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Årsmelding for Fyllingsdalen menighet 
 
Generelt om annerledesåret 2020 
Menighetsarbeidet i Fyllingsdalen i 2020 ble dominert av to store saker: 
 
Koronaviruset kom til landet i mars og store deler av året ble all virksomhet stengt ned eller 
begrenset som følge av nasjonale eller lokale restriksjoner for å hindre og begrense smitte. 
Det var lenge planlagt at kirken skulle stenges for nødvendig rehabilitering av tak og 
ventilasjon. Det forberedende arbeidet begynte i slutten av april og kirken ble helt stengt fra 1. 
juni.  
Begge disse sakene har fått store følger for alt arbeid i menigheten og dette vil prege denne 
årsmeldingen på alle måter. 
 
Ansatte/stab 

 Bjørn Moe     Sokneprest (sykemeldt fra midten av september)  
 Eystein Wiig    Kapellan (Fungerende sokneprest deler av året) 
 Liv Skoglund     Kantor, 80% 
 Gunn Waage Austad    Kateket, 80% 
 Yulia Oborina    Kirketjener, vikar, 50 % 
 Larissa Golovina    Kirketjener i permisjon 
 Hege G Frøysa    Helgekirketjener  
 Bjarne B L Andersen    Administrasjonsleder, 70 % 

Frivillighetskoordinator, 25 % 
Administrasjon, barnehagen, 5 % 

 Øyvind Bjørge    Frivillighetskoordinator, 30% 
 Silje Kristin Maurstad   Trosopplæringsmedarbeider, 25% 

 
 Mariann Tveit    Styrer i Åpen barnehage, 65 % 
 Elise Tresselt    Barnehagelærer, 50 % 
 Siv Døssland    Assistent i Åpen barnehage, 50 %   
 Linda Asmervik Korneliussen Renholder i Åpen barnehage (til og med juni)

        
 
Menighetsrådet 
Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:   Kjell-Eivind Frøysa 
Nestleder:  Marit Vaula Rasmussen 
Medlemmer:  Bjørn Moe (sokneprest) 

                       Mai-Linn Blålid Åhjem (gikk ut av rådet i juni pga. flytting)  
   Øystein Ellingsen 
   Torgeir Wiig 
   Arne Vidar Taule   
Varamedlemmer: Turid Holm (Fast medlem fra juni) 
   Judith Bergitte Solheim Ludvigsen  
   Geir Kenneth Thomassen  
   Per Arne Reite 
   Eystein Wiig (for soknepresten) 
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Menighetsrådet har vært kalt inn til 9 møter, men ett møte, i mars, ble avlyst på grunn av
pandemirestriksjoner. To menighetsrådsmøter ble avholdt digitalt. Fra og med juni ble møtene
avholdt i Sælen kirke når restriksjonene tillot det. Menighetsrådetbehandlet 74 saker i 2020.

Menighetensårsmøte ble forsøkt avholdt ved flere anledninger, men ble avlyst på grunn av
pandemirestriksjoner.

Digitale produksjoner
Da Norges ble stengt ned i forbindelse med koronapandemien i mars ble det raskt klart at det
var behov for å lage gudstjenester, andakter og andre digitale produksjoner for publisering på
nettet. Det ble lagt ut en del på menighetens hjemmeside, Facebook og Youtube. I mai ble det
åpnet noe opp igjen for fysiske sammenkomster, men utover høsten ble det stadig strengere
restriksjoner å forholde seg til.
Innspillingene ble gjennomført av menighetens egne ansatte, men i forbindelse med
innspillingen av en familiegudstjeneste med Fyllingsdalen Barnegospel til jul ble det kjøpt inn
profesjonell hjelp. Dette fikk vi statlig støtte til.
Det ble laget 14 sendinger for barn, hvorav ti i mars og april. Det ble laget gudstjenester til
palmesøndag, første påskedag og julaften i tillegg til en pasjonsandakt. Utover dette ble det
produsert fem andakter i siste del av høsthalvåret.
I alt ble det produsert 24 sendinger med et totalt antall seere på nærmere 2400.

Økonomi
Regnskapetfor 2020viser at økonomien i menigheten ergenereltgod.
Opprinnelig var det budsjettert med et mindre underskudd, men budsjettet ble
revidert høsten 2020 da det var tydelig at resultatet kom til å bli noe annet.
Regnskapet for 2020 viste et netto driftsoverskuddpå kr. 302886.-Dette
skyldes at pandemien reduserte aktivitetene samtidig medat en del av
tilskuddene ble uendret.
Pr. 31.12.2020hadde menigheten kr. 3 342 962.-i diverse bankinnskudd.

