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1.Program for visitasen 

Onsdag 6. feb.   

                2019 
   

Tidsramme Beskrivelse Sted Medvirkende 

9.00-10.30. Stabsmøte Dåpssakristi Hele staben 

11.00-12.00. Sykehjemsandakt m/ nattverd 

v/ kapellan E. Wiig. 

Hilsen v/ biskop H Nordhaug 

Løvås sykehjem Sokneprest, kapellan 

og kantor 

12.30-14.30 Skolebesøk: Møte med rektorer m.fl. 

Lunsj 

Spørretime for 10. klasse 

Lynghaug ungdomsskole Sokneprest, kapellan, 

kateket, administra-

sjonsleder 
15.00-16.00. Samtale med kapellan Kapellanen sitt kontor Eystein Wiig 

16.00-17.00. Samtale med sokneprest Soknepresten sitt kontor Bjørn Moe 

 

17.00-19.00. Pause   

19.00-21.00. Medarbeidersamling 

Sofasamtale med frivillige:  

Betydningen av å ha en tjeneste  

Ordstyrer soknepresten 
Innspill fra salen 

Oppsummering fra biskopen 
Servering av varm kveldsmat 

Aftensang med nattverd  

 

Menighetssal  

 

 

 

 

 

 

Kirkerom 

Frivillige, sokneprest, 

kapellan, kantor,  

administrasjonsleder, 

frivillighets- 

koordinator,  

MR- leder 
 

Andakt: Soknepresten  

 

Torsdag 7. feb.    

9.00-11.00. Samling for prestene i  

Bergensdalen 

Kirkerommet eller i  

Sælen kirke  

Sokneprest / kapellan 

11.00-11.30. Samlingsstund åpen barnehage Menighetssalen Kateket og ansatte i 

barnehagen 

11.30-12.00. Lunsj og samtale med ansatte i åpen 

barnehage 

Møterom kirken Styrer Mariann Tveit, 

pedagog Elise  

Tresselt, assistent  

Siv Døssland 
12.00-12.30 Kontorvisitas Diverse kontorer Sokneprest og  

administrasjonsleder 
12.30-14.30. Møte med lokalsamfunnet Oasen senter Sokneprest, admini-

strasjonsleder,  

MR-leder 
14.30-16.30. Pause   

1630-17.00. Møte med administrasjonsleder Møterom Beate Husa 

17.00-17.30. Møte med menighetsrådsleder Møterom  

18.00-21.00. Samrådingsmøte med middag med 

menighetsråd, stab og BKF. 

Menighetssal Menighetsrådsleder 

ønsker velkommen, 

prosten leder. 

 

Søndag 10. feb.    

10.00-10.30. Forberedelse til gudstjenesten Møterom Prester, kirketjener og 

frivillige 

11.00. Gudstjeneste Kirkerom Biskop, prost,  

prester, øvrig stab,  

frivillige. 

12.30. Kirkekaffe med  

visitasforedrag 
Menighetssal Biskopen m.fl. 
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2.Kort historisk riss siden forrige visitas i desember 2005. 

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. 

Andre søndag i advent, den 4. desember 2005 var det visitasgudstjeneste i Fyllings-
dalen kirke ved biskop Ole D. Hagesæther. Da var det 12 år siden biskop Per Løn-
ning visiterte Fyllingsdalen menighet. Når nå biskop Halvor Nordhaug visiterer Fyl-
lingsdalen menighet så er nye 13 år passert. 

Fyllingsdalen sokn har de samme grensene som ved visitasen i desember 2005 og 
omfatter øvre del av Fyllingsdalen. Menigheten grenser i nord til Laksevåg menighet, 
i øst mot Bønes menighet og i sør mot Sælen menighet. 
Det har vært naturlig med et samarbeid mellom Fyllingsdalen og Sælen gjennom 
alle år, men i dag handler dette mest om sommerens gudstjenester foruten en felles 
økumenisk gudstjeneste med Første Metodistkirke. Metodistkirken ligger innenfor 
Fyllingsdalen menighet sine grenser. 
 
Menighetslivet, forstått som det arbeidet frivillige og ansatte har drevet, har vært 
gjennom store forandringer. 
Deler av barne- og ungdomsarbeidet har langsomt stoppet opp eller blitt nedlagt. 
Ten-sing, ungdomsklubb og speiderarbeid er noen av disse. 
Staben har vært byttet flere ganger siden forrige visitas, samt at nye er kommet til i 
menighetsrådet. Staben har nå vært rimelig fast siden 2017, og samarbeider godt 
med menighetsrådet og de frivillige. 
Fyllingsdalen menighet er i dag en levende menighet med gudstjenester, ulike sam-
linger og seremonier, samt oppdrag også utenfor selve kirkebygget. 
 
3.Forholdene i soknet 

Folketall 

Det bor 11 149 mennesker i soknet, og 7 538 er registrerte medlemmer i Den 

norske kirke. I tillegg kommer 277 tilhørende. Totalt 7815 per. 31.12.18. 

(Sett i forhold til medlemmer, så er Fyllingsdalen en av de menighetene med lavest BKF-be-

manning i Bergen. Bildet bedres noe når prestene tas med i regnestykket, men vi har en av 

de lavere kirkelige bemanningene uansett beregningsmåte.) 
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Sosiale forhold 

Store deler av Fyllingsdalens befolkning bor i blokkleiligheter. I tillegg er det en del 

rekkehus og noen tomanns- og eneboliger. De siste årene har det blitt bygget en del 

nye leiligheter. Mange av disse er attraktive for eldre. Dette sammen med at mange 

av dem som flyttet til dalen på 60- og 70-tallet er blitt boende, gjør at Fyllingsdalen 

menighet har et høyt aldersgjennomsnitt. 

Fyllingsdalen er bynær og har i perioder vært en rimelig inngangsbillett til boligmar-

kedet. Mange førstegangsetablerere har hatt Fyllingsdalen som sin første adresse. 

Når familiene er blitt større er det begrenset med rekkehus og eneboliger for dem 

som har behov for større plass. Mange velger derfor å flytte fra dalen. For menighe-

ten har det derfor vært vanskelig å beholde en større kjerne av unge familier over 

tid.  

Sosialt er Fyllingsdalen en sammensatt menighet med stor spennvidde og ulikheter. 

De fleste har sosiale nettverk, men noen faller utenfor også hos oss eller sliter i 

hverdagen. 

Næringsliv 

De to mest iøynefallende trekk ved næringslivet i Fyllingsdalen sokn er Oasen kjø-

pesenter og klyngen av bedrifter på Spelhaugen. Det meste av dette er salgs- og ser-

vice-bedrifter, samt en del kommunale etater. Det er også en del nærbutikker 

spredt rundt i soknet. 

