Årsmelding for Fyllingsdalen menighet 2018

Beate Husa
Administrasjonsleder
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Historikk
Fyllingsdalen menighet ble etablert som egen menighet 1. mai 1967 etter kongelig
resolusjon av 26. august 1966. Fyllingsdalen kirke ble innviet 12. desember 1976 av biskop
Per Juvkam. I 1982 ble Sælen utskilt som egen menighet, med egen kirke fra 2001.
Ansatte/stab
Sokneprest:

Bjørn Moe

Kapellan:

Eystein Wiig

Kantor:

Liv Skoglund (80%)

Kateket:

Gunn Waage Austad (80%)

Kirketjener:

Larissa Golovina (i permisjon) (50%)
Øyvind Bjørge (vikar til august 2018)
Jon Funder Nævdal (vikar fra august 2018)

Helgekirketjenere:

Hege G. Frøysa (to søndager i mnd)
Dina Pettersen (to søndager i mnd)

Administrasjonsleder:

Beate Husa

Frivillighetskoordinator:

Øyvind Bjørge (30%)

Trosopplæringsmedarbeider:

Silje Kristin Maurstad (i permisjon) (25%)
Liv Skoglund (vikar 20%)

Styrer i Åpen barnehage:

Mariann Tveit

Assistent i Åpen barnehage:

Siv Døssland
Elise Tresselt

Renholder i Åpen barnehage:

Linda Asmervik Korneliussen

Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Håvard Guldbrandsen Frøysa
Nestleder:
Øystein Ellingsen
Medlemmer:
Bjørn Moe (Sokneprest)
Edel Marie Lillejord
Torill Marie Krogsrud Bergsvik
Astrid Kathrine Johnsen Mjanger
Judith Bergitte Solheim Ludvigsen
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Varamedlemmer:

Per Arne Reite
Turid Holm
Geir Kenneth Thomassen
Otto Haugen Greve

Yvette Zakeri søkte om fritak fra vervet som medlem i menighetsrådet i november 2017 og
menighetsrådet innvilget dette i møtet 5. desember 2017. Judith Bergitte Solheim Ludvigsen
ble dermed fast medlem fra samme dato.
Menighetsrådet har hatt 7 møter og behandlet 64 saker i 2018.
Menighetsrådets årsmøte ble holdt søndag 11. mars.
Økonomi
Generelt
Økonomien i menigheten er god. Den daglige driften er på det jevne uten store utslag i
økonomien. Det ble brukt noe mer penger på kjøp av tjenester grunnet en satsing på tilbud
om konsert/forestilling til alle barnehagebarn i Fyllingsdalen med svært godt besøk. Videre
ble det gjort mindre investeringer i utstyr knyttet til Sommerfest i Dalen.
Regnskapet for 2018 er ikke avsluttet når årsmeldingen skrives.
I 2016 fikk menigheten en arv på kr 852.695. Dette er svært kjærkomne penger som gir
mulighet for større investeringer menigheten ser behov for. I 2018 ble de kjøpt inn et flott,
nytt flygel etter vedtak i menighetsrådet. Dette kostet 305.000 kroner (inkludert større hjul,
ekslusiv mva) og ble belastet fondet for testamentariske gaver, som nå utgjør 548.590
kroner.