Innsamling og kollekt
Det ble ved kollekt i kirken samlet inn til sammen kr 66928.-Av dette
utgjorde kr 27 516.-offer til egen virksomhet. Menighetens givertjeneste ga
en samlet inntekt på kr 51 650.-.

Kirkebygget-rehabilitering
Fyllingsdalen kirke har lenge hatt behov for oppgraderinger. Det har værtstadig flere
lekkasjer. Ventilasjonsanlegget har også vært modent for utskifting. I tillegg til dette kommer
en hel rekke mindre behov for oppgradering, oppussing og reparasjon
Det forberedende arbeidet med tildekning og sikring startetopp i april. Planen var å ha
normale aktiviteter ut mai, men det ble raskt klart at det måtte stenges for gravferder. Mye av
det øvrige arbeidet kunne fortsette innenfor rammene av koronarestriksjonene. Staben brukte
mye tid og energi på å pakke ned utstyr, rydde samt gå gjennom og kaste gammelt søppel. Fra
1. juni flyttet staben til midlertidige kontorer i Sælen kirke der vi ble tatt svært godt imot.
Deler av arbeidet har også blitt flyttet hit, men noe arbeid har også funnet sted på Lynghaug
skole og i Metodistkirken. Barnehagen har fått rom i Bønes kirke.
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Arbeidet med rehabiliteringen har som 
forventet blitt krevende. At kirken er 
listeført hos riksantikvaren som landets 
yngste kirke legger restriksjoner på deler av 
arbeidet. Opprinnelig var planen at kirken 
skulle åpne igjen rundt årsskiftet 20/21. 
Underveis har det blant annet vist seg at det 
er råte i noen av limtredragerne som holder 
taket opp. Dette har ført til forsinkelser og 
kirken vil ikke åpne før godt etter påske 
2021. 
 

Gudstjenesten 
Vi ønsker å feire gudstjeneste i Fyllingsdalen menighet hver søndag. På grunn av stengningen 
av kirken har det blitt avholdt gudstjenester vekselvis i Metodistkirken og i Sælen kirke i 
samarbeid med menigheten der. Julaftensgudstjenestene ble arrangert på Lynghaug skole. På 
grunn av pålagte restriksjoner har en rekke gudstjenester blitt avlyst og mange gudstjenester 
hadde restriksjoner på antallet som kunne være til stede og på den fysiske avstanden mellom 
gudstjenestedeltagerne. Det ble satt opp flere konfirmantgudstjenester og en rekke egne 
dåpsgudstjenester. 
 
Antall gudstjenester og antall besøkende på gudstjenestene har vært stabilt de foregående 
årene. Dette året blir på alle måter annerledes. 
 
Et enkelt oppsett for de seks 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.) 
 
Søndager og helligdager. 
 
 
År 

Antall gudstjenester 
Totalt/med nattverd 

Deltagere  
Totalt/snitt 

Nattverdsgjester 
Deltagere totalt / snitt 

2015 47/40 2989/64 1603/40 
2016 49/42 3197/65 1673/40 
2017 46/37  3056/66 1488/40 
2018 48/41  2927/61 1549/38 
2019 48/38                     3320/69                          1431/38 
2020 501/202 1870/37 953/33 

 
Det jobbes med å få større oppslutning om gudstjenestene i Fyllingsdalen. Det har, som nevnt, 
vært krevende på grunn av perioder med nedstengning og der restriksjonene man har måttet 
forholde seg til. Vi opplever at informasjonsarbeid er viktigere enn noen gang, og det drøftes 
stadig hvordan vi kan skape en kultur for medvirkning og involvering. Det å gi konkrete 
oppgaver på gudstjenester er et grep man fremdeles har kunnet ta – også i et år med pandemi.  
 

                                                 
1 Inkluderer egne dåpsgudstjenester 
2 Fra midten av oktober fikk vi ikke feire nattverd 



6 
 

Takk til alle som har deltatt som frivillige på 
gudstjenester i annerledesåret 2020: Vi har en flott 
gruppe av gudstjenestemedhjelpere. De har deltatt på 
flere måter; som kirkevert, tekstleser/klokker, 
nattverdmedhjelper, forsangere, musikere og ansvar for 
kirkekaffe. Vi er svært takknemlige for innsatsen som er 
lagt ned av de frivillige. Det er fortsatt behov for flere 
frivillige gudstjenestemedhjelpere. Gudstjenesten er 
selve pulsen i menighetslivet, selv om mange også har 
en sterk tilhørighet til sine undergrupper. Takk også til 
prosjektkoret og barnegospel som har deltatt på 
gudstjenester i 2020. 