Oasen kjøpesenter var landets første og har etter hvert funnet sin størrelse og funk-

sjon i en by der konkurransen mellom bydelene er stor. Oasen er et naturlig sam-

lingsted i bydelen. 

Kommunikasjon 

Da Løvstakktunnelen kom i 1968 ble reisetiden til Bergen sentrum sterkt forkortet. 

Gode bussforbindelser gjør turen til byen enkel, og det er også et godt rutenett 

innad i selve dalen, samt gjennom dalen fra sentrum og retning Ytrebygda og vest-

over. Flybussen går også gjennom dalen. Den nye Knappetunellen har bidratt til 

mindre gjennomgangstrafikk i dalen.  

I disse dager har arbeidet med ny Bybanetrasé satt sitt preg på Fyllingsdalen ved 

Oasens østside. Det knytter seg en del spenning til hva dette vil få å si for både by-

del og menighet, da Mindemyren /Kronstad med arbeidsplasser og høyskoler, og 

ikke minst Haukeland sykehus blir lettere tilgjengelig. Sykkeltunnel gjennom Løvs-

takken blir også et spennende «spinn-off»-produkt ved Bybanen. 

 

Det skal også sies at den jevne fyllingsdøl per i dag er godt fornøyd med busstilbu-

det, og det derfor er en viss uro knyttet til hvordan dette samordnes når Bybanen 

står klar til bruk. 

Menigheten er relativt liten i geografisk utstrekning, og det er lett å bruke sykkel el-

ler å spasere til mange av områdene i menigheten. Sykkel- og gangstinettet er rime-

lig godt utbygget. 
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4. Råd og ansatte 

Sokneråd og fellesråd 

Menighetsrådet har følgende sammensetning: (desember 2018.)  

Leder: Håvard Guldbrandsen Frøysa  

Nestleder: Øystein Ellingsen  

Medlemmer: Edel Marie Lillejord, Torill Marie Krogsrud Bergsvik,  

Astrid Kathrine Johnsen Mjanger, Judith Bergitte Solheim Ludvigsen,  

Bjørn Moe (sogneprest) 

Varamedlemmer: Per Arne Reite, Turid Holm, Geir Kenneth Thomassen,  

Otto Haugen Greve. 

Rådet har mellom sju og ti møter per år. Det behandlet 62 saker i 2017 og 64 saker 

i 2018. Rekrutteringen til menighetsrådet har vært bra, og medlemmene gir uttrykk 

for at de finner det interessant og meningsfullt å sitte i rådet. 

Håvard Guldbrandsen Frøysa sitter i fellesrådet som menighetens representant. 

 

Ansatte 

Beate Husa, administrasjonsleder i 80 %, frivillighetskoordinator i 20%.  

Ansatt fra 2017. 

Liv Skoglund, kantor i 80 %. Ansatt fra 2015. 

Gunn Alfhild Waage Austad, menighetspedagog i kateketstilling i 80 %.  

Ansatt i 2015. 

Øyvind Bjørge, frivillighetskoordinator i 40 %. Ansatt fra 2013. 

Jon Funder Nævdal, kirketjener i 35 %  

(vikariat for Larissa Golovina som er fast tilsatt i 50%) fra 2018.  

Resterende stilling blir dekket ved timelønnede kirketjenere. 

Silje Kristin Maurstad, menighetsarbeider 20 %. Ansatt i 2013. 

Barnegospel er ledet av Ann Elisabeth Tveit.  

Sokneprest er Bjørn Moe fra 2017. Fast ansatt fra 2018. 

Kapellan Eystein Wiig ble ansatt i Fyllingsdalen i 2014. 

Helgekirketjener: Hege G. Frøysa og Dina Pettersen. 

Åpen barnehage: Styrer Mariann Tveit, pedagog Elise Tressel,  

assistent Siv Døssland og renholder Linda Asmervik Korneliussen.  

      

5. Det åndelige livet i Soknet. 

5.1 Generell vurdering 

Det åndelige livet har stor spennvidde. Vi merker at skolens undervisning gir mye 

mindre kunnskap i bibelhistorie og kristendom enn i tidligere år. Mange kommer til 

oss med rimelig blanke ark på helt sentrale områder. Blant kjernen i menigheten, 

de som er frivillige av ulike slag og kirkegjengere, er kunnskapsnivået bra. Det er 

også flere som bor i soknet som er aktive i ulike bymenigheter. 
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Folkekirken står nok fremdeles rimelig sterkt i Fyllingsdalen menighet. Mange har i 

unge år vært med i arbeidet eller har blitt døpt og konfirmert i kirken, og føler kir-

ken som sin. Ofte kan vi høre følgende når en kommer inn i kirken under planleg-

ging av mor eller fars bisettelse; «Her har jeg ikke vært siden jeg ble konfirmert.»  

Men til tross for «fraværet» så er kirken deres og det var naturlig at fra denne kirken 

går også den siste ferden. 

Mange av de bofaste har dette som sin kirke, og kommer når det er basarer, som-

merfest eller enkelte kirkelige tilstelninger. Andre kommer julaften. Det er også de 

som bare går forbi Fyllingsdalen kirke, sentralt plassert, men litt bortgjemt i dalen, 

og ikke aner hvem vi er. Det er gjerne tilflyttere, som muligens er våre, men som 

ikke har etablert et forhold til sin nye menighet. Og som kanskje heller ikke var på 

leit etter en. Gjennom Åpen barnehage og skolegudstjenester møter vi en del perso-

ner med annen etnisk og kulturell bakgrunn enn den norske. 

De kirkelige registrene gir per 31.12. 2018 følgende alderssammensetning. 

Bemerk at tallene for aldersgruppene 0-19 år også inkluderer tilhørende. Antall tilhørende er 

oppført under.  

Aldergruppen 90-99 år er slått sammen; totalt 116 personer. Derav 96 medlemmer i gruppen 

90-94 år og 20 medlemmer i gruppen 95-99 år. 
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5.2. Det kirkelige arbeidet 

Vi ser av statistikken (se s.9) at en del av arbeidet vårt samler mindre folk. Mye av 

det arbeidet som var sentralt i Fyllingsdalen kirke for bare tre-fire år siden er nå 

borte. Dette gjelder særlig arbeid blant de unge. 

Men så det forunderlige. I Fyllingsdalen kirke er det folk, hver dag. Foruten åpen 

barnehage tre dager i uken, så er her barnegospel, manns- og kvinnegrupper, ulike 

komiteer og planleggingsmøter, ukentlige konfirmantsamlinger, babysang, dåps-

samtaler og sørgesamtaler. Ledertrening for ungdom kom i gang høsten 2018, samt 

et par kvelder med ungdomsklubb! 

