118 -

Antall andre gtj. 97 94 20 59 97 102 23 119

Delt. andre gtj. 3129 3113 2127 2857 2684 3483 636 1685

Til na>verd totalt 5017 4545 3801 5347 5751 4977 2237 3343

JOHANNESKIRKEN

Antall hovedgtj. 66 54 57 58 57 55  50 52

Deltakere 5 868 4580 5280 5380 5477 5244 2806 2537

Delt. gj.sni> 89 85 92 93 96 95 - -

Antall andre gtj. 45 40 9 48 18 19 13 6

Delt. andre gtj. 570 772 865 1882 1118 1781 149 687

Til na>verd totalt 2 951 2492 2280 2437 2445 2863 945 1216

MARIAKIRKEN

Antall hovedgtj. 20 44 48 45 45 30 44

Deltakere 1721 2288 2933 2270 2834 1080 1151

Delt. gj.sni> 86 52 61 50 63 -

Antall andre gtj. 5 86 64 66 64 22 36

Delt. andre gtj. 708 3454 1931 1981 1897 727 779

Til na>verd totalt 1028 2133 1921 2034 1756 778 545

1. GUDSTJENESTER
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NYKIRKEN

Antall hovedgtj. 41 34 31 26 22 22 17 34

Deltakere 3 735 3245 3744 3288 3105 2405 529 787

Delt. gj.sni> 91 95 121 124 141 109 - -

Antall andre gtj 40 37 1 15 14 18 8 10

Delt. andre gtj.. 1014 635 220 363 570 750 266 529

Til na>verd totalt 1557 1119 864 762 692 644 311 439

ST. JAKOB

Antall hovedgtj. 24 34 36 33 32 37 25 35

Deltakere 809 1609 1533 1184 1290 1867 1327 2980

Delt. gj.sni> 34 47 43 36 40 50 - -

Antall andre gtj. 2 0 0

Delt. andre gtj. 78 0 0

Til na>verd totalt 757 1387 1018 820 1081 1654 1261 2344

Ins1tusjoner

Antall gtj. 9 6 2

Deltakere 241 87 38

Til na>verd 203 74 0

TOTAL

Antall hovedgtj. 185 208 232 229 224 225 192 232

Deltakere 18 993 18 886 20 132 21302 20265 20109 9330 10829

Delt. gj.sni> 103 91 87 93 90 89 - -

BDM gj.sni> gtj.dag 292 295 315 333 302 305 - -

Antall andre gtj. 183 176 116 186 195 214 70 173

Delt. andre gtj. 4848 5288 6446 7024 6353 8230 1865 2718

TOTAL antall gtj. 368 384 348 415 419 439 262 405

TOTAL deltakere 23 841 24 174 26 578 28 326 26 618 28 339 11 195 14547

TOTAL 1l na>verd 10571 10571 10096 11287 11963 12276 5606 7887

Merknad: Utenom Julaften og konfirmasjonsdag 
holdes Nykirkens hovedgudstjenester torsdag 
kveld.

2020 – og 2021 blir spesielle år – også i forhold til 
statistikk. Kirkene har vært stengt i perioder, noe 
som har gitt mange messefall/avlysninger. Og til-
latt deltakerantall har vært til dels sterkt begren-
set (Nede i 10 pr gudstjeneste i perioder).
Dette har medført at vi flere søndager har hatt 
flere gudstjenester, for å gi et tilbud til flest mulig. 

Dette gjør at antallet søndags-gudstjenester ligger 
på nivå med tidligere år. Likevel; Julaften 2020 ble 
det holdt 13 gudstjenester, mot normalt 7. Nor-
malt deltakerantall julaften har vært 2500. I 2020 
og 2021 var det maks tillatt 50 pr. gudstjeneste.

Størst utslag ga restriksjonene likevel på hverdags-
messene – som ble redusert kraftig i antall. Man 
mente nemlig en stund at det måtte gå en hel uke 
mellom hver gang kirkene ble brukt.

2014    2015   2016     2017    2018    2019     2020            2021
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Medlemmer 
16 53

4
16 34

1
15 63

0
15 

528 15221 14905 14886

Tilhørige 747 736 731 740

Sum, medl.& 
<lhørige

17 28
1

17 07
7

16 36
1

16 
268

Innmeldinger 2 9 20 11

Utmeldinger 161 182 548 147

I soknet bor det ca. 28.000. Etter norske 
forhold har dermed BDM et relativt lavt antall 
medlemmer sett i forhold til innbyggertallet. 
Hvis innbyggertallet angitt ovenfor er korrekt, 
utgjør medlemmene 56%.  Sett i forhold til 
de høye tall på innvandrere – sannsynligvis 
over 20% - blir det likevel ikke så urimelig. 
Hvis vi regner med at 75% av den «norske» 
befolkning på landsplan er medlemmer, ligger 
vi likevel på gjennomsnittet. Relativt høyt 
til å være «storby», men lavt til å være på 
Vestlandet.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dåp i BDM gtj 128 115 160 140 133 116 94 116

BDM medl døpt annen krk. 59 44 40 40 29 25 21 19

Andre døpt i BDM krk. 53 57 80 67 71 68 64 67

Total BDM medl døpt 140 128 120 111 88 73 57 69

Konfirmerte 58 56 66 62 40 55 74 53

Vielser 71 77 71 78 62 53 38 45

Forbønn borgerl. viede 1 4 5 1 1 2 0 0

Gravferd 132 139 111 120 97 92 137 112

2. KIRKELIGE HANDLINGER

3. MEDLEMMER (Tall hentet fra NSD – Kirkedatabasen)

14 745

        19          19          10          18

      145        245        146         151
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Offer - 2021

KIRKEOFFER

Til eksterne formål: 
kr 217 814,-
NMS, Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp osv.