Barnehagen har hatt et eget fond på ca 1,2 million kroner. I november ble det besluttet å
kjøpe inn et nytt lekestativ til lekeplassen etter ønske fra barnehagen. Fondet ble belastet
for kjøpesum inkludert montering, totalt kroner 140.000. Fondet er nå på 1060.000 kroner.
Innsamling og kollekt
Det ble ved kollekt i kirken samlet inn til sammen kr 120.944. Av dette utgjorde kr 61.451
offer til egen virksomhet. Menighetens givertjeneste ga en samlet inntekt på kr 21.200 i
2018. Foruten dette ble det avholdt flere innsamlinger, f.eks. loppemarked, fasteaksjon,
høsttakkefest, bladpenger og lignende som gjennom året totalt ga inntekter på kr 91.005. Av
dette var kr 30.441 til egen virksomhet.
Kirkebygget
Fyllingsdalen kirke har behov for oppgraderinger. Det er stadig flere lekkasjer, særlig i
kirkerommet. Et av kontorene kan ikke brukes og er stengt av fordi det lekker svært mye
vann inn. Videre er det installert et midlertidig ventilasjonsanlegg i kjelleren etter funn av
radon, og vi venter på et nytt ventilasjonsanlegg. Det er nå bestemt at en større
takreparasjon for å stoppe lekkasjene, samt innstallering av nytt ventilasjonsanlegg, skal sees
i sammenheng. Bergen bystyre bevilget i budsjettmøte desember 2018 at 20 millioner kan
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brukes til nytt tak på kirken. Anbud på arbeidet vil bli utlyst våren 2019, men gjennomføring
av arbeidet ser ut til å bli i 2020 med en estimert stengetid på 6-8 måneder.
Frem til utbedringen er gjennomført er det utfordrende at et av kontorene er stengt. Det
gjør at kantor og styrer i Åpen barnehage må dele kontor, men også dette kontoret har hatt
lekkasje inn.
Løfteplattform ble endelig godkjent og kirken fikk den installert i 2017. Det ble valgt en
løsning med halv dør etter en krevende prosess med mange instanser. Dette viser seg å være
en sårbar løsning, og heisen har vært gjennom flere reparasjoner allerede. I slutten av 2018
ble det godkjent at løsningen skal endres til en lukket løfteplattform i full høyde. Installasjon
vil skje våren 2019.
Gudstjenesten
Det feires gudstjeneste i Fyllingsdalen kirke hver søndag. Både antall gudstjenester og antall
besøkende på gudstjenestene har vært stabilt de siste årene. Vi kan registrere en liten
nedgang i besøk dette året (2018) når vi ser året under ett. Høsten 2018 var derimot god
sammenlignet med høsten 2017.
Et enkelt oppsett for de fire siste årene, der bare «ordinære» søndager i Fyllingsdalen kirke
er tatt med viser følgende tall. (Konfirmasjoner og julaften er holdt utenfor, men
høytidsdager er med.)
År
2015
2016
2017
2018

