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Et spennende kirkeår

I januar 2018 hadde vi bispevisitas i Bergen 
Domkirke menighet (BDM). I sitt visitas- 
foredrag ga biskop Halvor Nordhaug 
menigheten en liste med utfordringer. En av 
dem var konfirmantarbeidet. Han utfordret 
oss til både å arbeide for å stanse nedgangen 
i antall konfirmanter, og styrke innsatsen 
for å beholde flere av dem i menighetens 
ungdomsarbeid etter at de er konfirmert. I 
Den norske kirke opplever vi nemlig at svært 
mange av konfirmantene dropper ut så snart 
de er konfirmerte. Dette har vi også opplevd i 
vår menighet.

I 2010 hadde vi over 70 konfirmanter i 
menigheten vår. Siden har tallene vært 
betydelig lavere. I 2018 var vi helt nede i 40 
ungdommer som ble konfirmert i BDM. Dette 
året har vi opplevd et solid og gledelig løft 
i konfirmantarbeidet. Til våren skal over 70 
tenåringer konfirmeres i kirkene i Bergen 
sentrum. Vi gleder oss over at så mange unge 
nå velger å konfirmere seg i våre kirker. 
Forhåpentlig kan dette være starten på en 
skikkelig opptur for konfirmantarbeidet vårt. 
Vi kan tilby et konfirmantopplegg som er 
attraktivt og spennende. Så får håpet være et 
skikkelig oppsving for vårt arbeid blant 
tenåringer i byens sentrum. Årets konfirmant-
kull er i alle fall lovende.

Det er også andre gledelige trekk i den 
årsmeldingen du nå holder i hånden. Blant 
annet har det vært vekst både i antall 
gudstjenester, antall deltakere på guds-
tjenester og antall nattverdgjester. I alt deltok 
28339 mennesker i alle aldre på våre guds-
tjenester i 2019 – mot 26618 året før. 

Det er en økning på vel 1700, og størst er 
økningen i Domkirken. Noe av dette kan 
selvsagt forklares med at det ble holdt 20 
flere gudstjenester i fjor enn året før.
Men uansett er dette er gledelige tall. Også 
antall nattverdgjester viser en liten økning til 
vel 12000.

Dette var noen smakebiter fra den fyldige 
årsmeldingen. Jeg oppfordrer dere alle til 
å lese den og glede dere over all den gode 
aktiviteten i BDM både når det gjelder 
kirkelige handlinger, kulturtilbud, barne- og 
ungdomsarbeid, diakoni og alt annet vi driver 
med. 

En stor takk til alle dere ansatte og 
frivillige som legger ned en imponerende 
innsats i og for kirken i Bergen sentrum.

RUNE VALDERHAUG

LEDER I BERGEN 

DOMKIRKE MENIGHETS

MENIGHETSRÅD
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Hildegunn Isaksen med et av dåpsbarna under 
lørdagsdåp i Mariakirken // Påskekonsert for eldre i 
Bergen domkirke // Skipet som fikk vannskade etter 
vannlekasjen i Mariakirken // Barnas Påskefest i 
Nykirken // Pilgrimsvandring i regi av diakoniutvalget 
// Snåsamannen i samtale med domprost Gudmund 
Waaler under arrangement ved Bjørgvik kirkeakademi
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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. 

JOHANNESKIRKEN
Full drift gjennom hele året. 
Turistsesong fra 11. juni - 23. august i 2019.
Trenger utbedring av lekkasjer/fuktskader i 
veggene.

MARIAKIRKEN
Full drift gjennom hele året.
Turistsesong fra 20. mai - 13.september i 
2019. 

NYKIRKEN
Full drift gjennom skoleåret.
Kirken holdes stengt mellom ca. 20. juni og 
20. august for kirkelige handlinger. 
Turiståpent fra 11. juni til 16. august.

ST. JAKOB 
Menigheten står økonomisk ansvarlig for 
oppgradering av bygget, samt driften av 
dette. 

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 1.etasje utleid til Mariakirken 
åpen barnehage, som driftes av menigheten. 
Disse lokalene leies også tidvis ut til andre. 
2. etasje leies ut som bolig.

MARIASTUENE – DREGGSALMENNINGEN
Hovedleietaker er Kirkelig Dialogsenter 
Bergen. Lokalene leies delvis ut, og brukes 
delvis av menigheten selv. 

Menigheten eier fem kirker: Domkirken, Mariakirken, Johanneskirken, Nykirken og  

St. Jakob kirke - hvorav de fire første driftes av Bergen kirkelige fellesråd.   

St. Jakob kirke driftes i sin helhet av menigheten.
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Aktivitet i menigheten
2019 har vært nok et innholdsrikt og utfordrende år i kirkene våre. Bergen domkirke menighet er 
stor og mangfoldig, med flere kirkebygg og ulike virksomhetsområder. Hver kirke har sin identitet 
og sitt gudstjenestetilbud, med det formål at flest mulig skal kunne finne et sted å kjenne seg 
hjemme.

GUDSTJENESTER
Det er jevnt over god oppslutning om 
gudstjenestene våre. Til de forordnede 
gudstjenester (kirkenes hovedgudstjenester 
på søn- og helligdager) hadde vi 20 109 
deltakere i 2019. Dette er en liten nedgang på 
drøye 100 fra 2018, og gir et gjennomsnittlig 
gudstjenestefremmøte på 89 personer pr. 
gudstjeneste, eller 305 på hver av våre 66 
gudstjenestedager. Nattverddeltagelsen falt 
med ca. 500, ned til samme nivå som i 2017 
(9539).
 
Vi har forordnede gudstjenester i alle våre 5 
kirker. Domkirken har gudstjeneste på stort 
sett alle mulige dager/tidspunkter for slike 
gudstjenester. Unntakene er Askeonsdag 
(Mariakirken), Påskenatt (Mariakirken) og 
2. pinsedag (Kristkirketomten). Vi viser ellers 
til statistikken på side 38.
 
Når det gjelder gudstjenestene utenom vanlig 
gudstjenestetid, viser tallene en solid økning 
fra 2018. Antall gudstjenester er økt fra 195 til 
214. Deltakerantallet har gått opp med nesten 
2000, og nattverddeltagelsen med 750.
 
Spesielt gledelig i 2019 er økningen i guds-
tjenestedeltakelse i St. Jakob – opp 50% både 
i totaltall og i nattverddeltagelse. Hoveddelen 
av denne økningen kom i løpet av høsten, og 
trenden ser ut til å fortsette inn i 2020. Ellers 
kan vi også i år trekke frem dåpsguds-  
tjenestene i Mariakirken på lørdager, som vi 
får svært gode tilbakemeldinger på.

DÅP
Det ble døpt 116 i kirkene våre. Ikke alle er 
medlemmer av vår egen menighet, og mange 

av menighetens medlemmer ble døpt andre 
steder. 25 medlemmer av Bergen domkirke 
menighet ble døpt andre steder, mens 68 av 
de som ble døpt i våre gudstjenester kom fra 
andre menigheter i vår kirke, de aller fleste 
fra menigheter i Bergen kommune. Tallet på 
døpte bosatt i Bergen domkirke menighet var 
på 73, som er en nedgang på 15 fra året før. 
Dåpstallene svinger fra år til år, men dette er 
det laveste registrerte tallet de siste 15 år, og 
gir grunn til både bekymring og innsats.

KONFIRMASJON
Våren 2019 ble 55 ungdommer konfirmert i 
menigheten. Dette er en solid oppgang i 
forhold til året før. Kullet for konfirmasjon 
i 2020 er rekordstort, så dette lover bra for 
fremtiden. Les mer på side 22.

GRAVFERDER
De fleste av gravferdene for menighetens 
medlemmer foregår fra Møllendal kapell, men 
i noen tilfeller er det sentrumskirkene som 
benyttes. I 2019 hadde menigheten totalt 92 
gravferder, hvorav 6 fra kirkene våre.

VIELSER 
Det ble foretatt 53 vielser og 2 kirkelige 
velsignelser av borgerlig inngått ekteskap i 
Bergen domkirke menighet i 2019. Av disse 
var 16 hjemmehørende i Bergen domkirke 
menighet, 7 i Bergen Domprosti, 21 tilhørende 
øvrige Bergen. 13 kom utenbys fra. 27 av disse 
ble utført i Mariakirken, 20 i Johanneskirken, 
2 i Domkirken (Skrudhuset), 2 i Nykirken, 3 
i St. Jørgen og 1 utendørs på Bergenhus. En 
var utenbys vielse. 31 av disse ble utført i  
Mariakirken, 27 i Johanneskirken, 1 i Dom- 
kirken (Skrud), 2 i Nykirken og 2 i St. Jørgen.
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Bergen domkirke
Restaureringen av Domkirken pågår   
fremdeles. Dermed er den forsatt stengt for 
vielser og gravferd, mens gudstjenestene på 
søndager, noen konserter og alle korøvinger på 
kveldstid går sin gang. 

KIRKEKOMITEEN
Kirkekomiteen har i 2019 bestått av:
Christian Nesset, leder og menighetsrådets 
representant
Odd Sætre 
Karen Knudsen
Helen Skeidsvoll 
Alf Tore Hommedal, repr. Domkoret
Kjetil Almenning, domkantor 
Sigurd Melvær Øgaard, domkantor
Camilla Grimsby, diakonimedarbeider
Gudmund Waaler, domprost
Hans Jørgen Morvik, sogneprest

GENERELT
Kirkekomiteen har hatt 4 møter og behandlet 
33 saker. Komiteen har hatt fokus på 
renoveringen av kirken, og lagt frem flere 
forslag til forbedringer. Uavhengig av dette 
har vi påpekt behovet for universell utforming 
og et sterkt forbedret toalett-tilbud. 
Renoveringen av tårnet var ferdig på 
sommeren. Stillasene som har dekket tårnet i 
2 år ble så tatt bort. Sammen med ferdig-
stillingen av Kong Oscarsgate og Domkirke-
plassen, har dette ført til at langt flere 
stopper opp utenfor, og ønsker å besøke 
kirken.
Ordningen med at konfirmanter deltar i guds-
tjenesten er videreført, og dette er vi svært 
takknemlige for. 
Det har vært besøk til vennskapsmenigheten 
vår i London, Southwark, 6. - 8. september 
2019. 
Det ble holdt 63 konserter og kultur-
arrangementer i Domkirken. 

DOMKIRKENS SPESIELLE STILLING OG 
ANSVAR I BISPEDØMMET
Domkirken er bispedømmets og byens hoved-
kirke. Vi skal derfor ha et rikt gudstjeneste- 
tilbud, og vi skal holde en musikalsk og 
liturgisk standard som gjør det naturlig for 
både menighetens egne medlemmer og 
besøkende å oppsøke den. 
Ideelt sett burde kirken vært åpen for besøk 
noen timer hver eneste dag, og hatt et godt 
tilbud for gudstjenester også på hverdager.
Som den eneste kirken i byen har vi guds-
tjeneste alle søn- og helligdager året 
gjennom.
Vi har to hverdagsmesser hver fredag i 
Skrudhuset: Klokken 07.30 er det morgen-
messe. En gruppe unge studenter og prester 
samles til bønn og frokost. Samlingene ledes 
av kapellan William Grosås. Tre til fire ganger i 
semesteret arrangerer denne gruppen ørken-
messe torsdag kveld i Skrudhuset.
Klokken 13.00 er det hverdagsmesse med 
påfølgende kirkekaffe. Her får man et først 
et oppspill til søndagens hovedgudstjeneste, 
og deretter en samlingsstund med kaffe og 
annen servering ledet av diakoni-
medarbeideren.
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SPESIELLE HENDELSER GJENNOM 2019
• Vår nye domprost, Gudmund Waaler, ble 
innsatt i tjenesten 10. mars.
•«Kong Magnus og fransiskanarane». Fore-
drag ved Jørn Øyrehagen Sunde og Alf Tore 
Hommedal, Bergen Domkirke, 9. mai. 
Arrangør: Katedralforum ved Bergen 
Domkirkes Menighet i samarbeid med 
Mellomalderklynga, UiB.
• «Olavstradisjonen i bergensk, norsk og 
internasjonal samanheng». Foredrag ved Alf 
Tore Hommedal, ved Olavsmessa i Bergen 
domkirke, 29. juli. Arrangør: Katedralforum.
•Torsdag 19. september arrangerte 
menigheten og Bjørgvin kirkeakademi et opp-
byggelig møte i Domkirken der Joralf 
Gjerstad (Snåsamannen) fortalte om sitt liv og 
sin tjeneste. Han er kjent for sine 
helbredende evner og har hjulpet mange 
mennesker. Berit Opheim og Eivind Berg 
bidrog med vakker sang og musikk. Anna B. 
Hovda og Gudmund Waaler ledet møtet. 400 
mennesker deltok på arrangementet.
• 15. desember hadde vi ordinasjonsguds-
tjeneste for cand. theol. Gunnar Eldevik, 
cand. theol Benjamin Bj. Anda, cand. theol 
Inge Wilhelm Økland, cand. theol Sigvart S. og 
cand. theol Jørgen Grimelid. 370 
mennesker deltok i gudstjenesten som ble 
ledet av biskop Halvor Nordhaug.