Menigheten har også et aktiv gudstjenesteutvalg. Gudstjenesteutvalget arbeider 

strategisk med gudstjenestene i menigheten, og drøfter ulike liturgier, gjennomfø-

ring av gudstjenester, rekruttering av frivillige og lignende. En egen responsgruppe 

evaluerer fire gudstjenester i året og rapporterer til gudstjenesteutvalget. Respons-
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gruppen er et verdifullt tilskudd til den kontinuerlige justeringen av gudstjenesteli-

vet. Gudstjenesteutvalget har et vedtatt mandat utarbeidet av menighetsrådet, og 

både kantor og sokneprest sitter i rådet. 

Utvalget har fire til seks møter per år, og har fokusert på hvordan styrke gudstje-

nestene og øke gudstjenestedeltakelsen, spesielt blant yngre. Utvalget har støttet 

opp under initiativ som «Thy kingdom come» (bønneuke for evangelisering mellom 

Kristi Himmelfartsdag og pinse) og arbeidet med organistens prosjektkor. Utvalget 

ønsker å styrke bønnens stilling og bønnearbeidet i menigheten. 

 

5.2.1. Gudstjenestelivet 

 

 

Det feires gudstjeneste i Fyllingsdalen kirke hver søndag. Og det feires gudstjeneste 

med glede. Antall besøkende er nokså stabilt. Stabilt på et lavt nivå må vi tørre å si. 

Vi ser kanskje en liten økning den siste tiden, men tallene fra 2018 er ikke klar når 

dette skrives. 

4-5 ganger hvert halvår er det familiegudstjeneste, med deltagelse fra grupper i me-

nigheten. I sommerferien har vi under ferieavvikling vekselvis gudstjeneste i Fyl-

lingsdalen og Sælen kirker, annenhver søndag hvert sted. Kristi Himmelfartsdag er 

det friluftsgudstjeneste i Krohnegården. En gruppe fra menigheten arrangerer en 

enkel friluftsgudstjeneste ved Viggohytten 2. påskedag. 

Allehelgensaften blir det arrangert en egen minnegudstjeneste for pårørende. 

G2-gudstjeneste har en litt annen musikalsk profil sammenlignet med den vanlige 

høymessen. I Trosopplæringsplanen legges det også opp til noen Unge messer i lø-
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pet av året. Dette har vi forsøkt på ulike måter, og vi har ikke her helt funnet for-

men. 

I 2017 ble det avholdt 3 radiogudstjenester, med godt oppmøte. Disse var svært 

godt gjennomført, med gode tilbakemeldinger fra NRK. Det er kommet henvendelser 

fra hele landet, både til menigheten og direkte til Eystein Wiig, der det kommer ty-

delig frem at gudstjenestene er blitt satt stor pris på. Radiogudstjenesten 26. no-

vember -17 var et samarbeid mellom Metodistkirken i Fyllingsdalen, Sælen menig-

het og Fyllingsdalen menighet. 

Vi har en flott gruppe av gudstjenestemedhjelpere; kirkeverter, tekstlesere, klok-

kere, nattverdmedhjelpere, forsangere, musikere og ansvarlige for kirkekaffe. Det 

siste året er det rekruttert flere nye gudstjenestemedhjelpere. Det er gledelig. 

Hovedgudstjenesten fungerer godt. Litt mange ledd kanskje, men vi har vendt oss til 

liturgien og mange av de «gamle» melodien er i videre bruk her. 

Fra 2015 begynte menigheten å føre institusjonsandakter som gudstjenester. Dette 

fordi det blir feiret nattverd nærmest ved hvert besøk og institusjonsbeboerne kommer seg 

ikke til kirke. Da får kirken komme til dem og feire gudstjeneste. 

Statistikk 

 

Årsstatistikk for 2007  og  perioden 2012 – 2017                          Fyllingsdalen menighet - nøkkeltall 

  2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Døpte i Fyllingsdalen kirke  95 49 44 47 38 42 41 

Konfirmanter  84 79 67 67 57 36 36 

Gravferder  129 108 115 94 94 88 90 

Vielser, bosatt i soknet  4 3 1 3 2 0 2 

Hovedgudstjenester  62 61 59 56 73 80 83 

Antall deltakere  6434 5221 5211 4634 5888 5937 6104 

Gjennomsnittlig antall deltakere 
hovedgudstjenester 

 104 91 88 83 80 74 73 

Andre gudstjenester  7 2 2 2 1 1 2 

Hovedgudstjenester med nattverd  36 27 33 52 42 57 67 

Antall nattverdsgjester  2047 1333 1319 1935 1801 1676 1534 

Gjennomsnittlig antall deltakere  57 49 40 37 42 29 23 

Antall familiegudstjenester  6 8 9 7 2 9 7 

Antall deltakere  740 839 1112 684 687 725 962 

Barnehage-/skolegudstjenester  5 8 7 7 6 6 9 

Antall deltakere  1152 125 1293 1232 1151 1174 829 

 

 



10 

 

Skolegudstjenester 

Vi har et godt samarbeid med ulike skoler inn mot advent og jul. Skolene slutter 

fint opp om disse gudstjenestene og deltar som regel med flere innslag; kor, solister, 

tekstlesing og julespill. 

 

5.2.2. Kirkelige handlinger 

Dåpstallene er halvert på litt over 10 år, fra over 90 til rundt 40 de siste årene. Det 

er spennende hva som skjer når vi ikke lenger får melding om at «våre» har fått et 

nytt barn. Vi ser av statistikken at antall tilhørende barn, det vil si «ikke døpte» har 

økt de siste årene. Tallene er som følger: (Døpte og tilhørende 0-19 år) 

            0-4 år  5-9 år  10-14 år 15-19 år 

I antall 230  246  263  273 

Døpte   66,4%  75,5%  82,4%  93% 

Tilhørende 118  80  58  21 

I prosent 33,6 % 24,5 % 17,4%  7 %  

Vielser holder seg jevnt lavt, men en glede å møte brudeparene, familiene og å få 

være med på de store begivenhetene. 

Vårt største arbeid, i tillegg til gudstjenester, er gravferder. Antallet har de siste 

årene ligget i underkant av 100 per år. Også her en nedgang fra 10-12 år siden. 

Kanskje det har en sammenheng med at vi langsomt blir færre som tilhører DNK 

også i Fyllingsdalen. Kirkelige handlinger gir oss mye igjen, både av kontaktflate, 

men også det å kunne være nær og støttende. 

 

5.2.3. Trosopplæring   

Historikk 

Trosopplæringen kom inn da vi ble en del av Fana prosti i 2011, men en 25%  

trosopplæringstilling er en litt liten del av potten. For å si det forsiktig. Trosopplæ-

ringsplanen er utarbeidet basert på visjonen til Fyllingsdalen menighet: 

 Fyllingsdalen menighet - et fellesskap rundt Jesus. 