 
Det er grunn til å tro at pandemien, og kanskje også arbeidet på Fyllingsdalen kirke, dessverre 
har virket negativt inn på oppslutningen om gudstjenester. Det er imidlertid vanskelig å danne 
seg et fullstendig bilde her, da vi også må kunne regne dem som gudstjenestedeltakere som 
har benyttet seg av våre digitale tilbud; det være seg videogudstjenester i påsketiden og på 
julaften, «Søndagstanker»; en kort tekstrefleksjon på video ved presten med salmesang og 
Påske- og Adventsamlinger for barn» ved kateketen. Vi får håpe at disse og andre digitale 
tilbud kan bidra til å holde menigheten samlet og at vi på sikt vil oppleve vekst.    
 
Selv om mye har blitt vanskelig i 2020, kan det være interessant å betrakte første kvartal av 
året (før pandemien). Det er nemlig flere lyspunkter: Et nybrottsarbeid i 2019 var det vi valgte 
å kalle «kirkelunsj». Konseptet var ganske enkelt det å dekke et lunsjbord (gjerne med 
hjemmebakt brød) i menighetssalen etter gudstjenestene. Det ble også arrangert søndagsskole. 
Tanken var å arrangere «kirkelunsj» en fast søndag i måneden. I tillegg ble det arrangert en 
familiegudstjeneste, omkring to uker senere. På denne måten hadde man et gudstjenestetilbud 
som var mer tilrettelagt for familier to søndager i måneden. «Kirkelunsj» ble godt tatt imot av 
menigheten i 2019 og i de to første månedene av 2020. Vi så flere familier komme på 
gudstjenestene og vi opplevde noe vekst i forbindelse med disse.  
 
Senere på året, i mai, arrangerte 
vi friluftsgudstjeneste ved 
Storavatnet i Krohnegården. 40 
personer møtte opp, og det ble 
en god opplevelse for 
menigheten. Gudstjenesten ved 
Viggohytten 2. påskedag ble 
dessverre avlyst i år, men vi 
satser på å komme sterkt tilbake 
i 2021.  
 
Siste lørdag i oktober, på 
Allehelgensaften, ble det 
arranger minnegudstjeneste for 
pårørende som har mistet en av sine dette siste året. Antallet var en del lavere enn tidligere år 
av forståelige grunner, men responsen fra de som deltok var god. Det var et stort behov for å 
kunne komme til kirken og minnes sine kjære som hadde gått bort.  
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Sykehjemsgudstjenestene i 
Omsorgsboligen, på Løvåsen 
og Fyllingsdalen sykehjem 
gikk som planlagt fram til 
12.03. Etter nedstengningen i 
mars har tilbudet blitt redusert. 
I juni og august inviterte 
sykehjemmene Fyllingsdalen 
menighet til å arrangere, til 
sammen, fire 
friluftsgudstjenester utenfor 
sykehjemmene. Det ble et 
positivt innslag i en ellers noe 
lukket sykehjemstilværelse. 
Liv Skoglund hadde, for 
anledningen, invitert med seg 
fire blåsere som bidro musikalsk.  
 
Gudstjenesteutvalget 
Utvalget har i 2020 bestått av Berta Myklemyr, Dagrun Gunnarson, Liv Skoglund, Bjørn 
Moe/Eystein Wiig og Kristin Guldbrandsen Frøysa (leder).  
 
Utvalget hadde fire møter i 2020, to om våren og to om høsten. 
Gudstjenesteutvalget arbeider strategisk og langsiktig med gudstjenestene i menigheten. 
Utvalget arbeider med liturgi og med praktiske sider av gudstjenestene. 
På grunn av korona og utfordringer knyttet til stenging av kirken har utvalget ikke jobbet så 
mye med gudstjenesteplanene for året som vanlig. Gruppen har arbeidet med å lage et forslag 
til liturgi for menigheten innenfor rammene av Kirkerådets liturgiarbeid. 
 