KIRKEMUSIKK
2019 har vært et godt kirkemusikalsk år i 
Domkirken. Fremfor alt er det preget av svært 
høy kvalitet på fremførelsene jevnt over. 
Vi vil fremholde at vi er svært takknemlige 
for de kirkemusikalske kreftene i menigheten. 
Korene som er tilknyttet Domkirken settes 
umåtelig stor pris på både i forbindelse med 
gudstjenester og ved konserter. Det er en 
berikelse av gudstjenestelivet og det kirkelige 
livet for øvrig. Les mer om kirkemusikk på 
side 24. 

ANDRE TING
Vi ser med spenning videre på rehabiliterings-
arbeidet i kirken. Fremdriften i 2019 har vært 
etter planen, og vi har stort sett blitt godt 
involvert i prosessen fra Akasia/BKF. 

Høsten 2019 flyttet vi de ukentlige 
tekstgjennomgangene i domprostiet tilbake 
til Skrudhuset. Vi innleder med en liten guds-
tjeneste klokken 09.00.

VENNSKAPSMENIGHETEN I SOUTHWARK 

Les mer om samarbeidet på side 33. 
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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 2019 bestått av:

Berit Margrethe Andersen, leder
Åsta Rosendahl Knudsen 
Rune Valderhaug 
Maria Kristine Monsen, komiteens 
representant i MR fra november 2019
Dag Roness 
Inger Gardshol Bjørndal 
Yvonne Erdal, kirketjener
Karstein Askeland, kantor
Hildegunn Isaksen, prest

Det var fire møter i kirkekomiteen i 2019. 

SAKER TIL BEHANDLING I 2019 
Arbeidet mot en lokal grunnordning var 
hovedtema i vårsemesteret. Kirkekomiteen 
har nå utarbeidet et forslag som sendes til 
menighetsrådet for videre behandling.

FASTE AKTIVITETER I MARIAKIRKEN
• Søndag kl. 18.00. Menighetens hovedguds-
tjeneste. Ikke i perioden 24. juni - 19. august. 
Søndag kl. 11.00. Engelskspråklig i regi av Den 
anglikanske menighet i Bergen (ACN)
• Tirsdag kl. 09.00. Morgenmesse.
• Torsdager kl. 19.00. Kveldsmesse i regi av 
Kirkelig Dialogsenter. En torsdag per måned, 
ikke i juni-august. Totalt 9. 
• Lørdager kl. 13.00. Dåpsgudstjeneste. En 
lørdag per måned, ikke i juni-august. Totalt 9 
dåpsgudstjenester. 

SPESIELLE GUDSTJENESTER 
• 10. februar: Gudstjeneste i samarbeid med 
NMS. Markering av misjonsavtalen.

• 6. februar: Askeonsdag er felles guds-
tjeneste med ACN. I år ble den flyttet til Dom-
kirken grunnet vannskade i Mariakirken. 
• 21. april: Påskedag. Felles gudstjeneste 
BDM og ACN. Liturgi og sanger vekselsvis på 
norsk og engelsk. 
• 16. juni: Siste gudstjeneste før sommeren.
• 21. august: Første gudstjeneste etter 
sommeren.
• 6. desember: Samisk gudstjeneste.
• 2. juni: Konfirmasjonsgudstjenester klokken 
11.00 og 13.00, med henholdsvis 12 og 9 
konfirmanter.
• 19. desember: Skolegudstjeneste 
Krohnengen skole.
• 24. desember: Gudstjeneste kl. 14.30, 16.00 
og 23.00.

KIRKENS ÅPNINGSTIDER
Hele året: Tirsdag og fredag kl. 12-14. 
Turistsesongen: Mandag - fredag kl. 09-16, fra 
slutten av mai til midten av september. Det 
var totalt 16 807 besøkende i 2019. 

SKOLEBESØK
Studenter fra NLA Høgskolen. 
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KULTURARRANGEMENT
Det var totalt 42 kulturarrangement med til 
sammen 3972 besøkende. 21 av disse var 
«våre egne». Vi nevner spesielt Mariafest-
dagene som fant sted i tidsrommet 16. - 21. 
juni. Av andre egne konserter nevnes orgel-
konsert orgelkonsert nyttårsaften kl. 17.00, 
denne trakk nærmest fullt hus.  
Orgelkonserter hver tirsdag i juli og august 
som del av Bergen orgelsommer. 

HENDELSER I 2019
Det mest dramatiske i 2019 var uten tvil 
meldingen om brann i Mariakirken 1. mars. 
Det viste seg å bli mindre dramatisk enn først 
antatt! Her er noen klipp fra presse-
meldingen, av kirkebyggsjef Arne Tveit:

Vannskaden i Mariakirken.
Bergen kirkelige fellesråd vil takke Bergen 
brannvesen for rask respons i forbindelse med 
vannlekkasjen i dag 1.mars. I løpet av kort tid 
ble viktige objekter i kirken sikret. 
Hendelsen som inntraff i dag morges er en 
viktig påminner om sårbarheten til våre 
nasjonale kulturskatter. Mariakirken er en 

av Norges best bevarte kirker. Kirken er nylig 
renovert og teknisk utstyr ble oppdatert i 
forbindelse med dette. Kirken er plassert i 
høyeste sikringskategori.  Det er for tidlig å 
trekke sikre konklusjoner om hva som 
forårsaket at sprinkleranlegget ble utløst. 
- Det er leit at en av våre vakre klenodier blir 
skadet på denne måten. Vårt primære arbeid i 
dag har vært å sikre kunst og kirke mot skader, 
sier kirkebyggsjef Arne Tveit. Oppfølgingen 
gjøres i samarbeid med Riksantikvaren og 
eksperter innenfor de ulike fagfelt. Det er ikke 
kjent om det er påført uopprettelige skader, 
men vi har tro på at vi skal klare å unngå dette.

Følgende gudstjenester ble flyttet/utgikk som 
følge av skaden: 
Søndag 3. mars: Gudstjenestene i Mariakirken 
kl. 11 og 18 i Mariakirken utgikk.
Tirsdag 5. mars: Morgenmessen kl. 09 utgikk.  
Onsdag 6. mars: Askeonsdagsmessen kl. 18 
ble flyttet fra Mariakirken til Domkirken.
Lørdag 9. mars: Dåpsgudstjenesten kl. 13 ble 
flyttet fra Mariakirken til Johanneskirken 
Søndag 10. mars: Gudstjenestene i Maria-
kirken kl. 11 og 18 utgikk.

ANDRE HENDELSER I ÅRET SOM GIKK
• Kirkekaffen i Mariastuen etter kveldsmessen 
søndag er nå godt etablert. To av de 
frivillige har stort sett hatt ansvar for kirke- 
kaffen gjennom hele året. 
• Det er en stabil og god gruppe på rundt 12 
frivillige. De blir organisert og fulgt opp av 
Maria Monsen.  
• Den diakonale middagen startet høsten 
2019 i Mariastuen. Det har siden oppstart 
vært middag/ suppe hver tirsdag fra klokken 
16-18. Diakonimedarbeider Camilla Grimsby 
har det overordnede ansvaret for middagen.
• Førjulsfest i Mariastuen 10. desember for 
ansatte, frivillige og kantoriet. 20 personer 
deltok. 
• Det gode samarbeidet med våre leietakere 
fortsatte i 2019; Anonyme Alkoholikere, 
Kirkelig dialogsenter og Den anglikanske 
menigheten i Bergen. 
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Johanneskirken
Johanneskirken er en viktig del av  
menigheten vår, blant annet med sin synlige 
beliggenhet i byen. Kirken er godt besøkt 
når vi har åpen kirke, året rundt. Det store 
kirkerommet, den kulturåpne profilen,   
gudstjenestelivet og hverdagsrytmen gjør 
at mange mennesker finner fellesskap, 
trosstyrkende erfaringer, åndelig vekst og 
kulturelle opplevelser både i hverdag og helg. 
Tallene for 2019 viser at vi ligger stabilt når 
det gjelder gudstjenestedeltakelse, men  
dåpstallene synker. Slik er det i hele  
menigheten vår.  

KIRKEKOMITEEN
Kirkekomiteen har i 2019 bestått av: 
Greta Gramstad 
Sidsel Grønlund  
Morten Gjul 
Eldbjørg Wedaa 
Representant fra STAS  
Eivind Berg, kantor
Anna Bæckström Hovda, prest
Finn Oscar Svendsen, kirketjener
Erlend Skjelten, menighetsrådet

VIKTIGE ARBEIDSOMRÅDER 
FOR KOMITEEN:
• Jubileet i mars. 
• Planlegging og gjennomføring av et nytt 
hverdagstilbud i Johanneskirken – høsten 
2019 satte vi i gang trosopplæring for voksne, 
med mulighet for konfirmasjon. 
• Gudstjenesteplanlegging, kirkekaffe, barne-
krok, informasjonsmateriale og utvikling av 
sideskip.
• Rekruttering av nye frivillige medarbeidere. 

ANDRE AKTIVITETER
• Vi har flotte frivillige medarbeidere, og to 
ganger i året å arrangeres kveldssamling med 
god mat og hyggelig atmosfære.

• Samtalegruppen som ble startet høsten 
2014 har vokst både i antall, styrke og dybde 
og samles nå annenhver tirsdag under over-
skriften ”Kurs i åndelig fordypning”.  
• Hver torsdag ettermiddag er det mulig 
å komme til Johanneskirken for stillhet og 
fellesskap: Annenhver uke er det meditasjon, 
ledet av ”Kirkelig Dialogsenter Bergen” og  
annenhver torsdag er det Keltisk hverdags-
messe med påfølgende suppe i kafeen.  
• Hver eneste fredag året rundt er det åpen 
kirke fra 12.00-13.30, med hverdagsbønn 
kl. 12. Etterpå er det kaffe og te i kafeen og 
mulighet for samtale.  
• Onsdag formiddag har studentmenigheten 
åpen kafé.  
• Tirsdag ettermiddag øver Nordnes Barne- 
gospel i Johanneskirkens. 
• Sankta Sunniva Kammerkor øver onsdag 
kveld.  
• Eivind Berg har også orgelelever i kirken.  
• Anna Bæckström Hovda har sjelesørgeriske 
samtaler, vigselssamtaler og dåpssamtaler i 
kirken.  
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GUDSTJENESTELIV OG MUSIKK
Høymessens grunnordning er som før: Bønne-
vandringen og nattverden har en sentral plass 
i Johanneskirkens gudstjenesteliv. Musikken 
i gudstjenestene har også en viktig funksjon i 
gudstjenestene i Johanneskirken, som kantor 
Eivind Berg og forsangere fra Bergen   
Operakor og Sankta Sunniva Kammerkor 
bidrar til.  
 
Kafé A Capella er stedet for sosial samling, 
hvor særlig de lange kirkekaffene bidrar til å 
knytte menigheten sammen. 
 
Johanneskirken er et sted det er lett å komme 
alene, og det er alltid noen å prate med på 
kafeen etter gudstjenestene. Johanneskirken 
er ofte et førstevalg for konserter og kunst-
produksjoner som krever store rom.  
 

ANDRE HENDELSER I 2019

• Spesielt for 2019 kan det trekkes frem en 
fin feiring av 125-års-jubileet i mars med et 
variert og godt program. 

• Filmvisning i samarbeid med BIFF under 
Autunnalen. 

• Flere familiegudstjenester enn før, fordelt 
gjennom året. 

• ”Advent på høyden”: Åpen kirke, jule-
verksted og Luciakonsert sammen med 
Svenska Kyrkan i desember.  
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Nykirken 
Menighetens kulturkirke for barn og unge.