Antall gudstjeneste
Totalt / m. nattverd
47/40
49/42
46/37
48/41

Deltagere
Totalt / snitt

Nattverdsgjester
Deltagere totalt / snitt

2989/ 64
3197/65
3056/66
2927/61

1603 / 40
1673 / 40
1488 / 40
1549 / 38

I sommerferien har vi under ferieavvikling vekselvis gudstjeneste i Fyllingsdalen og Sælen
kirke, annenhver søndag hvert sted.
4-5 ganger hvert halvår er det familiegudstjeneste, med deltagelse fra grupper i menigheten.
Åpen barnehage er en slik «gruppe», og Fyllingsdalen barnegospel en annen. Særlig gledelig
har det vært at barnegospel har vært med flere ganger.
Også i 2018 planla vi på Kristi Himmelfartsdag friluftsgudstjeneste i Krohnegården. Da været
ble særs dårlig ble denne flyttet til kirken. En gruppe fra menigheten arrangerte en enkel
friluftsgudstjeneste ved Viggohytten 2. påskedag, et flott tiltak.
Allehelgensaften ble det arrangert en egen minnegudstjeneste for pårørende. Denne ble
arrangert på en lørdag, og det var svært godt oppmøte. Den årlige fellesgudstjenesten
mellom Metodistkirken, Sælen og Fyllingsdalen var i år i Metodistkirken, denne gang med
dåp!
Foruten liturgi til vår ordinære G1-gudstjeneste har vi også en G2-gudstjeneste med en litt
annen musikalsk profil sammenlignet med den vanlige. Vi kjenner nok på at G2-liturgien og
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musikken treffer oss litt ulikt, og i påvente av ny liturgisk musikk fra kirkerådet har en
revisjon av G2 blitt satt litt på vent. I Trosopplæringsplanen legges det også opp til noen
Unge messer i løpet av året. I 2018 var disse i hovedsak koblet sammen med
konfirmantundervisningen. Konfirmantkoret har vært en flott nyvinning her.
Vi har en flott gruppe av gudstjenestemedhjelpere. De har deltatt på flere måter; som
kirkevert, tekstleser/klokker, nattverdmedhjelper, forsangere, musikere, blomstertjenesten
og ansvar for kirkekaffe. Vi er svært takknemlig for innsatsen som er lagt ned av de frivillige.
Gudstjenesten er selve pulsen i menighetslivet, selv om mange også har en sterk tilhørighet
til sine undergrupper.
Sykehjemsandaktene har etterhvert fått mer karakter av gudstjenester, og er fra 2017
bokført som gudstjenester. Vi besøker Løvåsen sykehjem, Fyllingsdalen Sykehjem og
omsorgsboligen ved Fyllingsdalen sykehjem en gang hver måned. Det feires som regel
nattverd. Fremmøte kan være litt variabelt, men ligger mellom 15 og 25 deltagere. Vi har et
godt samarbeid med institusjonene omkring disse gudstjenestene.
Kantor er med på omsorgsboligene. Løvåsen og Fyllingsdalen hadde fram til januar 2018
musiker som ble lønnet av kommunen. Da sluttet musikeren, og det kom opp spørsmål om
kantor kunne gå inn i dette arbeidet også. BKF ble da spurt om kantorstillingen kunne
utvides til mer enn 80%, men det var dessverre ikke aktuelt. Det var heller ikke enkelt å
omprioritere arbeidsoppgaver innenfor stillingsstørrelsen. Derfor foregår nå disse
gudstjenestene uten musiker, noe samlingene lider under. En arbeidsgruppe utgått av
fellesråd og bispedømme arbeider for å kartlegge og se på løsninger knyttet til dette for hele
kommunen.
Gudstjenesteutvalget
Utvalget har i 2018 bestått av Berta Myklemyr, Dagrun Gunnarson, Liv Skoglund, Bjørn Moe
og Kristin Guldbrandsen Frøysa (leder).
Utvalget hadde fem møter i 2018, tre om våren og to om høsten.
Gudstjenesteutvalget arbeider strategisk med gudstjenestene i menigheten, og drøfter ulike
sider ved gudstjenestene. Responsgruppen for gudstjenester rapporterer til
gudstjenesteutvalget. En gang i halvåret går utvalget gjennom gudstjenestelisten for
kommende halvår.
Utvalget er opptatt av å styrke gudstjenestene og at flere finner sin plass i gudstjenesten.
Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på innholdet i gudstjenestene i 2018, og det
gir frimodighet til å invitere med flere.
Det er et mål at flere av dem som deltar på ulike arrangement i ukedagene i større grad også
deltar på gudstjenestene.
Det er generelt få unge på gudstjenestene, og det er noe menigheten må arbeide med.
Menigheten har vært med på aksjonen Thy Kingdom Come de to siste årene. Målet med
aksjonen er å nå flere i nærmiljøet med evangeliet. Utvalget har også fokus på å styrke bønn
og bønnetjenesten i menigheten.
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Årsstatistikk
I tabellen under presenteres noen nøkkeltall fra statistikken, med tidligere år til
sammenlikning.
Tabell: Årsstatistikk 2018 Fyllingsdalen menighet - nøkkeltall
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Døpte i Fyllingsdalen kirke