Utvalget er opptatt av å styrke gudstjenestene og at flere finner sin plass i gudstjenesten.  
Det er et mål at flere av dem som deltar på ulike arrangement i ukedagene i større grad også 
deltar på gudstjenestene. 
Vi opplevde at Kirkelunsj bidrog til å styrke fellesskapet i menigheten og at det traff flere. 
Dessverre har det ikke vært mulig å ha Kirkelunsj etter nedstengingen i mars. 
Det er generelt få unge på gudstjenestene, og det er noe menigheten må arbeide med. 
 
Menigheten har vært med på aksjonen inn mot pinse; Thy Kingdom Come de to siste årene. 
Målet med aksjonen er å nå flere i nærmiljøet med evangeliet.» 
Responsgruppen for gudstjenester rapporterer til gudstjenesteutvalget. 
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Årsstatistikk 
I tabellen under presenteres noen nøkkeltall fra statistikken, med tidligere år til 
sammenlikning. Med stengt kirke og koronarestriksjoner vil tallene for 2020 naturligvis 
avvike betydelig. Det var i perioder stengt for gudstjenester eller bare tillatt med begrenset 
antall deltagere. Biskopen ba oss om ikke å feire nattverd de siste månedene i året. Det ble 
også arrangert en rekke ekstra dåpsgudstjenester for én og én familie. Antall 
konfirmasjonsgudstjenester ble øket, men det var ikke mulig med gudstjenester for skolene. 
 
Tabell 1: Årsstatistikk 2020 Fyllingsdalen menighet - nøkkeltall  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Døpte i Fyllingsdalen 
menighet 

49 44 47 38 42 41 42 44 44 

Konfirmanter 79 67 67 57 36 36 35 37 37 

Gravferder 108 115 94 94 88 90 110 118 90 

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

Hovedgudstjenester 61 59 56 73 80 83 88 95 70 

Antall deltakere 5521 5211 4634 5888 5937 6104 5747 6461 2375 

Gj.snittlig antall deltakere  91 88 83 80 74 73 65 68 34 

Andre gudstjenester 2 2 2 1 1 2 1 3 0 

Hovedgudstjenester med 
nattverd 

27 33 52 42 57 67 70 69 29 

Antall nattverdgjester 1333 1319 1935 1801 1676 1534 2072 1924 953 

Gj.snittlig antall deltakere 49 40 37 42 29 23 30 28 33 

Antall 
familiegudstjenester 

8 9 7 2 9 7 13 14 5 

Antall deltakere 839 1112 684 687 725 962 1257 1528 263 

Barnehage-
/skolegudstjenester 

8 7 7 6 6 9 5 5 0 

Antall deltakere 1225 1293 1232 1151 1174 829 841 1019 0 

 
Barne- og ungdomsarbeid 
Trosopplæring 
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 (1) livstolkning og livsmestring. (2) tro og tradisjon i kirken og (3) kristen tro i 
praksis, også er med for å gjøre planen helhetlig. 
 
Vi har en trosopplæringsplan der det legges opp til en kombinasjon av at en integrerer 
trosopplæringen i allerede eksisterende aktiviteter, som familiegudstjenester og 
familiemiddager, og at en drar i gang andre 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.  
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I løpet av våren 2021 vil trosopplæringsplanen bli revidert. Det jobbes for å lage nye to-tiltak 
som er bedre tilpasset vår menighet. Kateketen har hovedansvar for at denne revideringen blir 
gjennomført og med seg på laget har hun trosopplæringsmedarbeideren og et par frivillige 
medarbeidere. Så fort arbeidet er gjort blir dette sendt til menighetsrådet for godkjenning og 
deretter til bispekontoret som står for den endelige godkjenningen.  
 
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 at det 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 det invitert et årskull som får egen invitasjon i 
posten. Middagen er gratis for de 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 og her er det kateketen/ prest som har hovedansvaret. Innholdet i 
denne samlingen vil alltid være spesielt tilpasset den inviterte aldersgruppen, men er åpen for 
alle som er på middagen. 
 
I 2020 har vi hatt 5 familiemiddager. 3 i Fyllingsdalen kirke og 2 i Bønes kirke. Vi ser at dette 
er et samlingspunkt for mange barnefamilier, men vi når også ut til andre i menigheten. Vi har 
hatt fokus på god mat, hygge og har hatt en felles samling inne i kirkerommet.  Etter at vi 
flyttet til Bønes kirke gjorde koronasituasjonen det slik at vi valgte å flytte middagen 
utendørs. Vi har derfor hatt 2 middager med grilling av pølser utenfor Bønes kirke.  
 