KIRKEKOMITEEN
Kirkekomiteen har i 2019 bestått av:
Elisabeth Angell
Grete D. Røe
Dag Bakka
Lisa Bendiksen 
Øyvind Rise, prest
Hilde Tetlie, menighetspedagog
Eirik Breivik Minde, kantor

Det var 4 møter i komiteen høsten 2019. 
Komiteen arbeidet da mye med hva 
kirkekomiteen skulle gjøre for å lykkes med 
menighetsrådets prosjekt «veien videre for 
Nykirken». De ønsket å lære mer om å være 
kirke for Nordnesområdet og har utformet og 
planlagt 25 torsdagskvelder med gudstjeneste 
og temasamlinger for 2020 under overskriften 
«Alt mellom himmel og jord på Nordnes - i 
Nykirken». 

VIKTIGE ARBEIDSOMRÅDER 
FOR KOMITEEN:
Evaluering av Barnas katedral/Nykirken har 
vært et gjennomgangstema for kirke-
komiteen i 2019. Av ulike grunner har det 
vært manglende plan for dette evaluerings- 
arbeidet innad i menigheten. Komiteen 
startet i 2019 en prosess rundt veien videre 
for Nykirken/Barnas katedral, med fokus på 
innhold og struktur. Utgangspunktet har vært 
manglende oppslutning om våre 2 månedlige 
gudstjenester og stor ressursbruk for 
menigheten inn mot disse. Vi må ta inn over 
oss at vi ikke har noen kjernemenighet på 
Nordnes, noe som resulterer i svært lav 
deltagelse på gudstjenester der det hverken 
er dåp eller barnekor/åpen barnehage med. 
Det er viktig å nevne at det drives et godt 
barne- og familiearbeid på Nordnes, som inni-
mellom bruker Nykirken som arena for sine 
opptredener. Vi ønsker likevel å nå bredere ut 
med vår trosopplæring, og vil i 2020 i større 

grad bruke både Johanneskirken og 
Domkirken til våre trosopplæringstiltak. 

I 2019 hadde vi følgende 
trosopplæringsgudstjenester med invitasjon 
til ulike alderskull (breddetiltak):
• Skolestartgudstjeneste
• Karnevalsgudstjeneste (5-åringer) 
• Barnas påskefest (6-åringer) 
• Sansegudstjeneste (1- og 2-åringer)
• Barnas allehelgensgudstjeneste (7-åringer) 
• Høsttakkefest (4-åringer)
• I tillegg har vi hatt Jazzgudstjeneste og 
julesanggudstjeneste med Christine Sandtorv.

Frivillige fra kirkekomiteen har bistått med 
kirkekaffe og lignende i forbindelse med 
gudstjenestene.
 
Nytt i 2019 er opprettelsen av KVEST; Kirkelig 
kultursenter vest, som tilbyr instrumentopp-
læring for barn og unge. Dette er et samar-
beid med Norges KFUK-KFUM. Noe av denne 
virksomheten vil foregå i Nykirken.
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JUBILEUM 2021: 
Nykirken er 400 år i 2021. Det skulle vært 
satt ned en komite for denne feiringen i 
2019, men det har ennå ikke blitt gjort. En av 
grunnene til det er at vi har hatt presteskifte 
i Nykirken i 2019, og vår nye prest, Bernt 
Forstrønen, som er leder for kirkekomiteen, 
har hatt mye nytt å sette seg inn i. Han har i 
sin stilling fått mandat til å lede evalueringen 
og endringsprosessen for Barnas katedral/
Nykirken, og er godt i gang med det arbeidet. 
Forhenværende prest Øyvind Rise har begynt 
som sogneprest i Fridalen menighet.

UKENTLIGE AKTIVITETER I NYKIRKEN
• Gudstjeneste – messe for liten og stor, to 
ganger i måneden
• Åpen kirke med orgelmeditasjon 
• Barnegospelkor i SFO tiden på Nordnes 
skole (øver i Johanneskirken)
• BDM Tweens (annenhver uke)
• Babysang
• Familiekor/Knøttekor med middag i Nykir-
ken åpen barnehage 
• Barneklubb med middag i Mariakirken åpen 
barnehage
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Barnas katedral - forestillinger

Barnas katedral er en unik kulturkirke for 
barn og holder til i Nykirken. Gjennom 
mange års drift ser vi nå at vi har et 
veletablert, bredt nettverk til skoler og 
barnehager i Bergen og omegn.

Herunder omtales produksjon, fremføring og 
avvikling av forestillinger og kunstprosjekter 
i Barnas katedral, et tilbud som når langt ut 
over menighetens grenser. Arbeidet er basert 
på nært samarbeid med kunstnere og kunst- 
og kulturinstitusjoner. 

80 % av Bergens skoler har nå besøkt et eller 
flere av våre tilbud gjennom årene, og det er 
vi stolte av. Det har tatt mange år å bygge tillit 
til vår målgruppe, barn fra 0-12 år.

FORESTILLINGER OG PUBLIKUM
Totalt har vi hatt 4091 besøkende i 2019 
fordelt på 4 forestillinger. Leketøys spilte 
både vår og høst. 

Målgruppene for de ulike produksjonene er 
varierende i alder. 

I 2019 har følgende produksjoner stått på 
programmet: 

LEKETØYS
Av og med Monika Solheim og Gabrielle 
Barth. Musikk: Kato Ådland
Leketøys er en forestilling for de aller minste 
barna (0-3 år) og er en liten hyllest til leken og 
nysgjerrigheten.

I Leketøys møter du Boba og Eia og deres 
magiske univers fylt med farger og fantasifulle 
lyder. Her er mye som skal lekes og bygges 
med, oppdages og utforskes.
Målgruppe: 0-3 år. Pris kr. 50 per person. 

3 forestillinger 4. - 6. februar. 
Publikumstall: 99
4 forestillinger 1. - 4. oktober. 
Publikumstall: 113
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PÅSKEN
Av Gabrielle Barth
Skuespillere: Stein-Ove Øygardslia, Dominika 
Minkacz-Siras og Gabrielle Barth. 
Hvert eneste år får vi fri i påsken. Fri til å 
pynte med gule påskekyllinger, spise påske-
egg og påskelam. Noen drar på hytten og 
andre steller i hagen. Men hvorfor har vi fri 
egentlig? Hvorfor er påske en kirkelig høytid? 
Med denne forestillingen tar vi deg med 
tilbake til Jerusalem den historiske påskeuken 
for nesten 2000 år siden. Med en blanding av 
dukketeater, skyggespill og skuespillere gir vi 
liv til de viktigste hendelsene.
Forestillingen er støttet av Stiftelsen 
korskirkehjemmet. Målgruppen er 5-10 år.

12 forestillinger 1. - 12 april. 
Publikumstall: 1152

PETRONELLA SUPERHELT OG PIKEN MED 
FYRSTIKKENE
Av Gabrielle Barth
Klovnen Petronella elsker å fortelle historier 
og formidler dem helst med seg selv som 
skuespiller i flere roller, og med figurer og 
musikk. Spesielt de historiene hun selv synes 
er viktige, som forteller noe vi kan bli litt
klokere av. For historier kan vel mer enn 
å underholde? En dag Petronella forteller 

historien om Piken med fyrstikkene opplever 
hun at både hun selv og historien forandrer 
seg. På sin høyst personlige måte utforsker 
hun hva det vil si å være medmenneske og 
hvordan en kan klare å hjelpe når det trengs. 

5 forestillinger 03. - 07. juni. 
Publikumstall: 920

JULEEVANGELIET
Figurteater av og med Dukkenikkerne 
Skuespillere: Jan Holden, Monika Solheim og 
Gabrielle Barth.
Maria, Josef, hyrdene, Jesus-barnet og den 
STORE engelen! Alle er de med i den årlige 
oppsetningen av Juleevangeliet. Forestillingen 
er en morsom og varm gjengivelse av hvordan 
dagene kan ha vært i Betlehem i tiden rundt 
Jesus sin fødselsdag. Her er også Julekrybben 
i ruinene av den gamle Erkebispegården, og 
vi samler inn luer og sko og lager et luetre. 
Luer og sko sendes senere til trengende barn 
i Øst-Europa. 
I år feiret Juleevangeliet 20 år, og den har spilt 
i 19 år her i Nykirken. 

26 forestillinger for barnehager og skoler 
samt 2 åpne forestillinger for privatpersoner. 
Publikumstall: 1807.

Totalt antall publikum i 2019: 4091
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PUBLIKUM
Publikumsmassen favner i og langt utenfor 
Bergen sentrum. Alle bydelene i Bergen er 
representert, i tillegg får vi publikum fra 
Meland, Askøy, Fjell og Sund. Barnas katedral 
har etablert seg som en viktig aktør i Bergens 
kulturtilbud, holder høy kvalitet og leverer 
gode opplevelser. Vi mottar gode tilbake-
meldinger fra vårt publikum, både barn og 
voksne.

FINANSIERING
Barnas katedral er i all hovedsak finansiert av 
Bergen domkirke menighet selv, med tilskudd 
fra ulike fond og stiftelser, samt 
billettinntekter. 

VIRKSOMHET GJENNOM ÅRET
Barnas katedral har produsent i 45 % stilling, 
som jobber kontinuerlig med markedsføring, 
booking, sette opp program, rigging, vertskap 
under forestillinger og søknadsskriving til 
økonomisk støtte til arbeidet i Barnas 
katedral. Anne-Marthe Havikbotn er 
produsent. 
Barnas katedral produserte også en egen 
forestilling, «Påsken» våren 2016. 
Forestillingen er skrevet av Gabrielle Barth, 
som også er ansatt frilans som prosjektleder 
for denne forestillingen. «Påsken» har mottatt 
veldig gode tilbakemeldinger og vi har et høyt 

publikumstall. Det er tydelig at skolene er 
svært interessert i en forestilling som handler 
om påskehøytiden. Dette har i flere år vært 
et etterspurt tilbud fra skolene. «Påsken» 
har etablert seg som en tradisjon på lik linje 
med «Juleevangeliet». Men i motsetning til 
«Juleevangeliet» som er en ferdig forestilling 
innkjøpt fra Dukkenikkerne, så er «Påsken» 
vår egen produksjon og dermed dyrere å 
sette opp da vi selv må betale lønn for prøve-
tid, spilledager, vedlikehold av dukker/
kostymer og det tekniske. Dette er en 
forestilling vi mener er viktig, og ønsker å 
satse mer på den fremover og heller kutte 
ned på noen av de andre.
Tidligere kunstprosjekter for og med barn har 
vært med på å utsmykke kirkerommet, til 
glede for besøkende i kirken. Når barna 
kommer inn i kirkerommet blir de veldig 
begeistret og synes det er så fint. De stiller 
mange spørsmål om ting de ser i kirke-
rommet, og er veldig opptatt av engelen, 
hva vi bruker den til, og hvem de forskjellige 
er som de ser over og ved alteret. Mange 
av dagens barn deltar ikke lenger i kirkelige 
aktiviteter, eller skolegudstjenester, så det å 
komme til Nykirken og se forestilling er for 
mange eneste kontakt de får med Den Norske 
Kirke. Dette gir dem en positiv opplevelse 
som forhåpentligvis kan føre til at de i 
fremtiden vil delta på kristne arrangementer. 
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St. Jakob  - Ung   kirke, midt i byen

6. januar 2019 var det ordinasjon av Øyvin 
Rudolf Sønnesyn Berg. Han startet da i jobben 
som prest i St. Jakob og har, sammen med 
prosjektleder Trygve Nesse, ledet arbeidet 
i St. Jakob i 2019. Arbeidet drives for øvrig 
sammen med en lang rekke frivillige som er 
organisert under en rekke forskjellige 
komiteer og styrer. 

VISJON
Gruppen som jobbet med strategi rundt unge 
voksne (UV)-arbeidet bestod av Bernt 
Forstrønen (leder), Gudmund Waaler, Inge 
Høyland, Anna Kathrine Berggrav Eide, Trygve 
Nesse, Eirik Minde og Øyvin Rudolf Sønnesyn 
Berg. Denne gruppen landet en ny visjon for 
arbeidet i St. Jakob. Denne visjonen ligger 
til grunn for alt vi gjør i St. Jakob, både for 
ungdom og unge voksne:

St. Jakob kirke
Ung kirke, midt i byen
Vi bygger fellesskap

Vi skaper kultur 
Vi søker Gud

UNGE VOKSNE ARBEIDET: 
ST. JAKOR
I august i år ble det startet opp et lavterskel-
kor for unge voksne i St. Jakob kirke. Koret 
ble startet etter et ønske fra de unge voksne 
i St. Jakob og da Andrea Ådland meldte seg 
som dirigent, var det ikke lenger noe hinder 
for å sette i gang. Det ble raskt en god gjeng 
og mot slutten av halvåret teller koret rundt 
50 aktive medlemmer. De møtes annenhver 
torsdag for øvelse og tar fortsatt inn nye 
medlemmer.