Trosopplæringstiltak 

Fyllingsdalen menighet har mange flotte trosopplæringstiltak i planen, men vi stre-

ver dessverre med å få folk til å komme på en del av arrangementene. 

Tiltak som «Tårnagenter» og «Lys våken» er prøvd flere ganger, men uten at vi har 

fått påmeldinger. Disse tiltakene blir derfor ikke prioritert skoleåret 2018/19. 

Fra 2018 har vi derfor prøvd å flette inn noen av trosopplæringstiltakene i både 

åpen barnehage og våre månedlige familiemiddager. Familiemiddagene er innarbei-

det og svært godt besøkt. Vi ønsket å dra veksler på dette arbeidet, og senere evalu-

ere om dette er en bedre måte å drive tiltakene på. Familiemiddagene favner om 
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både søndagens kirkegjengere, folk som ikke ellers går på gudstjenester og andre av 

både kjente og ukjente. Spissingen mot trosopplæringen skjer ved å invitere et eller 

to årskull spesielt til disse middagene. Noen av familiemiddagene er knyttet opp 

mot en familiegudstjeneste.  

Hver torsdag er det nå en samling for barnehagebarna i kirkerommet. Babysang er 

også knyttet opp mot barnehagen og der er det 15-20 babyer pr. samling. Det er 

stort potensial for å nå flere gjennom det arbeidet som drives i barnehagen og den 

nettverksbygging i nærmiljøet vi ser der. 

Et viktig nybrottsarbeid er Sommerfesten som ble arrangert for første gang i juni 

2019. Her ønsker man å gjøre menigheten synlig i nærmiljøet gjennom positive akti-

viteter som vil appellere til barn og unge, og deres familier. Mange gode aktører også 

eksterne, bl. annet Fyllingsdalen teater. I fjor var det omkring 200 besøkende, og 

det satses på et minst like høyt tall i 2019.  

 

Statistikk fra tre av kirkens trosopplæringstiltak. 

Babysang: 

2016: Total oppslutning 53 % av 58 

2017: Total oppslutning: 23 % av 48 

2018: Ca. 20 barn på hver samling.  Tall per november-18 

 

Konfirmasjon: 

2016: 37 konfirmerte- 63 fikk invitasjon 58 % 

2017: 38 konfirmerte- 63 fikk invitasjon 60 %  

2018: 34 konfirmerte- 56 fikk invitasjon 60 % 

2019: 37 til undervisning- 55 fikk invitasjon 67 % 

Familiemiddag med «skatter langs veien»: 

2016: Ingen påmeldte 6-åringer  

2017: Ingen påmeldte 6-åringer  

2018: 7 påmeldte 6-åringer    

     

Skolestartgudstjeneste:  

Her har vi slitt en tid, men i år løsnet det litt. Vi jobber for å få flere. 

2016: Ingen påmeldte 6-åringer 

2017: Ingen påmeldte 6-åringer 

2018: 7 påmeldte 6-åringer 

 

5.2.4. Undervisning 

Dåp 
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Dåpssamtaler tas samlet hver tredje eller fjerde onsdag, men en del må også tas en-

keltvis. Mange av dåpsforeldrene har en fortid i det kirkelige ungdomsarbeidet og en 

del av dem ser vi igjen på babysang eller i Åpen Barnehage. Også hos oss ser vi at 

flere foreldre velger å ikke døpe sin små eller at dåpen blir utsatt. Stadig flere av 

konfirmantene våre er udøpte og det er en trend at flere i familien lar seg døpe når 

en gjør det. 

Konfirmantarbeidet 

 

Vi hadde 36 konfirmanter i vårsemesteret 2017. Konfirmantopplegget har hovedsa-

kelig 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 gjen-

nomgått. Konfirmantene får også servert et lite måltid ved undervisningens begyn-

nelse. 

 

Samarbeid med barnehager. 

Barnehagene i nærområdet får invitasjon til påskevandringer og julevandringer. Det 

er god oppslutning. 

 

Samarbeid med skole. 

Se under gudstjenester, skolegudstjeneste. 

 

5.2.4.1.Kontinuerlig barne – og ungdomsarbeid 

 

Åpen barnehage 

Liten og stor åpen barnehage holder til i kirkens menighetssal og er åpen mandag, 

onsdag og torsdag. Barnehagen er stengt i skolens ferier. Dette er et pedagogisk til-

bud til barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen. I tillegg til en pedagogisk arena, 

er barnehagen en sosial møteplass. Mange brukere er innvandrere eller tilflyttere. 

Stikkord her er integrering og sosialisering. 

Det er daglige aktiviteter i barnehagen, som forming, baking eller hinderløyper. Det 

er samlingsstund hver dag, fordelt etter alder. Eventyr, fysiske eksperimenter, ma-

tematikk eller fortellinger om Jesus er noe av innholdet. I tillegg jobber en 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 fagområ-

dene. 

Det er gode tilbakemeldinger på oppdelte samlingsstunder. Dette har ført til at en 

har fått en del eldre barn i barnehagen enn det de fleste andre åpne barnehager 

har. Annenhver torsdag har barnehagen samlingsstund inne i kirkerommet. 
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Liten og stor åpen barnehage har kristen formålsparagraf. Det synges daglig kristne 

sanger i samlingsstundene og en har kristent bordvers. De kristne høytidene kom-

mer i fokus i barnehagens ukesplaner. Barna er med på påskevandring og julevand-

ringen inne i kirkerommet. 

Liten og stor åpen barnehage har et samarbeidsutvalg og saker av viktighet skal 

fremlegges samarbeidsutvalget. Administrasjonsleder er vanligvis med på alle mø-

tene. 

De ansatte i Liten og stor åpen barnehage har vært med på et utviklingsprosjekt, 

både på egenhånd og i regi av Kunnskapsdepartementet. Dette har blant annet gitt 

bedre innsikt i den nye Rammeplanen for barnehagen (2017) og mer bevissthet på 

kommunikasjon med foreldrene i barnehagen, i tillegg til at de ansatte har utviklet 

sin yrkesstolthet. 

Barnehagen var tidligere godkjent for 30 barn, men fikk utvidet sin godkjenning til 

40 barn fra 1. april 2017. Liten og stor åpen barnehage hadde et snitt på cirka 34 

barn fra januar til juni. 

Åpen barnehage har et godt samarbeid med mange av menighetens øvrige aktivite-

ter, spesielt babysang, samlingsstund for småbarn, familiemiddag og juletrefest, 

men også til en viss grad familiegudstjenestene. 