Totalt kr. 340 522

Innsamlinger:
Vippsbeløpene i den digitale innsamlingen 
gikk direkte til Kirkens Nødhjelp.

Menighetens givertjeneste: 
Samlet i år inn kr 11 400,- mot kr 8 900,- i 
2020.

VIPPS 131806  
Merk med «kirkekaffe».

VI OPPFORDRER DE SOM HAR LYST OG MULIGHET 
TIL Å VIPPSE NOEN KRONER FOR KIRKEKAFFEN! 

TAKK FOR DITT BIDRAG!

Takk for din støtte!

Bergen domkirke menighet

LE?
GUDMUND?
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Menighetsrådet 2021

RÅDETS SAMMENSETNING

Rådets sammensetning fra januar og frem til  
31.oktober 2021:
Christian Nesset, leder
Anne Bredahl, nestleder
Maria Kristine Monsen, nestleder
Bjørn Fjeld
Rune Valderhaug
Gunhild Sannes Larsen
Grete Line Simonsen
Gunnar Wik
Eirik Breivik Minde (i perm fra april)
Karen Knudsen (kom inn for E.B. Minde)
Åsmund Ulvedal
Hans Jørgen Morvik, sokneprest
 
Nytt menighetsråd fra 1. november 2021:
Christian Nesset, leder
Maria Kristine Monsen, nestleder
Karen Knudsen, nestleder
Bjørn Fjeld
Rune Valderhaug
Gunhild Sannes Larsen
Grete Line Simonsen
Anne Bredahl
Gunnar Wik

Åsmund Ulvedal
Sognepresten er fast medlem av 
menighetsrådet: Hans Jørgen Morvik

Erlend Myklebust Skjelten (vara)
Sidsel Grønlund (vara)
Ingrid Veslemøy Steensnæs Omenaas (vara)

SAKER MENIGHETSRÅDET HAR 
ARBEIDET MED OG GJORT VEDTAK OM 
I 2021

Gudstjenesteplan 2022
Budsjett
Offersøknader
Kirketekstiler til Domkirken
Nykirken – veien videre
Tap av inntekter ifm. Covid-19
Årsmelding 2020
Årsregnskap 2020
Gullvåg utstilling
Trosopplæringsplan
Konfirmantplan
Avtale BKF og Lungegaarden
Høringsnotat 75/51
Nykirken 400 års jubileum
St. Jakob 100 årsjubileum
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Ansatte i BDM 2021

ADMINISTRASJON OG ANDRE
Marit Jørstad (daglig leder)
Brigitta Schürmann (administrasjonsleder 
økonomi)
Camilla Grimsby (diakonimedarbeider)
Anne-Marthe Havikbotn (produsent Barnas 
Katedral, sluttet i mars)
Hilde Tetlie (menighetspedagog, permisjon 
fra august)
Åslaug Melø (menighetspedagog, vikar fra 
november)
Susanne Feste Ingebrigtsen (konfirmantmed-
arbeider og programmedarbeider i St.Jakob)
Programmedarbeider Trygve Nesse (sluttet i 
juni)
Anne Merete Skoge Solbakken (informasjons-
medarbeider, sluttet i februar)
Eirik Breivik Minde (kommunikasjonsmedar-
beider, 50%)

KANTORER
Kjetil Almenning 
Sigurd Melvær Øgaard 
Karstein Askeland 
Eivind Berg (permisjon fra august) 
Eirik Breivik Minde (50%)

KIRKETJENERE
Yvonne Erdal (kirketjener)
Laurie Robertson Øgaard (kirketjener)
Katarina Pakinee Paulsen (kirketjener)
 
ÅPNE BARNEHAGER
Jan Frode Sandvik (styrer åpne barnehager)
Anne Sofie Kalleklev (pedagogisk leder Nykir-
ken åpen barnehage)
Anne Stigler (pedagogisk leder Mariakirken 
åpen barnehage)
 
PRESTER
Hans Jørgen Morvik
Anna Bæckström Hovda. 
Bernt Forstrønen.
Gudmund Waaler (domprost) 
Beate Iren Lerdahl
Leif Tore Michelsen (vikar)
Øyvind Berg
Inge Høyland (studentprest) 
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Året Nykirken 
fikk 

varmekabler
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Prest Bernt Forstrønen under Aksjon dåp 

Barokkmusikk i Mariakirken                                        Wenche Strømdahl i Domkirken 

2021 - bilder fra året
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Autunnalen og KFUK-KFUM sa-
marbeidet om utgivelse av Glori-
amusikalen, med slippefest under 
Autunnalen (over)

Åpen barnehage måtte på mange 
trilleturer pga. korona (til venstre)

2021 - bilder fra året
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Biskopen i samtale med deltagerne på Gloriamusikalen 

Juletre i Nykirken

Tweens i Vestavind studio i St.Jakob

Vår kjære trosopplærer Hilde Tetlie gikk ut i permisjon

2021 - bilder fra året



Menighetens årsmøte:
24. april kl. 13 i Johanneskirken

Bergen domkirke menighet