2019 var et spennende år med både grunnleggende strategiarbeid og nyskapning av   
programtilbudet i ungdom- og unge voksne-kirken St. Jakob. 



19

STUDENTLUNSJ
På fredager fra kl. 09.00 - 15.00, finner du 
byens hyggeligste lesesal i St. Jakob kirke. Da 
er det nemlig Studentlunsj, og kirken er gjort 
om til en rolig lesesal. Kl. 12.00 serveres det 
lunsj og kl. 13.00 er det mulighet for å delta 
på tidebønn i kirkerommet. 
Denne første høsten med organiserte 
studentlunsjer har vært en stor suksess. 
Vanligvis er vi nå mellom 15-20 som jobber 
og spiser lunsj sammen. Mange deltar også 
i tidebønnsrytmen og det føles verdifullt at 
kirken rommer det som er unge menneskers 
hverdag. 

ANNET UNGE VOKSNE-ARBEID I ST. JAKOB
I tillegg til de faste arrangementene med 
studentlunsj og kor, er det andre tilbud for 
UV-gruppen i St. Jakob. På utvalgte torsdager 
ble det høsten 2019 startet opp fokuskvelder 
(bibeltimer for unge voksne) og en samfunns-
aktuell samtalearena som kalles «Helt Ærlig». 
Vi har opplevd god oppslutning rundt disse 
arrangementene og ser fram til en spennende 
vår hvor disse tiltakene skal videreutvikles og 
nye temaer skal utforskes.

GUDSTJENESTELIV
Etter et omfattende strategiarbeid på vår-
halvåret ble også gudstjenestene i St. Jakob 
revidert, både med tanke på innhold og 
frivilligstruktur. Dette ser vi nå resultatene av, 
ved at gjennomsnittet på gudstjeneste-
deltakelse er mer enn doblet fra vårhalvåret 
til høsten. Dette er helt fantastisk og ville aldri 
vært mulig uten alle de fantastiske frivillige i 
St. Jakob som bidrar inn i fellesskapet. Tusen 
takk til alle som har bidratt som vertskap, 
medliturger, musikere, predikanter, 
teknikere, PP-styrere, dansere, tegnspråktolk 
og i komitéarbeid i forkant av gudstjenestene. 
Vi gleder oss til fortsettelsen! 

UNGDOMSARBEID I ST. JAKOB
St. Jakob er også en plass for ungdom. Bernt 
Forstrønen har nå startet som ny barne- og 
ungdomsprest i Bergen domkirke menighet 
(BDM), og vi samarbeider tett med han om 
konfirmantopplegget til BDM. Mange tirs-
dager er det derfor mye liv med konfirmant-
timer for årets konfirmanter som i år teller 
hele 70 stykker – det er det høyeste antallet 
konfirmanter på mange år.
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BØLGEN
På onsdager er det Bølgen, en ungdomsklubb 
for dem som er over konfirmasjonsalder. Her 
spiser vi middag sammen, gjør ulike 
aktiviteter, har «storytelling» og tidebønn. 
Denne høsten har Bølgens ungdommer blant 
annet vært svært aktive på klimastreikene og 
var også med å arrangere plakatverkstedet 
som fant sted i St. Jakob under klimastreiken 
30. august. Da var det omkring 500 innom 
på lunsj i St. Jakob Kirke! Den nye videoplatt-
formen TikTok har også vært et fast innslag 
og jevnlig lages det små filmsnutter som blir 
sett av mange titalls tusen mennesker på 
internett, av våre ungdommer. Hvordan de får 
det til er vi ikke helt sikre på, men vi synes det 
er ganske kult!

ANNET UNGDOMSARBEID I ST. JAKOB – 
OG VIDERE ARBEID
Vi ønsker å rette et sterkt fokus i det 
kommende året på at konfirmanter skal finne 
sin plass i St. Jakob også etter at 
konfirmasjonstiden er over. Da trenger vi 
flere ben å stå på. I året som har gått har det 
startet opp kulturskole for unge der vi nå har 

en del elever som lærer piano. Dette arbeidet 
ønsker vi å utvide. Det vil også denne våren 
bli startet opp fredagsklubb for ungdom kalt 
«Thank God It is Friday». 

ST. JAKOB SOM KULTURARENA 
St. Jakob samarbeider med sentrale aktører 
i Bergens kulturliv og lokalene blir leid ut til 
konserter og arrangementer med jevne 
mellomrom. Borealis – musikkfestival for 
alternativ og nyskapende musikk har et 
samarbeid med St. Jakob der de har 
workshops for unge komponister her. 
Griegakademiet og BPG gymnas har også hatt 
konserter, eksamener og arrangementer i 
St. Jakob. På Vill Vill Vest, som er en bransje-
festival for unge musikere i Bergen, hadde 
4 band/artister bakgrunn fra studiomiljøet 
og arbeidet i St. Jakob.  Også dette arbeidet 
ønsker vi å se en videreutvikling av i løpet av 
2020 der vi ønsker å bli enda bedre på utleie/
samarbeid med sentrale kulturaktører og vi 
planlegger også opprettelsen av en kulturko-
mité i St. Jakob der vi virkeliggjør visjonen om 
å skape kultur. 
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Trosopplæring
Barn og unge er en prioritert målgruppe i 
Bergen domkirke menighet. Dette avspeiles i 
et stort team av medarbeidere som arbeider 
for at de yngste og deres familier skal oppleve 
menigheten som sitt hjem. 

I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å 
lære å kjenne» troen. Dette ønsker menigheten 
å bidra til, sammen med de som har ansvar for 
oppdragelsen for barnet. Derfor har menighten 
vår en rekke tilbud om trosopplæring for barn 
og unge fra 0 til 18 år.

RESSURSER
Ressurser i trosopplæringsarbeidet 2019:
Menighetspedagog, barne-og ungdomskantor 
og spesialprest for barn og unge. I tillegg har 
vi godt samarbeid med de åpne barnehagene 
og ansatte og frivillige i St Jakob.

GUDSTJENESTER I NYKIRKEN
I 2019 har vi hatt to gudstjenester i måneden 
i Nykirken/Barnas katedral. Dette har vært en 
prøveordning siden høsten 2017, og har blitt 
evaluert i 2019. Utfordringen i flere år har 
vært å få folk til å komme på gudstjenester 
selv om vi ikke vi har invitert grupper fra 
vårt etablerte arbeid eller har dåp. Det har 
resultert i mange gudstjenester med veldig 
lavt oppmøte utenom stab. Derfor, og av 
menighetens økonomiske situasjon, ble det i 
2019 bestemt at kirken skal leies ut eksternt 
søndager kl. 11.00. Januar 2020 starter vi opp 
med hverdagsmesser om torsdagen, etter-
fulgt av sosial samling med vafler og 
forelesning av ulike gjester. Hensikten er å 
bygge god relasjon til folket på Nordnes.

FASTE AKTIVITETER:
Babysang
I Nykirken hver onsdag. Tilbudet har vært 
godt besøkt også i 2019, med mellom 20-25 
babyer hver gang. 

SFO-kor
I 2019 har vi vokst til et kor på 25 
medlemmer. Vi har vært med på 2-3 
gudstjenester hvert semester i Nykirken + 
julekonsert. Dette året har det kommet med 
flere gutter, og det er kjekt. Vi har fremdeles 
hatt øvingene i Johanneskirken og blir der 
til Nordnes skole er klar til å tas i bruk igjen 
høsten 2020.

Familiemiddag og Knøttekor i 
Nykirken åpen barnehage
Koret er en del av langåpenttilbudet med 
middag i Nykirken Åpen barnehage hver 
onsdag. Vi har vært ca. 20-25 barn + voksne 
hver gang, og mellom 12-20 barn fra 3-6 år 
i Knøttekoret. Pedagogisk leder i Nykirken 
Åpen barnehage og menighetspedagog har 
vært hovedansvarlig i 2019. Koret har deltatt 
på noen gudstjenester og konserter sammen 
med Barnegospel.

Søndagsskole i Domkirken
Vi har hatt søndagsskole de søndagene det 
har vært dåp, men ikke dersom dåpen har 
vært lagt til høytidene. I 2019 var det 6 
søndagsskolesamlinger om høsten og 6 om 
våren. Til sammen har det vært 78 barn på 
samlingene.
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Tweens
Er en gruppe barn mellom 10-13 år som 
møtes i Nykirken etter skoletid hver ons-
dag. Samlingene har bestått av mat og ulik 
aktivitet, som sang, dans og lek. I 2019 var 
det 5-6 barn med. De har i hovedsak sunget 
og danset på samlingene. De har også deltatt 
på julekonsert, Tweens-festival og noen 
gudstjenester i Nykirken. Dette arbeidet er et 
samarbeid med KFUK/KFUM - Bjørgvin krets.

BREDDETILTAK
Breddetiltak er når et eller flere årskull blir 
invitert til å være med på en gudstjeneste 
eller annet arrangement. Ofte har vi utdeling 
av bok eller annen gave.

Skolestartgudstjeneste i Nykirken – 6-åringer
Høsttakkefest i Nykirken – 4-åringer
Mukulamesse/høsttakkefest i Domkirken 
(med Domkirken barnehage) – 4-åringer
Høsttakkefest i Johannekirken – 4-åringer
Karnevalsgudstjeneste i Nykirken – 5-åringer 
Barnas allehelgensgudstjeneste i Nykirken – 
7-åringer
Barnas påskefest i Nykirken – 5-6-åringer
Lys våken helg – 11-12-åringer 
Sansegudstjenester – 2-åringer 

SKOLER OG BARNEHAGER 
Vi har også i 2019 hatt jevnlige samlinger med 
Akasia-barnehagene Domkirken barnehage 
og Nykirken barnehage. En ettermiddag hvert 
semester har vi hatt sangstund med foreldre 

og barn i Domkirken barnehage. Menighets-
pedagog har vært på Haukeland og Møhlen-
pris skole med undervisningsopplegget 
«Vandring gjennom Bibelen på 5.trinn». I 
tillegg har pedagog og barne- og ungdom-
sprest hatt ulike opplegg på alle klassetrinn på 
Haukeland skole, som del av skole-kirkeplan-
arbeidet. Til jul hadde vi julegudstjenester 
med alle de fem barne- og ungdomsskolene vi 
har i vår menighet. 

KONFIRMANTARBEIDET
Våren 2019 ble 57 konfirmanter konfirmert i 
våre kirker. 2004 kullet er registrert med 91 
barn, hvorav 62 døpte. I tillegg hadde vi dåp 
av 6 tilhørende. Det utgjør en prosent på 
over 100, og skyldes nok at flere av de døpte 
valgte konfirmasjon et annet sted. Menighets-
pedagog, spesialprest for barn og unge, 
prosjektleder i St Jakob og frivillige fra St.  
Jakob vært tilknyttet konfirmantarbeidet. 
Undervisningen har foregått i St Jakob kirke. 
I tillegg har vi hatt mindre gudstjeneste- 
grupper, der konfirmantene har gjort tjeneste 
på 2-4 gudstjenester hvert semester i den 
kirken de skal stå konfirmant i. Ellers var vi på 
leir på Dyrkolbotn med alle konfirmantene og 
en gruppe var på tur til London som 
Sjømannskirkekonfirmanter.

Trosopplæring etter konfirmanttiden blir 
beskrevet under St Jakob.
Trosopplæringsplanen i sin helhet skal 
revideres i 2020.
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Åpne barnehager
Menigheten har to barnehager - Nykirken 
Åpen Barnehage og Mariakirken Åpen Barne-
hage. Knappe 6000 barn gjester våre åpne 
barnehager hvert år. 

Målgruppen for de åpne barnehagene er barn 
fra 0-6 år i følge med en voksen, som kommer 
fra ulike bydeler i Bergen kommune og om-
kringliggende. I tillegg til drift av barnehagene 
deltar de pedagogiske lederne ca. en gang 
per måned på Messe for liten og stor i Barnas 
Katedral/Nykirken. 
Barnehagene har hatt to personer i 
arbeidstrening via NAV siste del av høsten. I 
høst har de to pedagogene delt langåpne 
onsdager og torsdager i to vakter, slik at 
dagene med Familiemiddag, Knøttekor og 
Barneklubb blir mer overkommelig og de blir 
kjent med brukere begge steder. 