 

Unge og lederkurs 

I tillegg til konfirmantarbeidet, har det vært arrangert et lederkurs for ungdom i 

skoleåret 2018-2019. Dette har vært et samarbeid mellom Fyllingsdalen menighet 

og 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, konfirmantleir (uke 5 i 2019) og misjonsprosjektet i Thai-

land. I tillegg deltar de på lederhelg for ungdom på Alværa leirsted i uke 2.  

 

Utfordringer ellers: De siste 5 årene er det prøvd «Åpent hus i kirken» (film, sosialt, 

et sted å være). Disse har ikke vært særlig godt besøkt, men høsten 2018 tok leder-

kurset og ansatte på seg å arrangere et par kvelder der ungdommene selv inviterte 

venner og bekjente. Bra oppmøte! 

Også her ser vi behovet for mer ressurser. 

 

5.2.5. Diakoni  

Treffstedet 

Treffstedet er et tiltak for eldre som arrangeres på Spectrum ved Oasen hver tirs-

dag. Det samler mellom 20 og 30 eldre fra hele Fyllingsdalen. Treffestedet er et lav-

kirkelig tilbud i samarbeid med Sælen og Oasen, og drives av frivillige. Disse gjør et 

godt arbeid med både enkelt og livsnært program, samt det praktiske rundt serve-

ring og avvikling av treffene. Lokalet er ikke så stort, men det er plass til noen flere 
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brukere, og det er på sikt en målsetning å få flere til å stå for arrangementet. Sok-

nets prester er med på treffene et par ganger i semesteret. I juni er det en felles tur 

som avslutning på semesteret. 

Besøkstjenesten 

Menigheten har de siste årene hatt en besøkstjeneste med noen svært få aktive be-

søksvenner. Kapellanen har koblet besøksvennene til dem som har ønsket besøk. 

Han har også hatt ansvar for oppfølgingen av besøksvennene. Besøkstjenesten er 

noe en ønsker å jobbe videre med. 

Foruten månedlige gudstjenester med nattverd på Løvås sykehjem, Fyllingsdalen 

sykehjem og Omsorgsboligene knyttet til Fyllingsdalen Sykehjem, blir prestene til-

kalt enkeltsamtaler og soknebud ved sykehjemmene. Løvås har egen prest (Thor 

Sommerseth i 20 % stilling), men særlig Fyllingsdalen sykehjem har mange kort-

tidspasienter som har behov for omsorg, også åndelig. 

Som kirke oppleves tjenesten som svært meningsfull, men begrenses av resursene. 

Menighetsrådet arbeider med å få på plass en diakoniplan innen sommeren 2019. 

 

5.2.6. Misjon 

Menighetens misjonsprosjekt 

Menigheten har et samarbeid med 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. 

Utfordringen ligger i å forankre dette arbeidet mer i menigheten. 

 

Fokus på forfulgte kristne 

 

Fyllingsdalen menighetsråd har gjennom flere år hatt et engasjement for forfulgte 

kristne gjennom et samarbeidsprosjekt med organisasjonen Åpne Dører. Dette får 

konkret utslag i gudstjeneste for de forfulgte, et eget ledd i menighetens forbønn 

hver søndag, økonomisk støtte gjennom offer, samt informasjon i menighetsbladet. 

Vår menighet har valgt å ha et særlig fokus på de kristnes situasjon i Egypt. 

 

5.2.7. Kirkemusikalsk virksomhet 

Liturgisk musikk/ gudstjenester 

Salmer 2013 er i bruk og menigheten har et ganske godt og bredt salmerepertoar. I 

hovedgudstjenestene (G1) brukes liturgisk musikk fra 1977-liturgien, og i noen 

gudstjenester (G2) brukes musikk av Mari Tesdal Hinze. Gudstjenesteutvalget tar 
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opp liturgisk musikk og salmevalg. Det har også vært arrangert noen familieguds-

tjenester med et enklere og mer fritt musikalsk utrykk, dog med element fra den or-

dinære liturgien og enkelte bønnevandrings – og jazz-gudstjenester. 

Vi prøver å involvere musikere, og invitere kor i den grad arbeidskapasiteten strek-

ker til. 

 

Institusjons-gudstjenester 

Kantor er med på Omsorgsboligene en onsdag i måneden. Gudstjenestene på Løvås 

sykehjem og Fyllingsdalen sykehjem foregår uten musiker (Frem til januar 2018 

med musiker lønnet av kommunen). Disse gudstjenestene betjener i dag mennesker 

som ikke kommer seg til kirke og samlingene lider sterkt under mangel på et kirke-

lig musikktilbud. 

 

Fyllingsdalen barnegospel.  

 

7-8 sangere i alder 5-9 år. Koret er i dag mer et barnekor enn et barnegospelkor, og 

har gjennom sin gudstjeneste-deltagelse, særlig det siste året, vært en viktig del av 

familiegudstjenestene. Også foreldregruppen har vært positive og har latt seg enga-

sjere på en fin måte. 

 

Prosjektkor 

 

Vi har prosjektor med voksne som bidrar i gudstjenesten ca. en gang i måneden. 

Det gjennomføres en eller to øvinger, så synger de på gudstjeneste. Deltakerantall 

mellom fem og ti. Her gjelder det samme som for barnegospel, prosjektkoret har 

vært et godt nytt bidrag både til salmesang, og for å gjøre liturgien mer levende. 

Konfirmantkor inngår i konfirmantundervisningen. Et fint tilskudd som kanskje 

kan la seg bygge ut til noe mer. 

Konsertvirksomhet 

 

Vi arranger ikke mange 

egne konserter, det er 

vanskelig å både trekke 

folk og å få balanse i det 

økonomiske. Kirken blir 

leid ut til eksterne kon-

sertarrangører, f.eks. Fyl-

lingsdalskoret. Tre elever 

fra kulturskolen øver or-

gel i Fyllingsdalen kirke. 

Disse deltar ved enkelte 

arrangement. 
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Instrumenter. 

 

Orgel bygd av VEB Orgelbau, DDR, i 1976. Et godt tjenlig instrument. 

Nytt flygel, Yamaha C6, kom i 2018 takket være gaver. Vi gleder oss over dette flotte 

instrumentet. 

 

5.2.8. Barne- og ungdomsarbeid 

Se Trosopplæringen – kontinuerlige tiltak. 5.2.4.1. 

 

5.2.9. Voksenarbeid 

Kvinnegruppen og mannsgruppen. 

Felleskap for kvinner møtes annenhver onsdag og mannsgruppen annenhver tors-

dag. Begge gruppene i kirken. 

Både kvinne- og manns-gruppen teller opp mot 15 medlemmer. Tilbakemeldingene 

fra fellesskapsgruppene er at man opplever et godt og nært samhold, og at grup-

pene er viktige med tanke på det menighetsbyggende arbeidet. 

Det fins også et par bibelgrupper i hjemmene. Det blir arrangert «Damenes aften» i 

juni hvert år med bra oppmøte og gode tilbakemeldinger. 