Babysang 
Hver uke blir det arrangert babysang i menigheten. Vi følger skoleruten. Det er 
trosopplæringsmedarbeideren som har dette ansvaret. Babyer fra 3-12 måneder kommer 
sammen med sine foresatte. 
 
I 2020 hadde vi 14 samlinger med babysang. 8 i Fyllingsdalen kirke og 7 i Bønes kirke. Alle 
samlingene har vi hatt inne i kirkerommet. Vi synger sammen i ca.1/2 time. Vi synger kjente 
barnesanger har rim og regler og bruker diverse instrumenter. Såpebobler er brukt både til å 
starte samlingen og til å avslutte. På grunn av koronasituasjonen har vi måttet begrense 
antallet på hver samling og vi har måttet legge til rette for godt smittevern.  Vi har og i 
perioder måtte stenge helt ned.  I en periode der det ikke var tilrådelig å samles inne har vi i 
stedet tilbudt trilletur i området rundt Fyllingsdalen kirke. 
 
Søndagsskolen 
I forbindelse med «Kirkelunsj» som et gudstjenestekonsept i januar og februar, forsøkte vi 
med søndagsskole. Det må fremdeles jobbes med å få på plass søndagsskoleledere. 
Søndagsskolen er tilsluttet Norsk Søndagsskoleforbund.  
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Liten og stor åpen barnehage 
Liten og stor åpen barnehage er et pedagogisk tilbud 
til barn i alderen fra 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 i forhold til integrering 
og sosialisering. 
 
Liten og stor åpen barnehage holder til i Fyllingsdalen 
kirkes menighetssal og er åpen 
mandager fra 09.00 -14.00 og onsdag og torsdager fra 
09.00-14.30. Siden august 2019 har Liten og stor åpen 
barnehage holdt til i Bønes kirke. Grunnet 
koronarestriksjoner har man ikke kunnet ha full 
åpningstid. Barnehagen var fysisk stengt fra 12.mars 
til 17. august, men personalet var i den perioden tilgjengelig på telefon og nett og tilrettela 
også for ulike aktiviteter som familiene kunne gjøre hjemme. 
 
I en åpen barnehage kan foreldre og barn komme og gå når de vil innenfor barnehagens 
åpningstid. På grunn av covid-19 har ikke det vært mulig å holde åpent på denne måten etter 
mars. Liten og stor åpen barnehage har måttet forholde seg til barnehageveilederen. Vi har fått 
god hjelp fra Folkehelseinstituttet til å hjelpe oss å tolke dette regelverket og tilpasse det til 
den åpne barnehagens drift. Liten og stor åpen barnehage er godkjent for 40 barn, men høsten 
2019 har vi ikke kunnet åpne opp for mer enn 10 barn daglig, og de som har kommet har 
måttet melde seg på i forkant. Siden vi har blitt anbefalt at det skal gå mer enn 48 timer før 
barna blandes med en ny kohort, har vi i denne perioden kun vært åpen to dager i uken. 
Kommunikasjonen med foreldrene har fortrinnsvis foregått gjennom vår facebookside. «Liten 
og stor åpen barnehage i Fyllingsdalen,» 
 
Liten og stor åpen barnehage har hatt følgende 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 avsluttet sitt arbeidsforhold hos 
oss i juni 2020. Ara Fatah var på arbeidstrening hos oss frem til mars. 
  
Vi håper på en koronafri hverdag i løpet av 2021. 
 
Fyllingsdalen Barnegospel 
Våren 2020 hadde Fyllingsdalen barnegospel 8 aktive sangere. 
På øving 3. september var det opptak av nye sangere, etter det 
hadde koret 17 medlemmer.  
Musikalske ledere er Ann Elisabeth Tveit og kantor Liv 
Skoglund. 
 
Etter at Fyllingsdalen kirke blei stengt, har øvingene vært i 
musikkrommet på Lynghaug skole.  
De eldste sangerne er nå blitt 11 år, og det er aktuelt å prøve å få til et eget «tweens»-kor med 
dem som stamme. Det er imidlertid satt på vent til vi er tilbake i eget hus.  



11 
 

Fyllingsdalen barnegospel sto som eiere av en del instrumenter og lyd-utstyr, det er nå 
overført til Fyllingsdalen sokn.  
 
Koret har deltatt på 3 av menighetens gudstjenester: I Fyllingsdalen kirke 9/2, i Metodistkirka 
30/8, i gymsalen på Lynghaug skole julaften 24/12. Det var planlagt 4 gudstjenestedeltakinger 
til, men gudstjenestene blei avlyst. 
 