Vi har hatt inspirerende og gøye besøk av 
Jorids Sanseteater og TrommeLars enkelte 
ganger. Høytider markeres og menighetens 
pedagog, Hilde Tetlie, er på jevnlige besøk og 
bidrar med gode innspill.  

Lokalene er ellers populære å leie til barne-
bursdag. Det har vi spesielt merket i Maria-
kirken Åpen barnehage - etter oppussingen 
som fant sted i juni/juli. Varmekabler og friske 
farger har gjort bygget enda mer hensikts-
messig for barnefamilier.

2019 har vært et godt år i våre Åpne barne-
hager med god tilstrømning av barnefamilier. 
Totalt har vi hatt 5806 barn på besøk (en liten 
oppgang). I tillegg er det alltid med en voksen 
eller flere per barn. Vi ser frem til jubileum i 
2020. Mariakirken Åpen barnehage feirer 10 
år i mars og Nykirken Åpen barnehage 15 år i 
september. 

NYKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE
Ansatte: Anne-Sofie Kalleklev – pedagogisk 
leder (60 % stilling) + 10% i Mariakirken Åpen 

barnehage. Mahmoud Vik – assistent. Elisa 
Hild, Helen Lederer og Silas Hartman var 
volontør/assistent (50 % stilling) første halvår. 
Lena Fischer, Klara Heinis og Joel Baisch - har 
vært assistenter om høsten. Jan Frode 
Sandvik er styrer i 25% stilling.
Samlet åpningstid er 16 timer per uke (man, 
tirs fra kl. 09-14.30). På onsdager har det i 
tillegg vært Knøttekor og middag for de som 
vil frem til kl. 18. Hit kommer flere barn som 
nå går i ordinær barnehage. Lokalene er 
godkjent for inntil 50 barn. 

Våren 2019 var det et gjennomsnittlig 
dagsbesøk på 35,5 barn. Høsten 2019 var det 
et snitt på 27 barn per dag. 

MARIAKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE
Anne Stiegler pedagogisk leder (50 % stilling). 
Mahmoud Vik – assistent. Elisa Hild, Helen 
Lederer og Silas Hartman var volontør/ 
assistent (50 % stilling) første halvår. Lena 
Fischer, Klara Heinis og Joel Baisch - har vært 
assistenter om høsten. Jan Frode Sandvik er 
styrer i 25% stilling.
Samlet åpningstid er totalt 16 timer per uke, 
med langåpent på torsdag (kl. 09-18.30 
inkludert middag og Barneklubb) samt 
fredager kl. 09-15.30. Lokalene er godkjent 
for inntil 30 barn. 

Våren hadde 33 barn i snitt per dag (aldri 
mer enn 30 barn på samme tid). Høsten 
2019 hadde et gjennomsnittlig besøk på 29 
barn hver åpningsdag. 
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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.

ANSATTE
Kantorkollegiet er ansvarlige for den kirke- 
musikalske aktiviteten i Bergen domkirke 
menighet. I tillegg er to kordirigenter, en 
produsent og en designer engasjert i 
prosjektstillinger. Den kirkemusikalske 
virksomheten består av spill til gudstjenester, 
bryllup, gravferder, hverdagsgudstjenester og 
institusjonsandakter, koraktivitet, konserter, 
arrangering og tilrettelegging for eksterne 
arrangører. Kirkemusikkavdelingen 
samarbeider både med det profesjonelle 
miljøet og amatørkulturlivet, lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt.

Etter at Asbjørn Myksvoll gikk av med pensjon 
høsten 2018, ble Eivind Berg ansatt som ny 
kantor i Johanneskirken. Han begynte i 
stillingen 1. januar 2019 og har allerede 
markert seg som en dyktig, arbeidsom og 

målbevisst kantor, og en god kollega. Etter en 
halvårsperiode med delt ansvar våren 2019, 
overtok han ledelsen av Sankta Sunniva 
Kammerkor etter Tore Kloster fra og med 
august. 

STATISTIKK
Det ble i 2019 holdt 321 konserter og kultur-
arrangement i kirkene våre. Av disse var 59 i 
Domkirken, 42 i Mariakirken, 80 i Johannes-
kirken, 108 i Nykirken og 32 i St. Jakob kirke. 
205 av arrangementene var i egen regi, 50 var 
i samarbeid med andre, og 66 ble arrangert 
av eksterne aktører. Barnas Katedrals 
arrangementer er inkludert. Det var 10781 
betalende publikummere, mens 23315 deltok 
gratis. 4369 personer var artister eller med-
virkende under arrangementene. Totalt antall 
delaktige i kulturarrangement i menigheten i 
2019 var 38465, en liten oppgang fra 2018. 
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FESTIVALER: 

BERGEN KIRKEAUTUNNALE
Bergen kirkeautunnale er en innovativ festival 
for kirkekunst og musikk, etablert i 2012. 
Autunnalen ønsker å satse på nytenkende 
kvalitetsproduksjoner, og jobber for både å 
skape og legge til rette for gode samarbeids-
produksjoner. 
Festivalen 2019 bar overskriften «KORAL» og 
gikk av stabelen 25.-29. september. 
Autunnalen ble i år flyttet fram til siste uke 
i september, som viste seg å være et bedre 
tidspunkt for så vel utøvere som publikum. 
Årets festival var sannsynligvis den beste vi 
har produsert så langt, med både høy 
kvalitet, stor bredde og gode publikumstall.

Bergen kirkeautunnale hadde i 2019 25 
arrangementer, nesten 600 kunstnerisk 
medvirkende, og over 3000 besøkende. Se 
hele programmet på festivalens hjemmesider 
autunnale.no.

MARIAFESTDAGENE
Mariafestdagene fant sted i tidsrommet 
16.-21. juni og bestod av seks konserter 
med bergenske og internasjonale artister. 
Særlig fokus på komponisten Ketil Hvoslef, 
80 år i 2019. 10 av hans verk ble fremført. 
Mariakirkens cembalo ble behørig nyinnviet 
av franskmannen Benjamin Alard. For øvrig 
dokumentasjon se www.mariafest.com 
Av andre egenproduserte konserter i 
Mariakirken nevnes orgelkonserter i påsken 
og nyttårsaften og selvsagt Bergen 
orgelsommer. 

BERGEN ORGELSOMMER
Bergen Orgelsommer 2019 ble gjennomført 
som planlagt fra 2. juli til 25. august 2019. 22 
utøvere fra 11 forskjellige land deltok på i alt 
32 konserter i fire av Bergens sentrumskirker: 
Bergen domkirke, Mariakirken, Johannes-
kirken og St. Paul kirke. Det ble registrert 
totalt 1770 besøkende i løpet av konsert-
serien. I tillegg til disse kom en del turister 

innom på deler av konsertene. Nivået på 
gjesteorganistene var svært høyt. 
I Domkirken var besøkstallene høyere enn 
de to foregående årene, noe vi tror delvis 
skyldes den nå åpne plassen foran vårt 
flotte, nyrestaurerte tårn. Domkantor Sigurd 
Melvær Øgaard var hovedansvarlig for denne 
festivalen, og kan melde om stor pågang fra 
internasjonale konsertorganister som gjerne 
vil bli invitert. 

KORVIRKSOMHET: 

Bergen Domkor – Kjetil Almenning, dirigent.
Bergen Domkor, som feiret 10-årsjubileum 
dette året, er tilknyttet Norges Kirkesang-
forbund og Bergen Amatørkulturråd, og har i 
2019 hatt 32-34 medlemmer. 
Domkoret hadde totalt 10 konserter i 2019: 
Askeonsdagskonsert, Johannespasjonen av 
J. S. Bach Palmesøndag, konsert med Oslo 
domkor under Oslo internasjonale kirke-
musikkfestival, Festspillkonsert med 
urfremføring av 2 norskkomponerte messer, 
Festspillgudstjeneste med Mozart-messe Sing 
along, jubileumskonsert under Autunnalen 
med utvidet kor (m/tidligere medlemmer), 
Cherubinis Requiem i samarbeid med 
«Harmonien» og Ole Bull kammerkor 
Allehelgensdag, menighetens advents-
konserter og Bachs H-mollmesse 15. 
desember. Domkoret har i større og mindre 
grupper stilt som forsangere på 45 høymesser 
i Bergen domkirke. I september lagde 
Domkoret et jubileumshefte med historikk og 
mange hilsener, blant annet fra Biskop Halvor 
Nordhaug og Festspilldirektør Anders Beyer.
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Bergen Domkirkes Jentekor og 
DomkirkeSpirene – Eirin Beate Åserud-Løvlid, 
dirigent. 
Jentekorene har i 2019 hatt til sammen 
rundt 30 medlemmer fordelt på tre grupper, 
og er tilknyttet Ung Kirkesang. Koret har to 
øvingshelger i året. Våren 2019 fremførte 
koret «Vinden er stille» av H. Sommerro, 
hadde konsert sammen med Bragernes kirkes 
jentekor, og fremførte «Missa in Discantu» av 
C.-B. Agnestig på gudstjeneste i 
Domkirken 16. juni. To adventskonserter 
sammen med Bergen Domkor og StaS, og 
gjest Frode Grytten ble etterfulgt av 
Luciakonserten 13. desember – muligens den 
beste koret har gjort, med rundt 300 til stede. 
Dirigenten mottok Alle kan synge-prisen for 
2019, og i den forbindelse sang koret i Oslo 
konserthus.
Til sammen hadde korene ca. 40 øvinger, og 
de deltok på til sammen 10 gudstjenester, 
samt på menighetens juletrefest i januar. 

Mariakirkens kantori 
– Karstein Askeland, dirigent. 
Mariakirkens kantori ble startet i 2015 og 
hadde i 2019 12-14 medlemmer. 
Medlemstallet er stabilt, og består av gode 
sangere som liker å få være med å berike 
gudstjenestene i Mariakirken. Kantoriet 
medvirker ved gudstjenestene i Mariakirken 
gjennomsnittlig annenhver søndag. Guds-
tjenestemedvirkning er kantoriets 
hovedoppgave.

Sankta Sunniva Kammerkor (StaS) 
– Eivind Berg, dirigent. 
StaS er tilknyttet Ung i Kor. Året startet med 
34 medlemmer og koret hadde ved årets 
utgang 33 medlemmer. StaS hadde selv 
ansvar for 11 konserter i 2019. Sammen med 
Oslo Domkirkes ungdomskor holdt koret 
konsert i Johanneskirken i januar. I mars holdt 
StaS konsert med Alversund Kammerkor og 
Fossegrimen på Voss og i Knarvik. Før påske 
ble St. John’s Passion av Bob Chilcott fremført 
i Landro kirke og Bergen Domkirke og i mai 
sang koret felles konsert i Nykirken med koret 
Revoice. 2 huskonserter ble holdt i juni, samt 
turné i Tyskland, Frankrike og Sveits. Høst-
semesteret ble innledet med korleder-
konferanse med Ragnar Rasmussen. Sammen 
med det estiske tidligmusikkensemblet Kiili 
holdt StaS konsert i Sandvikskirken under 
Autunnalen. I tillegg medvirket koret på 
Kirkens SOS’ 40 års jubileum i Domkirken. I 
oktober ble korets dirigent gjennom mange 
år, Tore Kloster, takket av gjennom en konsert 
i Bergen Domkirke sammen med nåværende 
og tidligere sangere i StaS. Året ble avsluttet 
med de tradisjonelle adventskonsertene 
i Bergen domkirke, og julekonserten på 
Kreftavdelingen ved Haukeland universitets-
sjukehus. Koret deltok, i mindre og større 
grupper, på 44 gudstjenester i Johanneskirken 
og Nykirken. Koret hadde totalt 38 ordinære 
øvelser i 2019.

Bergen domkirkes pensjonistkor 
– Brita Maripuu, dirigent.
Pensjonistkoret har hatt 12 medlemmer i 
2019. Koret hadde opptredener ved andakter 
på Domkirkehjemmet, formiddagstreff i Hoff-
salen, og sang flere ganger på hverdags-
messene Domkirken. Et høydepunkt var 
deltakelse på stort salmetreff for eldre i 
Domkirken høsten 2019. Koret er en svært 
verdifull del av musikkarbeidet vårt. 