Bønnetjenesten 

Bønnetjenesten i Fyllingsdalen menighet har den siste tiden bestått av bønnesam-

ling annenhver onsdag kveld ved sidealteret i kirkerommet (samme dag som det er 

kvinnegruppe). Vanligvis deltar 3-6 personer på bønnemøtene. Møtene er åpne for 

alle som ønsker å delta i bønn for nabolaget, landet vårt og den verdensvide kirke 

eller personlig forbønn. 

Også gudstjenesteutvalget har hatt fokus på bønn de siste årene, blant annet med 

et eget opptrykk av 5-fingerbønnen. 

 

5.2.10. Givertjeneste 

Innsamling og kollekt 

 

Det ble ved kollekt i kirken samlet inn til sammen kr 204.525 i 2017. Av dette ut-

gjorde kr 84.869 offer til egen virksomhet. Menighetens givertjeneste ga en samlet 

inntekt på kr 26.650 i 2017. Foruten dette ble det avholdt flere små innsamlinger, 

f.eks. loppemarked, som gjennom året totalt gav inntekter på kr 21.800,- hvorav kr 

0,- var til egen virksomhet. 

Givertjenesten er liten og har vært lite løftet frem de siste årene. De største løpende 

utgiftene er knyttet til trosopplæring og menighetsblad, men siden menighetens 

økonomi er rimelig god har ikke en prioritering av givertjenesten tvunget seg fram. 
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Menigheten fikk en testamentarisk gave på om lag 850.000 kroner i 2016. Det var 

ingen andre bindinger til denne enn at den skulle benyttes til menighetens arbeid. I 

2018 ble det investert i nytt flygel til kirkerommet med en kostnad på om lag 

300.000. Denne kostnaden ble belastet det testamentariske fondet, som nå er på 

om lag 550.000 kroner. 

Bergen kirkelige fellesråd har startet et arbeid for å inspirere og hjelpe menighetene 

til høyere egeninntekter, og dette vil Fyllingsdalen menighet være en del av. 

 

5.2.11. Informasjonsarbeid 

Informasjonsarbeidet har blitt mer systematisert de siste årene. Infoskriv, plakater 

og «flyers» er også et område der vi har mye godt på gang. 

 

Menighetsbladet 

Menighetsbladet fikk et løft fra januar 2018 med ny reaksjon, ny layout og nytt 

trykkeri. Vi har lykkes med det tekniske i rimelig stor grad. Innholdsmessig har vi 

enda et stykke å gå. Det er kommet gode tilbakemeldinger på det nye bladet. Det 

fulldistribueres innen soknets grenser, men det er en utfordring å komme inn i alle 

blokkene. 

Digitale plattformer 

De to digitale plattformene våre er hjemmesider og Facebook. Her er det arbeidet 

godt den siste tiden, med flere medarbeidere som har god kunnskap om både det 

tekniske og med rutiner for å legge ut nytt stoff. Menigheten er nå på kirkens nasjo-

nale plattform for hjemmesider. Informasjonsarbeidet er krevende, særlig ukentlig 

oppfølging av de digitale plattformene. Alle i staben er gode bidragsytere i informa-

sjonsarbeidet. 

Vi føler vi når våre faste brukere særlig gjennom de digitale mediene. Bredden nås 

nok fremdeles gjennom menighetsbladet. 

 

5.2.12. Menighetsutvikling   

Fokus-kurs 

Menigheten har innledet et samarbeid med NMS om en enkel modell for menighets-

utvikling gjennom ulike Fokus-kurs. Kontrakten er per dato ut april 2019.  Det tar 

utgangspunkt i de aktiviteter vi har, og handler om de små skritts vei, gå veien 

sammen, og samtidig våge å drømme. NMS skal bidra med sin erfaring fra ulike mi-

sjonsfelt, særlig i Europa, samt med å sette i gang prosesser som kan lede til vekst i 

menigheten. Det var innledningsvis et kortkurs våren -18 og et kurs (del I) oktober -

18. Neste kurs er i januar (del II) 2019. 

Stab og medarbeidere i menigheten deltok på kurset, vel 20 deltagere på del I. 
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6. Kirke og kommune 

6.1. Fellesrådsøkonomi og forvaltning 

BKF sine ressurser i Fyllingsdalen sokn 

BKF sin bruk av ressurser i Fyllingsdalen menighet i 2017 og per 08.2018. 

  

  

  2017 

Lønn inkl sosiale utgifter             1 867 356 

Netto administrative tilskudd og utgifter                   33 183 

Trosopplæringstilskudd                100 000 

Drift og vedlikehold Fyllingsdalen kirke                985 111 

Sum driftsutgifter menighet og kirkebygg             2 985 650 

    

Drift og vedlikehold Fyllingsdalen gravplass                728 254 

Andre bygg                   30 798 

Totale driftsutgifter             3 744 703 

    

Investering Fyllingsdalen kirke                629 168 

    

Investering Fyllingsdalen gravplass inkl. navnet minnelund             2 746 415 

    

Sum investeringsutgifter             3 375 582 

    

Sum             7 120 285 

  

  

6.2. Kirker og kirkegårder 

6.2.1. Fyllingsdalen kirke  

Fyllingsdalen kirke er listeført, og ble innviet 3.desember 1976. Arkitekt er Helge 

Hjertholm. Kirken har 300 sitteplasser, 500 sitteplasser om en åpner opp veggene 

til menighetssalen. De bærende konstruksjonene er av betong og laminert tre. 

Fyllingsdalen kirke har behov for oppgraderinger. Det er stadig flere lekkasjer, sær-

lig i kirkerommet. Ett av kontorene kan ikke brukes og er stengt av fordi det lekker 

svært mye vann inn. Videre er det installert et midlertidig ventilasjonsanlegg i kjel-

leren etter funn av radon, og vi venter på nytt anlegg. Det er nå bestemt at en større 

takreparasjon for å stoppe lekkasjene, samt innstallering av nytt ventilasjonsanlegg, 

skal ses i sammenheng. Det er ikke klart når arbeidet skal gjøres, men en må på-

regne stenging av kirken en periode. 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. 
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Kirketaket 

Metallplatene i taket var opprinnelig aluminium, nå av sink. Arkitekten har fremto-

net viktigheten av at taket skal ha en gylden farge, med referanse til andre religiøse 

bygg rundt omkring i verden. Den opprinnelige takkonstruksjonen hadde store 

svakheter, så det ble foretatt en stor rehabilitering i år 2000. Dessverre var ikke 

prosjektet i år 2000 heller vellykket – sinkplatene som ble valgt som tekking, egner 

seg dårlig på denne typen bygg, så de er nå i stor grad ødelagte. (Andre steder i Eu-

ropa har tilsvarende plater hatt langt kortere levetid) I tillegg har den luftingen en 

valgte å bygge i år 2000 vist seg å ikke holde mål. I byrådets forslag til budsjett for 

2019, er det satt av 20 millioner til nytt tak i Fyllingsdalen kirke. Detaljprosjekte-

ring vil etter planen starte vinteren/våren 2019. Slik vi ser det nå, vil selve bygge-

prosjektet sannsynligvis bli gjort i 2020, men dette må blant annet drøftes med me-

nigheten, siden kirken må stenges i byggeperioden. 