Koret deltok på barnekor-festival (arr. KFUK-KFUM) i Ytrebygda kirke 18. januar,  
De eldste sangerne (fra 3. klasse og opp) deltok på «Pzalm» (arr. KFUK-KFUM og Bergen 
domkirke menighet) i Nykirken 24. og 25. oktober. 
Fyllingsdalen barnegospel sto for sangen på video-julaftensgudstjenesten til Fyllingsdalen 
menighet. 
 

Nedstengings-periodene har sjølvsagt ført til en del avlyste øvinger. 
Sangerne har fått heimelekser: Lydfiler, tekster, øve-videoer fra 
KFUK-KFUM. Det har også vært en del øvinger som 
videokonferanser (på zoom). Etter den siste nedstengingsperioden i 
november har det vært 30 minutters øvelser i  to «kohort-
sammensatte» grupper. 
 
Fyllingsdalen barnegospel er medlem i Norges KFUK-KFUM, og 
mottar støtte fra Frifond og fra Bergen kommune.  

 
 
Samarbeid med 
barnehagene i 
menigheten 
Alle barnehagene i 

soknet ble invitert til 

julevandring utenfor 

Fyllingsdalen kirke. De 

ulike barnehagene var 

fordelt på to dager, den 

09. og 10. desember 

2020.  Kateket, 

sokneprest, kantor, 

administrasjonsleder, 

trosopplæringsmedarbeider og kirketjener gjennomførte disse vandringene. Det var stor stas at 

så mange fra staben ville være med og de gjorde en fantastisk innsats. Vi hadde nydelige 

vandringer med tre ulike barnehager der vi hadde bålpanne, stall, vertshus, Keiser Augustus, 

gjetere, engler, Josef og Maria, Jesusbarnet og alt som hører julefortellingen til.  
Etter vandringen til «Betlehem» var alle sammen sultne og da var det fint at grillen var fyrt 

opp slik at alle sammen kunne spise hot dog og kose seg. Grunnet korona så valgte vi å ha 

dette utendørs og vi er svært takknemlige for at det var tre barnehager som meldte seg på. 

Koronapandemien gjorde sitt til at ikke så mange barnehager turte å være med på dette 

tiltaket, men de gjorde det klart at de gjerne ville stille opp når pandemien er over. Vi fikk 

gode opplevelser med å ha dette arrangementet utendørs og vi kommer nok til å fortsette med 

det selv når koronaviruset ikke er en trussel lenger.  
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Samarbeid med barne- og ungdomsskoler i menigheten  
Det er tre barneskoler, Lyshovden, Løvås og Seljedalen, innenfor menighetens grenser. Vi var 

i dialog med alle tidlig i høstsemesteret med tanke på å arrangere skolegudstjenester i 

desember, alternativt at skolene fikk besøk av prest og kateket. I tillegg til pandemien, var en 

kompliserende faktor at man ikke kunne benytte Fyllingsdalen kirke grunnet rehabilitering av 

bygget. I løpet av november meldte alle tre barneskolene at man dessverre måtte avlyse på 

grunn av koronasituasjonen og at man ønsket å være forsiktig.  
 
Lyshovden skole valgte i år å spille inn det tradisjonsrike julespillet på video og vise det for 

klassene. Det ble tatt godt imot noe som var gledelig å høre. Vi opplever å ha en god dialog 

med alle rektorer og skole-kirke kontakter på barneskolene.  
 
Det samme kan sies om dialogen med rektor og administrasjon på Lynghaug ungdomsskole. 

Der har man tilbudt oss klasserom til konfirmantundervisning i høstsemesteret samt latt oss få 

benytte gymsalen da vi arrangerte de tre familiegudstjenestene på julaften. 
 
Planen var lenge å gjennomføre de planlagte skolegudstjenestene i uken før jul, men også der 

måtte man avlyse på grunn av at man ville være forsiktig i forhold til å arrangere større 

arrangement på skolen.  
 
På grunn av nedstengningen i mars og april, ble også de planlagte påskesamlingene for 

barneskolene og ungdomsskolen avlyst dette året.   
 