Koraktiviteten i Nykirken / Barnas Katedral 
sorterer under avdelingen for Trosopplæring. 
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ANDRE TILTAK:
Klokkespillet i Johanneskirken 
Instrumentet ble innviet 17. mai 2014 og er i 
daglig bruk. Det spiller automatisk tre ganger 
om dagen med forskjellig musikk etter 
kirkeårstidene. Etter noen problemer med 
automatisk spilling på nattestid har det blitt 
jobbet med å oppdatere kontrollsystemet. 
Det ble i 2019 spilt flere konserter, blant 
annet under Bergen kirkeautunnale.

Orgelmeditasjon i Nykirken  
Det er jevnlig møtepunkt tirsdager i Nykirken 
med orgelmusikk og andakt, med 10 til 20 
deltakere, fortrinnsvis beboere ved 
Nykirkehjemmet. Ulike prester og 
predikanter holder andakt, og nattverd deles 
ut ved enkelte samlinger. Gerd og Clair 
Whitmore er ansvarlige, og orgelmusikken 
blir ivaretatt av Tor Grønn.

PLAN FOR KIRKEMUSIKK
Som følge av det pågående arbeidet med å 
styrke struktur, kvalitet og bemanning i Bar-
nas Katedral - Nykirken og Ung Katedral - 
St. Jakob kirke, som eventuelt vil 
kulminere i et nytt kultursenter, er 

utformingen av Plan for kirkemusikk satt på 
vent. Plan for kirkemusikks arbeidsgruppe 
består av Anna Bæckström Hovda, Camilla 
Grimsby, Christian Nesset, Eirik Breivik Minde 
og Kjetil Almenning, med stabens øvrige 
kantorer som tette medspillere. 

ØKONOMI
Kirkemusikk i Bergen mottar økonomisk støtte 
fra Bergen kommune, Norsk Kulturråd, 
Hordaland Fylkeskommune med flere. Øvrige 
inntekter kommer fra billettsalg og husleie, 
samt diverse tilskudd fra fond og legater. 
Utgiftene er knyttet til kjøp av tjenester 
(honorering av kordirigenter, produsent, 
designer og profesjonelle musikere), pro-
duksjonskostnader (lys, design, hjemmeside, 
trykksaker m.m.) og markedsføring (plakater, 
flygeblad, bannere og annonser). Bergen 
kommunes driftstilskudd blir etter en avtalt 
fordelingsnøkkel gitt de ulike avdelingene 
som en grunnfinansiering. De ulike 
avdelingene (korene og festivalene) skal 
gjennom såkalte skyggeregnskap selv holde 
rede på sine utgifter og inntekter, og skaffe til 
veie de midler som må til utover sin andel av 
Bergen kommunes driftstilskudd.
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Diakoni

Diakoni er evangeliet i handling, uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern 
om skaperverket og kamp for rettferdighet. Menighetens Diakoniutvalg har i 2019 fortsatt sitt  
arbeide med avdekking av behov, vedlikehold av, støtte til og fokus på det diakonale arbeidet 
som utøves i menigheten. Diakoniplanen som ble ferdigstilt høsten 2017 ligger i bunnen og  
fungerer som arbeidsverktøy og rettesnor. 

DIAKONIUTVALGET
Diakoniutvalget bestod i 2019 av: 

Ingrid Veslemøy Steensnæs Omenaas, leder 
og representant for Domkirken
Greta Gramstad, Johanneskirken og 
Kirkens SOS
Berit M. Andersen, Mariakirken, «pilegrims-
kontakt»
Hilde Tetlie, menighetspedagog
Camilla Grimsby, diakonimedarbeider i 
Bergen domkirke menighet og Domkirke-
boligene
Hans Jørgen Morvik, sogneprest

Det har vært viktig for Diakoniutvalget at alle 
Kirkekomiteene er representert slik at vi sikrer 
at diakonien forankres i hele menigheten og i 
alt vårt arbeid, og at diakoniutvalget ikke blir 
en «blindtarm» som lever for seg selv. 

MÅL OG TILTAK
Ett av målene som ble fremlagt i Diakoni-
planen var å knytte tettere bånd til 
menighetens diakonale Stiftelser ved blant 
annet å komme i posisjon i stiftelsenes styrer 
og å arbeide for etablering av kombinasjons-
stillinger i samarbeid med stiftelsene. I 2019 
ble den først kombinasjonsstillingen 
opprettet. Camilla Grimsby ble pr. 01.01.2019 
ansatt som diakonal medarbeider i 100% 
stilling som deles mellom Bergen Domkirke 
menighet og Stiftelsen Domkirkeboligene.
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Et annet tiltak som handlet om tettere bånd 
mellom menighet og Stiftelsene var Påske-
konsert for eldre. Her inviterte vi blant annet 
Domkirkeboligene, St. Johanneshjemmet, 
Nykirkehjemmet, Domkirkehjemmet samt 
resten av byens alders- og sykehjem til Påske-
konsert i Domkirken. Dette var også et ledd i 
å gi de eldre på institusjonene anledning til å 
komme til kirken i forbindelse med høytidene.
En erfaring fra påskekonserten var at vi har en 
jobb å gjøre med hensyn til tilkomst for eldre 
med svekket førlighet.

Rundt pinse arrangerte vi «Pilegrimsvandring 
med rullestol og rullator» for samme 
gruppen. Vi vandret fra St. Jacob-kirkegården, 
via Lepramuseet og endte opp i Skrudhuset i 
Domkirken. Berit M. Andersen ledet oss 
gjennom stasjonene underveis, og det ble en 
flott prosesjon som vandret nedover Kong 
Oscars gate! Rullatorer, rullestoler og til og 
med en Rickshaw i rekken. 

Begge disse arrengementene, sammen med 
Adventskonsert for samme gruppen i 
Domkirken, har utpekt seg som noe vi ønsker 
å videreutvikle og fortsette med.

Det er mye god diakoni i kaffe og kaker, og 
dette opplevde vi også da vi igjen dekket 
bord og feiret Kirkens SOS sitt 40-års jubileum 
under fanen ”Diakoniens dag” i Dom- 
kirken, 13. oktober. Diakoniens dag har i lang 
tradisjon blitt feiret i form av et festmåltid for 
menighetens eldre, i Hoffsalen. De siste årene 
har dette endret seg til en utvidet kirkekaffe i 
kirken eller Skrudhuset. Nå tenker vi at vi har 
funnet formen, som er langbord i kirkeskipet. 
Det som også er nytt er at vi bruker 
Diakoniens dag til å invitere diakonale 
samarbeidspartnere som Kirkens Bymisjon, 
Kirkens SOS og Kalfarhuset. Vi er velsignet 
med gode frivillige som også på denne dagen, 
stilte morgenfriske og smurte smørbrød,  
dekket bord og gjorde de nødvendig 
forberedelser.  

FRIVILLIGEFEST
Diakoniutvalget har i Diakoniplanen også satt 
søkelyset på frivillighet. Vi har sett det som 
vår oppgave å sørge for at det blir arrangert 
en stor felles frivillighetssamling i løpet av 
året. Vi fikk det ikke til denne høsten, men 
jobber videre med dette og vil i løpet av 2020 
sørge for at det blir arrangert en FFF – 
Frivilliges festlige fagdag. Her er ideen at de 
frivillige skal oppleve at de blir satt pris på og 
samtidig få faglig påfyll og kjenne på 
tilhørighet i stormenigheten og fellesskapet. 

DIAKONATENE
Diakoniutvalget er også opptatt av å knytte 
tettere bånd med menighetens diakonater. 
Diakonatene er fortsatt viktig i forhold til 
utøvende diakoni og i forhold til den 
diakonale arven de har etterlatt seg til oss å 
ivareta. Det er kirkens diakonater som har 
stått for det meste av omsorgsarbeidet som 
ble utført i Bergen by før dette ble overtatt av 
Bergen kommune – bla. med opprettelse og 
drift av det som vi i dag kjenner som hjemme-
sykepleien, aldershjem, sykehjem, alders- 
boliger, etc. Domkirkehjemmet, Domkirke- 
boligene, Nykirkehjemmet, St. Johannes- 
hjemmet, Korskirkehjemmet med flere, er 
alle opprettet og driftet av våre diakonater. 
I dag er kun to av diakonatene virksomme, 
som diakonater – Johanneskirkens diakonat 
og Domkirkens diakonat. 

NYKIRKENS DIAKONAT 
er representert med det gode arbeidet som 
blir gjort av gruppen som møtes i Nykirken på 
tirsdager til orgelresitasjon, andakt og kirke-
kaffe – kjent som arbeidsgruppen i Nykirken 
med Gerd og Clair Withmore, Kristi Søvik og 
Tor Grønn som primus motor. Denne gruppen 
arrangerer også andakt og sosiale treff på Ny-
kirkehjemmet hver fredag, gjerne etterfulgt 
av en deilig middag på stedets kafe. Her kan 
du spise middag og kanskje til og med finne 
en samtalepartner hver dag i alle årets dager.
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JOHANNESKIRKENS DIAKONAT 
Johanneskirkens Diakonat har for tiden ca. 
20 medlemmer. Nytt av året (2019) er at 
diakonatet har knyttet tettere bånd til kirke-
komiteen i Johanneskirken. Vi ser på dette 
som meget bærekraftig og gleder oss til vider 
samarbeid som forhåpentligvis kan utvide det 
diakonale virket i og i området rundt 
Johanneskirken. Styret bestod ved utgangen 
av 2019 av Camilla Grimsby (leder), Finn 
Oscar Svendsen, Greta Gramstad og Hans 
Jørgen Morvik.
Under Johanneskirkens diakonat ligger også 
Stiftelsen St. Johanneshjemmet og Stiftelsen 
Johannes menighetshjem med blant annet 
ansvar for utnevnelse av styremedlemmer til 
disse stiftelsene. Diakonatmedlemmene er 
godt representert i begge styrene. Bjørn Fjeld 
overtok i 2019 ledelsen for Stiftelsen 
Johannes Menighetshjem og Camilla Grimsby 
ble valgt til styreleder for St. Johannes-
hjemmet.

DOMKIRKENS DIAKONAT
Domkirkens Diakonat kom som vanlig 
sammen hver 1. mandag i måneden til 
forbønn, bibelstudier og sosialt fellesskap. En 
viktig hjertepuls, som sørger for at 
konfirmantene blir bedt for og at eldre i 

menigheten blir husket på, besøkt og bedt 
for. Annbjørg Vågen sitter fortsatt som leder 
for diakonatet og har i 2019 hatt med seg 
Andor Roald, Else Berntsen og Martha Buvik 
som styremedlemmer.

Det ble feiret tre 90-års dager på marsmøtet 
i Domkirkens Diakonat i 2019. Shack Bull, 
Eldbjørg Bø og Brit Angeltveit har alle vært 
trofaste og aktive medlemmer av Domkirkens 
diakonat i mange titalls år. 

Shack Bull sovnet stille inn i sitt eget hjem 3. 
juledag! Vi minnes ham med stor glede og 
takknemlighet og takk for alt det gode 
arbeidet han har utrettet for Domkirkens 
diakonat. 

Brit Angelvik og Eldbjørg Bøs 90-års dag ble 
også feiret på Bergen Domkirkes pensjonist-
kor, som fortsatt holder koken, og som i år 
også hadde sin debut på selveste Festspillene. 
Bergen Domkirkes pensjonistkor har ellers 
opptrådt på Domkirkens adventkonsert, på 
hverdagsmesse i Skrudhuset og på 
Formiddagstreff på Domkirkeboligene. De 
kommer sammen til øvelse og kaffekos hver 
tirsdag i Hoffsalen. Se  øvrig omtale under 
kirkemusikk.
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STIFTELSEN DOMKIRKEBOLIGENE
Formiddagstreffene i Hoffsalen har også gått 
sin gang i Hoffsalen hver onsdag i måneden, 
og har samlet beboere fra Domkirkeboligene 
og området rundt, til diverse temasamlinger, 
andakt og sosialt fellesskap. Disse ledes av 
Annbjørg Vågen og Camilla Grimsby, som 
også holder faste onsdagstreff i Hoffsalen de 
gangene det ikke er formiddagstreff – Trim og 
Vaffel. Her kommer beboere sammen til trim 
og sosialt samvær. 
Annbjørg og Camilla har ellers to faste dager 
som de er på huset, tilgjengelig for samtale. 

Bibel- og samtalegruppe går også sin gang 
annenhver tirsdag i Domkirkeboligenes nye 
stue i 1. etasje, som vi har kalt «Diakonatet».