Radonutfordringer 

En del bygg i Fyllingsdalen har utfordringer med store radonkonsentrasjoner. Våren 

2016 ble det avdekket at kirken hadde for høye radonkonsentrasjoner. Sommeren 

2016 ble det gjort ombygginger i eksisterende ventilasjonsanlegg, i tillegg til at et 

nytt, midlertidig anlegg ble installert. I tillegg ble det gjort mindre bygningsmessige 

tilpasninger. I august 2016 ble radonkonsentrasjonene målt til å være helt aksep-

table i alle deler av kirken. 

Hele kirken trenger et nytt ventilasjonsanlegg. Dette er ferdig prosjektert, men etter-

som installasjonen fordrer at kirken må stenges, planlegger vi å utføre dette samti-

dig med at vi skifter kirketaket. 

Universell tilgjengelighet til underetasjen 

Universell tilgjengelighet til underetasjen har vært ønsket lenge, samtidig som en 

ønsker en forbedret nødutgang fra ungdoms-rommet i bomberommet. En periode 

var det planlagt og prosjektert å kombinere disse to tingene, gjennom å få en rulle-

stolinngang på nedsiden av kirken. Dette viste seg imidlertid å bli en for dyr løs-

ning, samtidig som det er langt bedre at alle bruker hovedinngangen enn at de som 

bruker rullestol må gå inn på baksiden. Etter samråd med menighetsrådet og tilla-

telse fra biskop, ble det i 2017 montert en løfteplattform i våpenhuset, slik at både 

rullestoler og barnevogner kunne fraktes mellom etasjene. Dessverre var ikke enhe-

ten som ble installert robust nok til bruken den ble utsatt for i kirken, så vi må få 

inn en større enhet. Denne må godkjennes av biskopen, etter uttalelse fra Riksan-

tikvaren. Riksantikvaren har vært på befaring. 

Siste arbeider 

2017: elbil-ladepunkt montert. 

2016: Forbedret tilkomst HC-toalett, nytt personaltoalett, ny belysning kirkerom-

met. 

2015: Vedlikehold innvendige og utvendige vegg- og takplater, samt utvendige stein-

heller og lys. 
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2012: Fliselegging i underetasjen og oppgradering av toaletter, oppussing alter, pre-

kestol og døpefont og reparasjon av kirkestoler. 

2010-2011: Garderobe og toaletter underetasjen, oppussing liturgiske møbler. 

2009: Oppgradering kjøkken. 

 

Utgifter og investeringer 

Fyllingsdalen kirke har for tiden et høyt strømforbruk fordi det midlertidige ventila-

sjonsanlegget ikke har noe gjenbruk av varme. Dette vil rette seg når vi får installert 

et nytt ventilasjonsanlegg. 

 Kirkeutgifter Fyllingsdalen kirke 2017 
Hittil i år         

(pr 31.10.18) 

Drift og vedlikehold Fyllingsdalen kirke 
               985 
111 

           1 100 
590 

Investering Fyllingsdalen kirke 
               629 
168 

              179 
672 

 

 

6.2.2. Fyllingsdalen gravplass 

Fyllingsdalen gravplass ble åpnet i 1983, da trinn 1 av i alt 3 planlagte byggetrinn 

ble tatt i bruk. På de 43 dekarene var det plass til 1892 kistegraver og 1800 urne-

graver. Gravplassen ble utformet og planlagt av landskapsarkitektfirmaet Fosså AS 

i Sandnes, og omtales i dag som et tidstypisk eksempel innenfor landskapsarkitek-

tur. 

Gravplassen har areal til utvidelse i terrenget 

ovenfor gravplassen, det er planlagt en utvi-

delse i to trinn. Utvidelsene i trinn 2 og 3 er 

ikke iverksatt, men gravplassen er likevel blitt 

utvidet de senere årene. Like ved hovedinng-

angen fra Benshaugen var det opprinnelig satt 

av en tomt til bygging av et kapell. Dette ble 

ikke realisert, og i 2014 ble arealet opparbei-

det til et gravfelt med totalt 211 kistegraver. 

Minnelund 

 I 2017 ble deler av arealet som opprinnelig 

var avsatt til trinn 2, opparbeidet til nye urne-

felt med eget felt til navnet minnelund. Utvi-

delsen sikret 320 ordinære urnegraver i tillegg 

til 120 graver i navnet minnelund og 35 ano-

nyme urnegraver. Den navnete minnelunden 

ble offisielt åpnet 9. mars 2018, og er blitt et 

vakkert tilskudd til gravplassen. Bergen kirkelige fellesråd har som mål å legge til 
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rette for urnenedsettelser i navnet minnelund ved flest mulig av gravplassene i Ber-

gen. Dette er for å tilby en alternativ gravleggingsform for dem som av forskjellige 

årsaker ikke ønsker en vanlig urnegrav med gravminne og bed som skal vedlikehol-

des. Gravformen har vist seg å bli godt mottatt blant publikum. I løpet av de første 

8 månedene minnelunden har vært i bruk, er det allerede nedsatt 24 urner og det 

er reservert en ekstra grav ved fem av gravleggingene. Minnelunden skal være et 

vakkert og velholdt minnested, uavhengig at hvor ofte de pårørende har anledning 

til å besøke graven. Der er plass for levende lys og blomster, og Gravplassmyndighe-

ten sørger for at minnelunden er ryddet og stelt. 

 

Opparbeidelser og kapasitet 

 

I 2018 har det vært utført arbeid med å opparbeide den tidligere utendørs lagerplas-

sen ved inngangen fra Dag Hammarskjölds vei til et nytt kistegravfelt. Prosjektet 

har også omfattet opparbeidelse av en ny gangvei på nedsiden av feltene K00 og 

W10, som ligger langs Dag Hammarskjölds vei vestover. Det nye kistegravfeltet K00 

ble overlevert 31.oktober 2018, og har 114 nye kistegraver. Fyllingsdalen gravplass 

har kistegraver og urnegraver til 2023.  

Beregningen av kapasitet tar utgangspunkt i forbruk av graver siste 12 måneder, 

sett i forhold til antall nyanlagte graver, graver i navnet minnelund og gjenbruk av 

graver. 