Konfirmantarbeidet 
Vi hadde 37 konfirmanter i vårsemesteret 2020. 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 med videre. blitt 
gjennomgått. De fikk mat på hver samling. Det ble 
arrangert konfirmantleir på Fjell-Ly helgen 14.-16. 
februar 2020 med stor suksess. Vi er svært glade for 
at vi fikk gjennomført leiren før koronapandemien 
ble et faktum og samfunnet ble lukket ned fra 12. 
mars 2020. Dette gjorde selvsagt sitt til at flere 
konfirmantsamlinger ble avlyst. konfirmantene fikk i 
stedet for fysiske samlinger utdelt hjemmeoppgaver 
som de måtte besvare innen en gitt frist. Vi delte 
også ut påskeegg til alle sammen og konfirmantene 
hentet selv disse eggene i kirken. Kateket og 
kapellan var til stedet i kirken for å dele ut 
påskeeggene og samtidig passet på at 
smittevernreglene ble overholdt. Vi ringte også rundt 
et par ganger til alle konfirmantene i perioden da 
samfunnet var stengt ned for å høre hvordan den 
enkelte hadde det.  
 
Konfirmasjonsgudstjenestene ble utsatt fra mai til 
september 2020. Disse ble gjennomført i Metodistkirken i Fyllingsdalen siden vår egen kirke 
var stengt grunnet oppussing. Vi hadde tilsammen åtte konfirmasjonsgudstjenester fordelt på 
tre dager 12. og 13. og 19. september.   
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Ledersamlinger for ungdom  
Ledersamlingene oppleves som et viktig arbeid, og vi er veldig glade for at vi har fått knyttet 
til oss et knippe ungdommer etter konfirmasjonsalder. Vi startet året med at vi hadde et par 
samlinger der vi planla konfirmantleiren. Disse ungdommene var med som ledere på leiren og 
de gjorde en super innsats. Dessverre så satte koronapandemien en stopper for de 
ledersamlingene vi hadde planlagt for 2020, men vi fikk til et par treff der vi gikk ut og spiste 
sammen. Dette arbeidet er høyt oppe på prioriteringslisten så fort pandemien er under kontroll 
og flesteparten vaksinert. Vi må jobbe videre for å beholde denne fine gjengen med 
ungdommer slik at de kan vokse i troen på Jesus og fortsette å ha en god relasjon til 
Fyllingsdalen menighet.  
 
Arbeid for voksne  
Treffstedet, Spectrum ved Oasen 
Treffstedet Har lenge vært et godt tilbud i Fyllingsdalen som Metodistkirken, Sælen kirke og 
Fyllingsdalen har ansvar for. Arbeidet startet opp som vanlig i januar, men da pandemien 

nådde landet i mars måtte samlingene avlyses og det har ikke vært anledning til å starte opp 

igjen. Også den årlige sommerturen ble avlyst. 
 
Bønnetjenesten 
Bønnetjenesten i Fyllingsdalen menighet har i bestått av bønnesamling annenhver onsdag 
kveld ved sidealteret i kirkerommet (samme dag som det er fellesskap for kvinner). 
Det har blitt arrangert bønnemøter i Fyllingsdalen kirke (i høst Sælen kirke) de gangene det 
har vært fysiske møter i fellesskap for kvinner. 
Bønnemøtet blir innledet med en bibeltekst eller salme. 
Møtene er åpne for alle som ønsker å delta i bønn for nabolaget, landet vårt og den 
verdensvide kirke. Vi ber også for enkeltpersoner som har bedt menigheten om forbønn. 
Vanligvis deltar 3-6 personer på bønnemøtene, og vi ber om at flere må komme og være med 
i bønn. 
 
I høst har det blitt arrangert digitale bønnemøter hver onsdag kl 18:30 på menighetens 
nettsider i de periodene man ikke har kunnet møtes fysisk. 
 
Fellesskapsgruppen for menn  
Samlingene på mannsgruppen ble sterkt preget av koronapandemien. Vi hadde noen få 
samlinger fram til og med februar. Deretter ble det ingen samlinger før vi møttes for å gå turer 
sammen før sommerferien. Vi hadde en fin sommeravslutning med tur til Arboretet på Milde. 
I høst har vi vært samlet noen få ganger i Sælen kirke, da vi har samtalt om kommende 
søndags prekentekst 
 