I 2019 ble Domkirkeboligene slått sammen 
med stiftelsene Lolly Magnus og St. Jacob, så 
nå er begge blokkene en stiftelse. Dette vil 
lette arbeidet med driften og gjøre 
administrasjonskostnadene betraktelig 
mindre. 

GENERASJONSMØTER
Generasjonsmøter var ett av flere tiltak som 
Kirkens Bymisjon hadde med i søknaden da 
de i 2018 fikk tildelt årets TV-aksjon. Dette ble 
til et samarbeid mellom Domkirkeboligene og 
Kirkens Bymisjon, som nå serverer søndags-
middag for beboerne i Domkirkeboligene en 
søndag i måneden.

Kirkens Bymisjon driver bla arbeid for Unge 
enslige flyktninger. Prosjektet går på å 
inkludere, drive språk- og arbeidstrening, og 
ideen er at det også skal aktivisere enslige 
eldre – en slags vinn vinn, der unge enslige 
asylsøkere kan lære av eldre og visa versa.

DIAKONI RUNDT MARIAKIRKEN
Aktiv Fritid møtes fremdeles i Mariastuene 
annenhver torsdag fra kl. 12-14. Mye godt 
arbeid har blitt utrettet av fellesskapet som 
møtes her. Misjonsarbeidet i Romania vokser, 

og i 2019 ble det tur på to av medlemmene 
for å treffe de som blir hjulpet av midlene 
som samles inn, og for å besiktige hus og 
heim som de har vært med på å bygge opp. 

Det ble på høsten 2019 startet nytt diakonalt 
tiltak rundt Mariakirken – eller kanskje vi kan 
si at det ble blåst nytt liv i tiltaket - «På vei 
hjem». Hver tirsdag fra kl. 16-17.30 ble 
invitert på suppe og fellesskap i Mariastuen. 

Tiltaket drives av diakonimedarbeider i 
samarbeid med kirkekomiteen og en selv-
hjelpsgruppe som holder til i Mariastuene – 
og etter hvert NMS.

ANDAKTER
Menighetens prester og kantorer holder 
andakt etter fast turnus på syke- og alders-
hjemmene som ligger i menigheten.
Domkirkehjemmet, Nykirkehjemmet og 
St. Johannes aldershjem har andakt hver uke, 
og nattverdgudstjeneste ca. en gang hver 
måned. Enkers Aldershjem, Kalfaret Sykehjem 
og Engensenteret har andakter annenhver 
uke.
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Menigheten som helhet har engasjert seg i to 
ulike misjonsprosjekt, som begge er 
økonomisk forpliktende. Dette innebærer at 
de er vedtatt som offerformål av 
menighetsrådet.
 
Menighetens ytremisjonsprosjekt er Det 
Norske misjonsselskap sitt arbeid i Mali – et 
kvinneprosjekt med fokus på selvberging og 
informasjonsarbeid med fokus på omskjæring 
av kvinner. Prosjektet er tildelt 6 
offersøndager årlig – med offer i alle våre 
kirker hver av disse.
 

Menigheten har også undertegnet 
misjonsavtale med Areopagos – med fokus på 
dialogarbeid – og har fått tildelt tre 
offersøndager årlig.

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 5 
menigheter i Turku, og en menighet like 
utenfor byen (Raisio). Dette vennskaps-
samarbeidet har pågått siden 2013. Ny avtale 
for 5 år ble undertegnet i 2018. 
Hovedsamarbeidspunktene for avtalen er 
diakoni, kultur og ungdom. Et mål for den 
inneværende femårsperioden er å arrangere 
en tur for menigheten. 

SOUTHWARK CATHEDRAL, LONDON 
Bergen Domkirke har hatt en vennskapsavtale 
med Southwark Cathedral i London siden 
2000. Her er det ganske stor aktivitet med 
besøk begge veier av ansatte og kirke-
medlemmer for øvrig. Den store 
begivenheten i 2019 var vår tur til London i 
september, der ca. 20 var med. 
Som oppfølging etter besøket ble det 
besluttet at Bergen Domkirke Menighet skal 
gå sammen med Southwark Cathedral og 
søke om deltakelse i The Community of the 
Cross of Nails – en internasjonal organisasjon 
med utspring i katedralen i Coventry 
(England) som arbeider med forsoning og 
fred. Hvordan det har gått, vil vi komme 
tilbake til i neste årsmelding!
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Informasjonsarbeid

Anne Merete Solbakken er informasjonsmedarbeider i Bergen domkirke menighet, 50% stilling. 
Hun har vært ansatt i en prosjektstilling siden august 2017. Stillingen er lønnet gjennom BDM. 
Informasjonsarbeid er et satsingsområde i menigheten, og et av tiltakene var ansettelsen av 
informasjonsmedarbeideren. 

Informasjonsmedarbeideren jobber strategisk 
med overordnede planer og med forefallende 
informasjonsarbeid rundt de ulike kirkene i 
menigheten, men også rundt andre tema som 
dåp, konfirmasjon og ulike arrangementer. 
Her kommer en presentasjon over de viktig-
ste oppgavene som har vært utført i 2019: 

NY NETTSIDE
Det har lenge vært arbeidet med å legge om 
menighetens nettside til samme nettsideplatt-
form som kirken.no bruker. I mai 2019 ble 
overføringen gjennomført og menighetens 
nye nettsider lansert. De nye sidene er mer 
oversiktlige, har et lettere design og det er 
lettere å publisere nye saker kontinuerlig. I 
tillegg har menigheten nå samme merke-
vareidentitet som Kirken.no, noe som bidrar 
til at menigheten i større grad kan benytte 
seg av kirkens kommunikasjonsressurser, 
men også bidra til en samlende totalprofil for 
kirken. Nettsiden blir oppdatert med saker og 
informasjon kontinuerlig. 

MENIGHETSBLADET SPOR
Et oppdrag informasjonsmedarbeideren fikk 
var å få menighetsbladet SPOR på beina igjen. 
Første utgave av «nye» SPOR kom ut i 
desember 2017. I 2019 ble de gitt ut fire 
utgaver, som tar for seg livet i menigheten, 
reportasjer og tema, kulturkalender og over-
sikt over aktiviteter og gudstjenester. Bladet 
blir trykket i et opplag på 1000 eks, og det blir 
også laget en digital utgave som legges ut på 
sosiale medier og menighetens hjemmeside. 
Det er en utfordring å distribuere bladet, da vi 
ikke har midler til å trykke opp stort opplag og 
distribuere i postkasser, og vi har dessverre 
sett at mange av bladene blir liggende igjen 
i esker på kontoret. Menighetsrådet vedtok 
derfor å gjennomføre en prøveordning med 
en annen type menighetsblad for 2020, et 
«programblad» med annet design, annen 
størrelse og kun to utgivelser i året. Dette er 
et prøveprosjekt som vi må evaluere på nytt 
gjennom året. 
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TURISTBROSJYRE OG POSTKORT 
MARIAKIRKEN
Det har vært ytret et ønske fra menighets-
rådet, men også turistinformasjonen og andre 
instanser, om å lage bedre turistmateriell til 
Mariakirken. I 2019 startet vi dette arbeidet. 
Arbeidsgruppen, bestående av Brigitta 
Schürmann, Yvonne Erdal og Anne Merete 
Solbakken, har satt i gang dette arbeidet. 
Første del av prosjektet ble gjennomført i 
2019. Da ble det tatt nye bilder av Maria-
kirken av fotograf Morten Heiselberg. Disse 
bildene ble brukt på Mariakirkens nye post-
kort, designet av Anne Merete Solbakken, 
trykket av Molvik grafisk. Arbeidet med ny 
turistbrosjyre fortsetter, men ferdigstillingen 
er utsatt til 2021. Per 2019 arbeider komiteen 
med å søke og skaffe finansiering til 
prosjektet. Herunder tekstforfattere til å 
produsere tekster til trykksaken, grafisk 
designer og trykkekostnader. 

SOSIALE MEDIER - FACEBOOK
Informasjonsmedarbeider arbeider 
kontinuerlig med å legge ut informasjon 
på sosiale medier, foreløpig med fokus på 
Facebook. Herunder facebook-arrangement, 
omtaler, redaksjonelle saker, etc. I enkelte 
tilfeller blir aktiviteter annonsert via Face-
book gjennom målrettede annonser. 

FOTO OG VIDEO
Informasjonsmedarbeider lager også enkelte 
videoer, eller tekster og redigerer videoer 
andres filmer. Disse filmene legges ut på 
menighetens Facebooksider. I tillegg jobber 
hun med å ta bilder på enkelte av 
arrangementene, i den grad det er mulig. 
Ansatte i menigheten for øvrig oppfordres 
kontinuerlig til å ta bilder under 
arrangementer, for å best mulig kunne lage 
saker om det som skjer i menigheten i sosiale 
medier og på nettside. De ansatte har i løpet 
av året blitt flinke til å følge opp dette!

PLAKATER, BROSJYRER, TRYKKSAKER
Det er et stort behov for trykksaker selv i den 
digitaliserte verden, og en del av stillingen 
brukes til å lage plakater, flyers og andre 
trykksaker til ulike arrangementer eller tema. 
Eksempelvis laget informasjons-
medarbeider en rekke nye trykksaker til 
St. Jakob i forbindelse med skolestart 2019: 
det ble laget roll-up, plakater og bokmerker. I 
tillegg har det blitt laget mange ulike plakater 
og utdelingsmateriell gjennom året, både i 
forbindelse med konserter, åpen kirke, 
Bjørgvin Kirkeakademi, etc. 

KIRKEVALGET
I forbindelse med Kirkevalget 2019 laget 
informasjonmedarbeideren ulike trykksaker, 
som brosjyren som presenterte de ulike 
kandidatene som stilte til valg. I tillegg ble det 
jobbet ekstra med å få denne informasjonen 
godt ut på hjemmesider og sosiale medier. 

ANDRE OPPGAVER
• Legge ut arrangementet i BTs kulturkalender
• Lage materiell for Bjørgvin Kirkeakademi
• Ha jevnlige møter med informasjons- 
medarbeider i BKF og Bjørvin Bispedømme, 
samt Kirkerådet. 
• Legge ut oppdatert informasjon på 
turistskjermen menigheten disponerer på 
turistinformasjonen
• Utforme annonser til Bergen guiden, 
oppdatere informasjon på Visitbergen.com
• Sende ut pressemeldinger til aviser, radio, 
etc, i forbindelse med viktige arrangementer 
eller tema/saker av allmennyttig interesse. 
Purre på pressen er en viktig del, og selv med 
purring er det vanskelig å nå gjennom. 
• Innhente materiell til årsmeldingen og 
utforme denne grafisk
• Annet forefallende informasjonsarbeid
• Jobber med å utforme strategi for 
informasjonsarbeidet i menigheten. 
• Jobber med å finne ut gode 
kommunikasjonsmetoder for å øke 
dåpstallene i menigheten. 
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Turistvirksomhet

Mariakirken er byens eldste bevarte bygning, med rik kirkekunst fra ulike perioder. Den unike 
utsmykningen gjør kirken til en av de mest populære turistmålene i Bergen. Sommeren 2019 var 
det turistvirksomhet fra 20. mai - 13. september, med åpningstid mandag til fredag kl. 09 - 16. 
Det var også åpent for turister i Johanneskirken og Nykirken om sommeren. 

Mariakirken
Kirken var bemannet med turistvakter som 
tok imot de besøkende. Vaktene hadde 
ansvar for billettsalg, salg av varer fra 
butikken, dagsoppgjør, og et ekstra ansvar for 
å se til at kirken ble ivaretatt på best mulig 
måte i henhold til gjeldende retningslinjer 
(fotoforbud, sperretau, malerialarmer, m.m.).

Høsten 2015 ble det etablert et formidlings-
samarbeid med Bymuseet i Bergen (BIB). 
Etter en prøveordning sommeren 2016 ønsket 
begge parter å fortsette samarbeidet. For 
sesongen 2019 hadde vi stor tro på en 
betraktelig økning av deltakere da 
formidlingen av tilbudet er styrket.

I perioden 19. juni - 30. august var 
formidlingen som følger i åpningstiden:
Kl. 14.00: Vandring fra Bryggens Museum 
via Mariakirken til Rosenkrantztårnet (på 
engelsk), varighet ca 75 min.

I tillegg var det også omvisninger utenfor 
åpningstid etter avtale. BIB stilte da med 
guide og BDM bemannet med kirketjener 
som ansvarlig for kirken.