44

47

38

42

41

42

Konfirmanter

67

67

57

36

36

35

Gravferder

115

94

94

88

90

110

Vielser, bosatt i soknet

1

3

2

0

2

3

Hovedgudstjenester

59

56

73

80

83

88

Antall deltakere

5211 4634 5888 5937 6104 5747

Gj.snittlig antall deltakere
hovedgudstjenester
Andre gudstjenester

88

83

80

74

73

65

2

2

1

1

2

1

Hovedgudstjenester med nattverd

33

52

42

57

67

70

Antall nattverdgjester

1319 1935 1801 1676 1534 2072

Gj.snittlig antall deltakere

40

37

42

29

23

30

Antall familiegudstjenester

9

7

2

9

7

13

Antall deltakere

1112 684

687

725

962

1257

Barnehage-/skolegudstjenester

7

6

6

9

5

Antall deltakere

1293 1232 1151 1174 829

7

841

Barne- og ungdomsarbeid
Trosopplæringsutvalget
I forbindelse med at Fyllingsdalen Menighet fra og med 2013 har fått tildelt
trosopplæringsmidler er en langsiktig trosopplæringsplan for breddetiltak for aldersgruppen
0-18 år utviklet. Tiltakene utgjør en helhet hvor sentrale dimensjoner dekkes, i tillegg til at
de tre aspektene (i) livstolkning og livsmestring, (ii) tro og tradisjon i kirken og (iii) kristen tro
i praksis også er med for å gjøre planen helhetlig.
Trosopplæringsutvalget ble opprettet av menighetsrådet for å arbeide med
trosopplæringsplanen. Dette utvalget har følgende medlemmer:
Kjell-Eivind Frøysa (leder)
Janne Klock Blomstedt
Trosopplærer
Kateket
Kapellan
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Vi fikk gode tilbakemeldinger på planen som ble godkjent juni 2016 og det er nå gledelig å
vite at Fyllingsdalen menighet har en trosopplæringsplan som ble svært godt tatt imot av de
som skulle godkjenne den.
I planen legges det opp til en kombinasjon av at en integrerer trosopplæringen i allerede
eksisterende aktiviteter, som familiegudstjenester og familiemiddager, og at en drar i gang
nye aktiviteter. Der er tilbud til aktiviteter for alle aldersgruppene fra 0 til 18 år. Det vil i den
forbindelse være mulig for frivillige å engasjere seg i noen av tiltakene.
Etter at vi fikk godkjent TO-planen har vi ikke hatt flere møter i trosopplæringsutvalget.
Familiemiddager
Familiemiddagene er et satsningsområde i menigheten da dette er et tiltak vi har hatt i
mange år, og som vi har gode erfaringer med. Vi ser at dette favner bredt og samler både
folk som går i kirken jevnlig, og folk vi ikke ser så ofte. Familiemiddagene er blitt en del av
trosopplæringen, og på hver middag blir et årskull invitert med egen invitasjon i posten.
Middagen er gratis for dem som blir invitert via trosopplæringen, altså barna selv og deres
familier. Det har vært svært positivt å la familiemiddagene være både trosopplæring og noe
menigheten gjør jevnlig for alle i soknet, da dette har ført til at det kommer familier som
ellers ikke ville ha kommet. Slik får nye familier innblikk i hva som skjer i menigheten og
muligheten til å være med i dette flotte fellesskapet.
Alle i menigheten er hjertelig velkommen til familiemiddager, men det er i hovedsak
barnefamilier som benytter seg av tilbudet. Middagene er ment å være et møtested der man
sammen spiser et godt måltid og møter andre i menigheten. Etter at vi har spist middag er
det en samling i kirkerommet hvor kateketen har hovedansvaret. Innholdet i denne
samlingen vil alltid være spesielt tilpasset den inviterte aldersgruppen, men er åpen for alle
som er på middagen.
Det har vært vanskelig å få folk til å komme på enkelte trosopplæringstiltak, og derfor ble
det bestemt å koble alle aldersgrupper på familiemiddagene som beskrevet over. Dvs. at vi
droppet tiltak som Tårnagenter og Lys våken, og inviterte heller disse aldersgruppene til
familiemiddag. På den måten slipper vi å bruke tid og ressurser på å planlegge arrangement
som må avlyses pga. for få påmeldinger. (Det vanlige er at vi har ingen påmeldinger til disse
tiltakene.)
Etter at vi begynte med dette har vi hatt en liten økning i antall påmeldinger, noe som er
svært gledelig. Vi slipper også å avlyse tiltak selv om det kun er en påmelding (eller ingen
påmelding) fordi familiemiddagen går av stabelen uansett. De som eventuelt melder seg på
får også en god opplevelse av å bli inkludert i et flott fellesskap. Trosopplæringen i
Fyllingsdalen menighet nyter godt av familiemiddagene, og det er ingen tvil om at vi er inne
på noe vesentlig med dette forsøket.
Vi har svært få påmeldinger i aldersgruppene 10 til 14 år og 16 til 18 år. Dette er noe som
hele tiden jobbes med mtp utprøving av nye tiltak. Kateketen jobber også med et forslag til