Økt bruk av navnet minnelund vil redusere forbruket av nye, tradisjonelle urnegra-

ver, og dermed strekke behovet noe frem i tid. 

Noen nøkkeltall om dagens Fyllingsdalen gravplass:  

Antall kistegraver  1997 

Antall urnegraver  2043  

Begravelser 2017  33 

-av disse i ny grav  32 

Urnenedsettelser 2017 101 

-av disse i ny grav  65 

 

 

7. Veien fremover – strategier og mål 

Innledning 

Fyllingsdalen menighet har vært mye oppgavedrevet. Vi har løst det som er planlagt, 

og det som har kommet i vår vei med de ressursene vi har; frivillige, ansatte og inn-

leide. Noe plan- og strategiverktøy er i bruk og fungerer bra. 

Strategisk planarbeid 

Vår største utfordring er i forlengelsen av dette: Å tenke mer helhetlig strategisk.  

Fokus-kurset som vi har hatt i samarbeid med NMS kan forhåpentligvis gi oss litt 
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konkret starthjelp i dette arbeidet. En samlende strategiplan bør utarbeidet i tillegg 

til kirkemusikalsk plan og diakoniutvalg. En strategiplan må forankres i menighet 

og stab. Kanskje en skal bruke litt tid både på prosess og ferdigstilling av plan. En 

arbeidsgruppe er nedsatt for å følge opp de innspill og planer som kommer ut av 

samarbeidet med NMS. Vi skal være realistiske i dette arbeidet med tanke på de 

ressursene vi har, men også ha tillit til at også de små skritt fører oss fremover. 

Selve kirkebygget er også en utfordring med noen stengte kontorer på grunn av fukt 

og enkelte pågående lekkasjer. Kirkebygget vil bli stengt for reparasjon i løpet av ett 

år eller to. Dette blir en krevende utfordring for arbeidet da vi i måneder må ha til-

hold i midlertidige lokaler. Samtidig så er det muligheter ved en «grand» gjenåpning 

og at kirken skal feire sine 50 år i 2026. 

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Årshjul og kalendere gir oss gode planleggingsverktøy inn mot sykehjem, søndager 

og høytider. Rent liturgisk blir arbeidet nå å revidere gudstjenesteordningen, særlig 

G2, samt å ta inn det vi finner tjenlig av kirkerådets nå tre mulige musikalske se-

rier. 

Diakoni 

Menighetsrådet har vedtatt å (re-)etablere et diakoniutvalg. Besøkstjenesten inn mot 

sørgende og eldre er en utfordring, liksom det musikalske på sykehjems-gudstje-

nestene. Det å komme videre planmessig, men også rent konkret på diakoniområ-

det, er foruten gudstjenestene, kanskje det som best forteller oss at vi er kirke.  

Undervisning, trosopplæring og ungdomsarbeid 

Trosopplæringen ser ut til å fungere bedre med den tette tilknytningen til familie-

middagene, og det gleder oss. Vi ser noen andre lyspunkt i tillegg, som flere til 4-

årsgudstjenesten, men det er fremdeles utfordringer i trosopplæringen. God evalue-

ring og forsiktige nyprøvinger er stikkord videre frem. 

Lederkurset har hatt sitt første semester, og vi er opptatt av å finne et tilbud som 

kan virke attraktivt for de unge lederne. De vil naturligvis få tilbud om å bidra i me-

nighetens arbeid både inn mot neste høsts lederkurs og konfirmantarbeid, samt 

leir. Det drøftes nå med NMS om det kan arrangeres en studietur til en ungdoms-

menighet i Nord-England som NMS samarbeider med. Kurset vil bli registrert som 

trosopplæring for alderen 15 til 17 år. Vi ser dette som meget positivt. 

Dåpstallene blir spennende fremover. Kanskje vår lokale, og kirkens største utfor-

inger ligger nettopp her. Dette er til dels nytt landskap for oss som folkekirke. 

Kultur og kirkemusikk 

En kirkemusikalsk plan er i støpeskjeen. Det er viktig å fylle denne med et innhold 

som både gjenspeiler hvem vi er og hvor vi vil.  

Stikkord: Musikalsk arbeid for barn. Utvikle og styrke menighetssangen. Bruk av 

forsangere. Kirke og kultur vil i stor grad også komme inn under det kirkemusi-

kalske planarbeid. 
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PR og informasjon 

Vi ønsker å få fortalt om alt det flotte som skjer i kirken vår. Derfor er informasjons-

arbeidet så viktig. Her er vi på rett vei, men vi har små ressurser på disse områ-

dene. Vårt mål er få en fastere struktur i arbeidet, tydelig ansvarsplassering og en 

mer enhetlig grafisk profil. 

Vi ønsker oss også hjemmesider som mer tar pulsen på menigheten, samt en tydeli-

gere samlet strategi for bruk av nettsider, sosiale medier og menighetsblad. 

 

Administrasjon og internkommunikasjon 

Arbeidet er preget av konkret utføring av arbeidsoppgaver, ukentlig oppfølging, og 

godt blandet med ulik planlegging. Vi er en tjenesteytende stab alle ukens dager og 

blir lett sårbare ved fravær. Internett og mobil er gode verktøy som brukes, også i 

kommunikasjon med de frivillige, råd og utvalg. 

Mål: Etablere faste rutiner for planlegging, koordinering samt evaluering av stabs-

samvirke og kommunikasjon med råd og frivillige.  En gjennomgang av instrukser 

og arbeidsbeskrivelser i stab med tanke på rolle- og ansvarsavklaring er også nød-

vendig. 

Arbeidsbeskrivelser for frivillige medarbeidere inn mot søndagsgudstjenesten er ny-

lig revidert. 

Ressurser 

De lønnede ressursene vi har håper vi å få beholde. Vi sier ja-takk til mer kirkemu-

sikalsk ressurs, samt noe lønnet diakonale ressurser. Vi tror dette også kan utløse 

mer frivillige engasjement. Vi er oppmerksom på ulike innspill om samarbeid og 

sammenslåinger av menigheter, men ut over økt samarbeid med enkelte nabome-

nigheter, så står Fyllingsdalen menighet svært godt på egne ben.  

 

8. Sluttord - konklusjon 

Hva vil vi i Fyllingsdalen menighet?  

Kanskje dette enkle; å få flere til å oppdage  

Fyllingsdalen kirke som sin kirke. Flere i de  

arbeidslagene vi allerede har, flere der vi møtes, 

flere til gudstjenestene. 

Ved å tjene, se de andre og tale godt om  

hverandre, så bekrefter vi hverandres tilhørighet til 

Fyllingsdalen menighet.  

Et lite Gudsrike, midt i dalen.  

Et felleskap omkring Jesus. 

        

                                                                                                                                                          

                                                                                   Slutt. 