Totalt besøkstall 16 807, hvorav 5 154 
benyttet Bergen Card og 147 var med på 
vandring. 

Johanneskirken
Sommeren 2019 var det turistvirksomhet fra  
11. juni - 23. august, med åpningstid 
mandag til fredag kl. 10 - 16. Inngang gratis. 

Nykirken
Sommeren 2019 var det turistvirksomhet fra  
11. juni - 16. august, med åpningstid 
mandag til fredag kl. 10 - 14. Inngang gratis. 
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Økonomi og regnskap

Menighetsrådet er ansvarlig for en forsvarlig 
økonomiforvaltning, økonomistyring og 
regnskapsførsel for virksomheten i 
menigheten. 
Menighetsrådet disponerer diverse 
eiendommer, kapital, stiftelser og fond, som 
utgjør et relativt solid økonomisk grunnlag. 
Menighetens store aktivitetsnivå i 2019 
gjenspeiles i regnskapet, med noen store 
avdelingsregnskap, og mange små.

De største avdelingene er Kirkemusikk, 
Trosopplæring, Barnas katedral, St. Jakob, 
Nykirken Åpen barnehage 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 tilskudd 
også må søke ekstern støtte for å kunne 
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.

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 

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

Årets resultat viser et positivt netto 
driftsresultat på kr. 45 082.
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1.Gudstjenester 
 
Forordnede (Hovedgudstjenester søn- og helligdager) 

DOMKIRKEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antall gtj. 66 66 64 66 66 66 64 64 67 66 
Deltakere 9 

815 
9 

797 
9 

656 
9 

112 
8 

874 
7731 7287 8517 8123 7759 

Delt. gj.snitt 149 148 151 138 135 117 114 133 121 118 
Til nattverd 4 

532 
4 

159 
4 

248 
4 

623 
4 

134 
3565 3695 4608 4848 4104 

JOHANNESKIRKEN           
Antall gtj. 57 53 56 56 66 54 57 58 57 55 

MarkertDeltakere 5 
815 

5 
176 

5 
314 

5 
018 

5 
868 

4580 5280 5380 5477 5244 

Delt. gj.snitt 102 98 95 91 89 85 92 93 96 95 
Til nattverd 2 

770 
2 

726 
2 

576 
2 

314 
2 

951 
2047 2187 2074 2259 2188 

MARIAKIRKEN           
Antall gtj. 1       20 44 48 45 45 
Deltakere 250     1721 2288 2933 2270 2834 

Delt. gj.snitt      86 52 61 50 63 
Til nattverd 150     1028 1388 1385 1187 1179 

NYKIRKEN           
Antall gtj. 42 43 44 42 41 34 31 26 22 22 
Deltakere 3 

520 
4 

110 
4 

036 
4 

637 
3 

735 
3245 3744 3288 3105 2405 

Delt. gj.snitt 84 96 92 110 91 95 121 124 141 109 
Til nattverd 1 

084 
1 

217 
1 

688 
1 

520 
1 

461 
1089 864 659 692 475 

ST. JAKOB           
Antall gtj.     24 34 36 33 32 37 
Deltakere     809 1609 1533 1184 1290 1867 

Delt. gj.snitt     34 47 43 36 40 50 
Til nattverd     757 1387 1018 820 1081 1593 

           
TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall gtj. 166 162 164 163 185 208 232 229 224 225 
Deltakere 19 

400 
19 

083 
19 

006 
18 

767 
18 

993 
18 

886 
20 

132 
21302 20265 20109 

Delt. gj.snitt 117 118 116 115 103 91 87 93 90 89 
BDM gj.snitt 

gtj.dag 
294 289 297 284 292 295 315 333 302 305 

Til nattverd 8 
536 

8 
102 

8 
512 

8 
457 

9 
100 

9116 9152 9546 10 
067 

9539 

 

 
 

Kirkelige aktivitetstall  2011 - 2019



39

Andre Gudstjenester (Hovedsakelig gudstjenester på hverdager) 
DOMKIRKEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall gtj.     97 94 20 59 97 102 
Deltakere     3129 3113 2127 2857 2684 3483 

Til nattverd     883 980 106 739 863 873 
JOHANNESKIRKEN           

Antall gtj. 45 48 75 84 45 40 9 48 18 19 
Deltakere 2081 1195 3528 2968 570 772 865 1882 1118 1781 

Til nattverd 539 480 1062 1216 492 445 93 363 186 675 
MARIAKIRKEN           

Antall gtj.      5 86 64 66 64 
Deltakere      708 3454 1931 1981 1897 

Til nattverd      - 745 536 847 587 
NYKIRKEN           

Antall gtj.     40 37 1 15 14 18 
Deltakere     1014 635 220 363 570 750 

Til nattverd     96 30 0 103 0 169 
ST. JAKOB           

Antall gtj.          2 
Deltakere          78 

Til nattverd          61 
Institusjoner           

Antall gtj.          9 
Deltakere          241 

Til nattverd          203 
Her er det vekst 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall gtj. 527 221 490 248 183 176 116 186 195 214 
Deltakere 8286 5745 7164 7031 4848 5288 6446 7024 6353 8230 

Til nattverd 2331 1982 3418 3225 1471 1455 944 1741 1896 2637 
           
           

TOTAL ALLE gtj. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antall gtj. 693 383 654 411 368 384 348 415 419 439 
Deltakere 27686 24 

828 
26 

170 
25 

798 
23 

841 
24 

174 
26 

578 
28 

326 
26 

618 
28 

339 
Til nattverd 10867 10 

084 
11 

930 
11 

682 
10 

571 
10 

571 
10 

096 
11 

287 
11 

963 
12 

176 
 

2. Kirkelige handlinger 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dåp i BDM gtj 158 127 142 130 128 115 160 140 133 116 
BDM medl døpt annen krk. 97 58 73 39 59 44 40 40 29 25 

Andre døpt i BDM krk. 53 54 57 43 53 57 80 67 71 68 
Total BDM medl døpt 170 128 144 131 140 128 120 111 88 73 

Konfirmerte 71 61 60 59 58 56 66 62 40 55 
Vielser 101 79 71 70 71 77 71 78 62 53 

Forbønn borgerl. viede 2 1 0 0 1 4 5 1 1 2 
Gravferd 156 144 135 157 132 139 111 120 97 92 
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Andre Gudstjenester (Hovedsakelig gudstjenester på hverdager) 
DOMKIRKEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall gtj.     97 94 20 59 97 102 
Deltakere     3129 3113 2127 2857 2684 3483 

Til nattverd     883 980 106 739 863 873 
JOHANNESKIRKEN           

Antall gtj. 45 48 75 84 45 40 9 48 18 19 
Deltakere 2081 1195 3528 2968 570 772 865 1882 1118 1781 

Til nattverd 539 480 1062 1216 492 445 93 363 186 675 
MARIAKIRKEN           

Antall gtj.      5 86 64 66 64 
Deltakere      708 3454 1931 1981 1897 

Til nattverd      - 745 536 847 587 
NYKIRKEN           

Antall gtj.     40 37 1 15 14 18 
Deltakere     1014 635 220 363 570 750 

Til nattverd     96 30 0 103 0 169 
ST. JAKOB           

Antall gtj.          2 
Deltakere          78 

Til nattverd          61 
Institusjoner           

Antall gtj.          9 
Deltakere          241 

Til nattverd          203 
Her er det vekst 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall gtj. 527 221 490 248 183 176 116 186 195 214 
Deltakere 8286 5745 7164 7031 4848 5288 6446 7024 6353 8230 

Til nattverd 2331 1982 3418 3225 1471 1455 944 1741 1896 2637 
           
           

TOTAL ALLE gtj. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antall gtj. 693 383 654 411 368 384 348 415 419 439 
Deltakere 27686 24 

828 
26 

170 
25 

798 
23 

841 
24 

174 
26 

578 
28 

326 
26 

618 
28 

339 
Til nattverd 10867 10 

084 
11 

930 
11 

682 
10 

571 
10 

571 
10 

096 
11 

287 
11 

963 
12 

176 
 

2. Kirkelige handlinger 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dåp i BDM gtj 158 127 142 130 128 115 160 140 133 116 
BDM medl døpt annen krk. 97 58 73 39 59 44 40 40 29 25 

Andre døpt i BDM krk. 53 54 57 43 53 57 80 67 71 68 
Total BDM medl døpt 170 128 144 131 140 128 120 111 88 73 

Konfirmerte 71 61 60 59 58 56 66 62 40 55 
Vielser 101 79 71 70 71 77 71 78 62 53 

Forbønn borgerl. viede 2 1 0 0 1 4 5 1 1 2 
Gravferd 156 144 135 157 132 139 111 120 97 92 

 

3. Medlemmene 
Tall hentet fra NSD – Kirkedatabasen: 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Medlemmer  16 717 16 513 16 611 16 717 16 534 16 341 15 630 15 528   
Tilhørige  704 732 746 765 747 736 731 740   
Sum, medl.& 
tilhørige 17 421 17 245 17 357 17 482 17 281 17 077 16 361 16 268   

Innmeldinger 2 12 4 4 2 9 20 11   
Utmeldinger 76 98 52 65 161 182 548 147   
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Offer - 2019

KIRKEOFFER

Til egne formål kr 198 960
(Ung Katedral, Trosopplæring, 
Kirkekomiteene osv.).

Til eksterne formål kr 314 699
(NMS, Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp 
osv.).

Totalt kr 513 659
 

INNSAMLINGER

Fasteaksjonen kr 41 408 (Kirkens Nødhjelp)

Menighetens givertjeneste kr 2400
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Menighetsrådet 2019

RÅDETS SAMMENSETNING

Rådets sammensetning fra januar og frem til  
31.oktober 2019:

Rune Valderhaug, leder
Christian Nesset, nestleder
Ingrid Veslemøy Omenaas, nestleder
Grete Line Simonsen 
Eirik Breivik Minde 
Dag Bakka Jr.
Christian Haugen
Karen Marie Knudsen
Line Berggreen Jacobsen
Erlen Skjelten
Hans Jørgen Morvik, sokneprest

Nytt menighetsråd etter Kirkevalget, 
per 1. november 2019:
Rune Valderhaug, leder
Christian Nesset, nestleder
Anne Bredahl, nestleder
Grete Line Simonsen
Bjørn Fjeld
Gunhild Sannes Larsen
Maria Kristine Monsen
Gunnar Wik
Eirik Breivik Minde
Åsmund Ulvedal
Soknepresten er fast medlem av 
menighetsrådet: Hans Jørgen Morvik

SAKER MENIGHETSRÅDET HAR ARBEIDET 
MED OG GJORT VEDTAK OM I 2019

Kirkelig kultursenter vest - KVEST 
Budsjett og økonomi 2020
St. Jakob og Barnas Katedral – veien videre
Kirkevalget 2019
Turistbrosjyre for Mariakirken
Arkivplan for menigheten
Givertjeneste
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Ansatte i Bergen domkirke menighet 2019

Daglig leder Marit Jørstad 
Administrasjonsleder økonomi 
Brigitta Schürmann 
Domkantor Kjetil Almenning 
Domkantor Sigurd Melvær Øgaard 
Kantor Karstein Askeland 
Kantor Eivind Berg 
Kantor Eirik Breivik Minde 
Kirketjener Finn Oscar Svendsen, sluttet i 
september 
Kirketjener Yvonne Erdal
Diakonimedarbeider Camilla Grimsby
Produsent Barnas Katedral Anne-Marthe 
Havikbotn 
Menighetspedagog Hilde Tetlie
Informasjonsmedarbeider Anne Merete 
Skoge Solbakken
Styrer åpne barnehager Jan Frode Sandvik 
Pedagogisk leder Nykirken åpen barnehage 
Anne Sofie Kalleklev 
Pedagogisk leder Mariakirken åpen 
barnehage Anne Stigler 
 

Prestene
Sokneprest Hans Jørgen Morvik 
Sentrumsprest Øyvind Rise 
Sentrumsprest Anna Bæckstrøm Hovda 
Sentrumsprest Hildegunn Isaksen 
Domprost Gudmund Waaler 
Prestevikare Leif Tore Michelsen

St. Jakob
Prest Øyvind Berg
Programmedarbeider Trygve Nesse 
Studentprest Inge Høyland 



Årsmøte i Bergen domkirke 
menighet er utsatt. 

Dato for møte vil komme senere. 

Bergen domkirke menighet