revidert trosopplæringsplan. Lederkurset vi har hatt for ungdom i 2018 er et svært positivt
tiltak som vi må prøve å få omgjort til et trosopplæringstiltak i løpet av 2019.
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Babysang
Hver onsdag blir det arrangert babysang i menigheten. Vi følger skoleruten. Det er
trosopplæringsmedarbeideren som har dette ansvaret. Babyer på 3-12 månder kommer
sammen med sine foresatte. Vi legger ut madrasser og tepper foran alteret i kirken og
synger kjente og kjære barnesanger, bønner og regler. Vi bruker ulike instrumenter under
samlingen og avslutter alltid rundt lysgloben med lystenning og velsignelsen. Det er et
gjennomsnitt på ca. 20 deltakere.
Liten og stor åpen barnehage
Liten og stor åpen barnehage holder til i kirkens menighetssal og er åpen mandag 09.00 14.00 og onsdag og torsdag 09.00-14.30. Barnehagen er stengt i skolens ferier.
Liten og stor åpen barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år i følge med en
voksen. I tillegg til en pedagogisk arena, er barnehagen en sosial møteplass hvor en kan
treffe andre i samme situasjon. Mange av våre brukere er innvandrere eller tilflyttere fra
andre steder i landet. For dem er den åpne barnehagen meget viktig med tanke på
integrering og sosialisering.
Vi har daglige aktiviteter i barnehagen. Vi lager mye fint innen forming, baker eller har
fysiske aktiviteter som hinderløyper og mini-røris. Vi har samlingsstund hver dag klokken
11.00. Vanligvis deler vi opp samlingsstundene etter alder. De barna som er større enn 2 ½
år har samlingsstund på møterommet. Disse kaller vi for bamsegruppen. Bamsegruppen har
mer avanserte samlinger enn de minste barna. Her jobbes det mye med turtaking og
språkstimulering. Barna synger ulike sanger, men får også kjennskap til enkle eventyr og
bibelhistorier. De øver også på fysiske eksperimenter, matematikk og lignende. I tillegg til
samlingsstundene møtes bamsegruppen hver torsdag etter lunsj. Bamsegruppen jobber da
med ulike fagområder fra Rammeplanen i barnehagen (f.eks. Natur, miljø og teknikk eller
antall rom og form). Alle barnehager er pålagt å jobbe målrettet med disse fagområdene.
De minste barna har samlingsstund inne i menighetssalen. Disse samlingsstundene består
stort sett av sanger og regler. Vi bruker mange konkreter i samlingsstundene for de minste.
Fallskjerm, rasleegg og hånddukker er populære virkemidler.
Torsdager har barnehagen hatt
samlingsstund inne i kirkerommet ledet
av prest og kateket.
Liten og stor åpen barnehage har utvidet
kristen formålsparagraf. Vi synger daglig
kristne sanger i samlingsstundene og
synger alltid for maten før vi spiser. De
kristne høytidene kommer i fokus i vår
barnehage. Barna har blant annet vært
med på påskevandring og julevandring
inne i kirkerommet.
(Bildet viser barnehagens bidrag til Pepperkakebyen i Bergen 2018)
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Liten og stor åpen barnehage har fire ansatte, Mariann Tveit, styrer i 65% stilling, pedagog
Elise Tresselt i 50 % stilling, Siv Døssland, (assistent) i 50 % stilling og Linda Beate Asmervik,
(renholder) i 16 % stilling. Linda Beate Asmervik har i tillegg hjulpet til masse som frivillig i
barnehagen, og har fungert som vikar ved sykdom.
Liten og stor åpen barnehage har et samarbeidsutvalg som skal ivareta barnehagens
interesser på best mulig måte. Saker av viktighet skal fremlegges samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget har fra august 2018 bestått av Silje Maurstad (foreldrerepresentant),
Laila Mjånes (foreldrerepresentant), Kathrine Johnsen Mjanger (representant fra
menighetsrådet), Elise Tresselt og Mariann Tveit (representanter for de ansatte).
Administrasjonsleder er vanligvis med på alle møtene. Samarbeidsutvalget hadde tre møter i
løpet av året.
Liten og stor åpen barnehage er godkjent for 40 barn. Barnehagen hadde et snitt på cirka 36
barn fra januar til juni.
Fyllingsdalen barnegospel
Fyllingsdalen barnegospel har deltatt på sju
gudstjenester i Fyllingsdalen kirke, de fleste av dem var
familiegudstjenester. Fyllingsdalen barnegospel holdt
også en liten vårkonsert på Løvåsen sykehjem, og
deltok på menighetens sommerfest 4. juni.
Det passer også å takke foreldregruppen for
velsmakende bidrag til kirkekaffe-kakebord!
Fyllingsdalen barnegospel har ved årsskiftet 2018/2019
åtte sangere i alderen 5-9 år.
Ann Elisabeth Tveit og kantor Liv Skoglund er ledere for
barnegospel.
Fyllingsdalen barnegospel er medlem i Norges KFUKKFUM, og mottar støtte fra Frifond og fra Bergen
kommune.
Foto: Bjørn Moe

Samarbeid med barnehagene i menigheten
Alle barnehagene i soknet ble invitert til forestillingen Elle Melle Englespill som gikk av
stabelen onsdag 5. desember 2018 her i Fyllingsdalen kirke. På grunn av stor interesse måtte
vi kjøre tre forestillinger denne dagen. Tilbakemeldingene var svært gode, og det var ingen
tvil om at både barn og voksne fikk en stor flott opplevelse. Elle melle Englespill er av og med
Brønn Produksjoner og basert på Simon Flem Devolds «Simons adventsbok». Den store
julefortellingen, slik den er blitt fortalt gjennom generasjoner, er rammen for denne
forestillingen. Samtidig er dette en fortelling om å føle seg annerledes. Om å ikke få ting til.
Og en fortelling om vennskap. Slik blir julefortellingen også en fortelling om den enkelte, om
å høre til og føle seg verdsatt som den man er selv om det er mye en ikke mestrer.
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I Liten og Stor åpen barnehage (se eget kapittel) er babysang om onsdagene et svært
populært arrangement og samlingsstundene i kirkerommet annenhver onsdag er også godt
besøkt. I 2018 begynte vi også å ha samling for barnehagen hver torsdag i kirkerommet.
Dette er nå blitt et fast tiltak, og vi vil prøve å få denne samlingen til å bli et
trosopplæringstiltak. Det er kateket, trosopplæringsmedarbeider og prestene som har delt
på disse samlingene i 2018. (Det er kateket og trosopplæringsmedarbeider som skal ha
ansvar for disse samlingene i 2019.)
Åpen barnehage deltar også på noen gudstjenester i løpet av året, og har ansvar for
Loppemarkedet der man samler inn penger til menighetens misjonsprosjekt.
Samarbeid med barne- og ungdomsskoler i menigheten
Vi har tre barneskoler, Lyshovden, Løvås og Seljedalen, som alle er invitert til
julegudstjenester. Det er god dialog og tilrettelegging når det gjelder elevinnslag. Lynghaug
ungdomsskole kommer også til julegudstjeneste.
Det ble arrangert påskesamlinger for skolene i 2018. Vi var så heldige å få ha en egen samling
for hele 9. trinn på Lynghaug skole. De kom hit til kirken der de fikk innblikk i hva som
skjedde på palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag for over 2000 år siden.
Målet var at ungdommene skulle bli bevisst hvorfor vi feirer påske, og at de skulle bli berørt
av budskapet. Det var kateket Gunn Waage Austad og Sigrid Trætteberg (Brønn
produksjoner) som hadde denne samlingen.
Vi hadde også besøk av tre trinn fra to ulike barneskoler, som kom til kirken for å delta i en
påskevandring. (Vi gjennomførte tre vandringer.) Det var kateket Gunn Waage Austad og
kapellan Eystein Wiig som hadde disse vandringene.
Konfirmantarbeidet
Vi hadde 35 konfirmanter i vårsemesteret 2018. Konfirmantopplegget har hovedsakelig vært
knyttet til undervisning, rett etter skolen annenhver uke. Her har de sentrale temaene i vår
kristne tro som dåp, nattverd, gudstjenesten m.m. blitt gjennomgått. De fikk mat på hver
samling.
Lederkurs for ungdom
Høsten 2018 ble det arrangert et lederkurs for ungdom etter konfirmantalder. Dette har
vært et samarbeid mellom Fyllingsdalen menighet og barne- og ungdomsorganisasjonen til
Det norske misjonsselskap (NMSU). Åtte ungdommer har fulgt dette kurset. I tillegg til én
samling i måneden med undervisning, har de deltatt i menighetens aktiviteter som
konfirmant-kickoff, konfirmantundervisning, sosial kveld for ungdom, misjonsprosjektet i
Thailand og konfirmantleir (2019). I tillegg har de deltatt på lederhelg for ungdom på Alværa
leirsted (2019) i regi av NMSU. Samarbeidet med NMSU oppleves særs godt, og det settes av
ressurser til å arrangere ledersamlinger for ungdom også i 2019.
Arbeid for voksne og eldre
Treffstedet
Årsmelding for Treffstedet 2018 fra Alf Iden
Navn på enheten: Treffstedet

Sted: Spectrum ved Oasen
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Ledere: Alf Iden
Turid Johannessen
Svanhild Tobiassen
Kjøkkengruppen : 5 personer
Treffstedet har sammenkomster tirsdager kl. 11.00 – 13.00 i tiden 09.01 – 19.06.
og 14.08. - 18.12. Antall møter dette året var 41.
Dette året har vi hatt godt fremmøte. Særlig høsten steg antall oppmøtte som varierer
mellom 17 og 25.
Program forsamlingene:
Kaffe og vafler
Ord for dagen, diktlesing og annen opplesing. Flere av deltakerne bidrar også med
opplesing.
Det er også tid til å snakke sammen. Det sosiale er viktig.
Vi synger en del til pianospill.
Opplegget varierer etter hvem som leder.
Fyllingsdalen kirke arrangerer en sommertur i juni for Treffstedet.
I år gikk turen til Sansetunet på Kårbø i Meland kommune. Været var flott, og vi kunne sitte
ute og nyte den fine sommervarmen.
Tilbudet er populært og mange deltar.
Dette året har vært et meget bra år, og det er kjekt å se at antallet brukere har øket siden
forrige år.
Fellesskapsgrupper/livsnære grupper
I 2018 har det vært tre fellesskapsgrupper/bibelgrupper i sving i menigheten, blant disse er
et fellesskap for menn og et fellesskap for kvinner. Både mannsgruppen og kvinnegruppen
har pleid å møtes hver annen uke i kirken. Tilbakemeldingene fra fellesskapsgruppene er at
man opplever et godt og nært samhold.
Fellesskap for kvinner har brukt bøkene Ferdig prestert (vår) og Han som ser meg
(høst). Begge oppleggene har fokus på å knytte Bibelens historier og personer sammen med
vårt liv i dag. Det har kommet noen flere medlemmer til i løpet av 2018.
Det ble arrangert «Damenes aften» i mai med bra oppmøte og gode tilbakemeldinger.
Bønnetjenesten
Bønnetjenesten i Fyllingsdalen menighet har i 2018 omfattet bønnesamling annenhver
onsdag kveld, der en liten gruppe har pleid å samles ved sidealteret. Vi ber for
enkeltmennesker, menigheten, bydelen og for den verdensvide kirke. Det er mulig å tenne
lys eller sitte i stillhet, for den som ønsker det. Det er en bønn at flere må se verdien i å delta
på bønnemøtene. Det er store løfter knyttet til bønn!
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Menigheten hadde tidligere en forbønnstjeneste knyttet til gudstjenestene. Det var mulig å
gå til forbønn etter noen av gudstjenestene.
Det er et klart behov for denne tjenesten, og vi ber om at flere ser dette som et kall, slik at vi
kan gjenopprette denne tjenesten.
Besøkstjenesten
Besøkstjenesten er en viktig oppgave innenfor diakonien.
I 2018 har menigheten hatt en besøkstjeneste med én besøksvenn. Her må det arbeides
med å rekruttere flere. Kapellanen har hatt som oppgave å koble besøksvenner på dem som
har ønsket besøk. Han har også ansvar for oppfølgingen av besøksvennene. Haraldsplass
Diakonale Sykehus tilbyr kurs for besøksvenner og andre som har diakonale tjenester i
menigheter i Bergen, og menigheten ønsker å anbefale disse kursene for besøksvenner i
Fyllingsdalen menighet.
Kor for voksne
Vi har prosjektkor med voksne som bidrar i gudstjenesten ca. en gang i måneden. Kantor
inviterer til 1-2 øvinger før opptreden, datoene blir kunngjort i iDalen. Antall deltakere har
variert mellom fem og ti. Prosjektkorene beriker gudstjenestene og bidrar til å utvide
menighetens salmerepertoar.
Andre kulturarrangement
Sommerfest i Dalen: 5. juni arrangerte vi
sommerfest med 200 besøkende. Dette var
et nytt tiltak som ble godt mottatt.
Fyllingsdalen barnegospel og Fyllingsdalen
teater var med og hadde opptreden. Det var
salg av mat, ulike aktiviteter som lykkehjul,
ansiktsmaling og lignende, samt utlodning til
slutt. Med sol og blå himmel ble dette en
flott ettermiddag, og det planlegges å gjøre
dette til et årlig arrangement.
Babettes gjestebud: 9. november var det teaterforestilling i kirken, i samarbeid med
Hordaland teater. Ragnhild Gulbrandsen fremførte «Babettes gjestebud» som monolog. Det
blei en fin stund som innbød til ettertanke og arrangementet var godt besøkt.
Menighetsbladet «I dalen»
Menighetsbladet er menighetens ansikt utad. Det skal gi informasjon om menighetens
aktiviteter og tilbud, og i tillegg presentere aktuelt kirkestoff og stykker til oppbyggelse.
I 2018 fikk menighetsbladet et grafisk løft. Ekstern designer ble koblet inn, og det er blitt et
godt resultat som mange har gitt positive tilbakemeldinger på. Bladet kom i fire utgaver i
2018, to på våren og to på høsten. Det jobbes mye både med gode bilder og godt
redaksjonelt stoff. Det jobbes også med å få flere eksterne annonsører.
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Nytt flygel
Vårt nye Yamaha C6-flygel ble båret inn i kirken 21. mars, og erstattet arve-flygelet som hadde knekt
bakbeinet og måtte ligge på europaller. Flygelet kostet ca 305 000 eks mva, det meste ble finansiert
av en arv menigheten fikk i 2016. Innsamlings-aksjonen «Kjøp en
tangent» (a kr 500) innbrakte kr 9 500. Kjell-Eivind Frøysa, Liv Skoglund
og Nicolay Vinkler/Beate Husa var flygel-komite.
29. april var det innvielses-konsert. Knut Christian Jansson spilte musikk
av Beethoven, Chopin og Grieg, og fortalte lunt om musikken. Etterpå
feiret vi med flygel-marsipan-kake.
Det nye flygelet er til stor glede for menigheten – og for kantor!

Samarbeid mellom menighet og misjon.
Misjonsprosjektet
Menigheten har et samarbeid med Det norske misjonsselskap (NMS) med særlig fokus på
Thailand. Representanter fra NMS har deltatt med informasjon både på en gudstjeneste og
på konfirmantsamling.
De siste årene har vi samlet inn en betydelig sum gjennom loppemarkedet som arrangeres
om våren. Pengene herfra går uavkortet til NMS sitt arbeid i Thailand. Det må også legges til
at Åpen barnehage har lagt ned et stort arbeid her. Stor takk til ansatte og frivillige fra
barnehagen.
Menighetsutvikling
Menighetsrådet i Fyllingsdalen menighet vedtok i 2018 å inngå et utvidet samarbeid med
NMS (Det norske misjonsselskap) i form av å arrangere kurset FOKUS – muligheter i
lokalmenigheten og ved å inngå en avtale om menighetsutvikling i en periode på ett år, med
mulighet for forlengelse. Første del av FOKUS-kurset ble arrangert i slutten av oktober 2018,
andre del like over nyttår. Frivillige medarbeidere, medlemmer av menighetsråd og flere fra
staben deltok på kurset som dreide seg om hvordan vi kan arbeide for vekst i menigheten.
Kursdeltakere ga tilbakemelding om stort utbytte av kurset. Rolf Arne Tjøstheim fra NMS
sentralt og Torstein Fosse fra Bjørgvin krets har ellers hatt samtaler med stab og
menighetsråd om menighetsutvikling i Fyllingsdalen menighet. Fyllingsdalen vil være
tilknyttet NMS sitt menighetsnettverk den tiden samarbeidet pågår.
Fokus på forfulgte kristne
Fyllingsdalen menighetsråd har hatt et spesielt fokus på forfulgte kristne én søndag i
november; Søndag for de forfulgte, i forbindelse med markeringen av forfulgte kristnes
situasjon som menigheter i Norge har et særlig fokus på i november. Vi har spesielt løftet
frem Åpne Dørers arbeid, og samlet inn kollekt til arbeidet som organisasjonen driver. Hver
søndag ber vi i menighetens forbønn for kristne brødre og søstre som opplever forfølgelse
på grunn av sin tro.

Bergen, 21.02.2019
Håvard Guldbrandsen Frøysa
Menighetsrådsleder 2018

Beate Husa
Administrasjonsleder
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