Fellesskap for kvinner  
Fellesskap for kvinner møtes vanligvis annenhver onsdag i Fyllingsdalen kirke. Det gjorde vi 
fram til Norge stengte ned 12. mars. Fra midten av april startet vi med digitale møter hver 
onsdag. Resten av året har det vært fysiske eller digitale møter, alt etter hva som har vært 
mulig i forhold til koronarestriksjonene. Etter at Fyllingsdalen kirke ble stengt for 
rehabilitering 1. juni, har de fysiske møtene vært i Sælen kirke. 
Lørdag 20. juni dro gruppen på dagstur til Radøy, der vi blant annet besøkte 
utvandrersenteret.   
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Gruppen brukte i 2020 brukte opplegget Den apostoliske trosbekjennelse av Bjørn K 
Nygaard fra Bjørgvin bispedømme. Opplegget er en del av bispedømmets 
trosopplæringsopplegg for voksne. 
Høsten 2020 har gruppen også brukt tekstene i bibelleseplanen som grunnlag for samtalen på 
de fysiske møtene. 
På de digitale møtene har det vært en løsere form, der man har delt bibelvers, bønner, salmer 
og poesi. 
 
Fellesskap for kvinner har bidratt på to gudstjenester i 2020. 
Gjennomgangen av Filipperbrevet (i 2019) ble avsluttet med en temagudstjeneste (sammen 
med mannsgruppen) 19/1 2020.  
Felleskap for kvinner bidrog på bots- og bønnedagen 25/10 2020, med utgangspunkt i 
arbeidet med den apostoliske trosbekjennelsen. 
 
Det har vært viktig å prøve å samle flest mulig i fellesskapet gjennom dette krevende året. Vi 
har opplevd digitale møter som et godt alternativ når det ikke har vært mulig å møtes fysisk. 
Det møter ca. 10 kvinner hver gang på de fysiske møtene, og vi håper at flere vil delta! 
 
Prosjektkor 
Forsangere på gudstjenestene betyr et 
stort løft for kirkesangen.  
 
Fyllingsdalen menighet innbyr voksne 
sangere til prosjektkor ca en gang i 
måneden. Den viktigste oppgaven til 
prosjektkora er å være forsangere, men 
det er også med litt «egen» kormusikk 
hver gang. Som regel er det ei øving i 
forkant, en kveld i uka før gudstjenesten.  
 
Det var planlagt 8 slike i 2020, men nedstengte gudstjenester gjorde at bare 4 lot seg 
gjennomføre: 19. januar, 16. februar, 23. august og 25. oktober.  I tillegg ble flere av sangerne 
med på menighetens første forsøk med videogudstjeneste-innspillinger ved påsketider. 
 
Andre kulturarrangement 
Sommerfest i Dalen 
Etter planen skulle dette arrangementet funnet sted i slutten av mai, men måtte nødvendigvis 
avlyses i 2020. Sommerfest i Dalen bør arrangeres på nytt, men det ser ikke ut til å være 
mulig å få dette til før i 2022. 
 
Menighetsbladet   
Menighetsbladet er menighetens ansikt utad. Det skal gi informasjon om menighetens 
aktiviteter og tilbud, og i tillegg presentere aktuelt kirkestoff og stykker til oppbyggelse.  
Menighetsbladet "iDalen" kom med kun tre nummer i løpet av 2020. 
Redaksjonen har bestått av administrasjonsleder Bjarne B L Andersen, 
frivillighetskoordinator Øyvind Bjørge og sogneprest Bjørn Moe. De fleste bidragsyterne har 
vært ovennevnte og øvrige i staben. Bladet distribueres av Posten. 
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Samarbeid mellom menighet og misjon 
 
Menighetsutvikling 
Menighetsrådet i Fyllingsdalen menighet samarbeider med Det norske misjonsselskap (NMS) 
om menighetsutvikling, og er løst tilknyttet NMS sitt menighetsnettverk i den 
sammenhengen. Opprinnelig plan var at sokneprest og administrasjonsleder skulle være 
menighetens representanter på NMS sin nettverkssamling for menigheter i Carlisle i England i 
mars. Dette arrangementet ble avlyst. I 2020 har det ikke blitt arbeidet så mye med 
menighetsutvikling som man opprinnelig hadde sett for seg. Men stab og menighetsråd har 
blitt kjent med den metodikken man benytter seg av gjennom FOKUS-kursene som ble 
arrangert i 2018 og 2019. Vi ser for oss at vi i 2021 kan arrangere «verksteder» for engasjerte 
medlemmer i menigheten med fokus på menighetsutvikling og invitere veiledere fra NMS 
med på disse. Ansatte og frivillige vil også delta på den årlige nettverkssamlingen for 
menigheter i mars (digitalt).   
 
Misjonsprosjektet 
Menigheten har et samarbeid med NMS med særlig fokus på 
Thailand. Det må arbeides med å synliggjøre misjonsprosjektet enda 
mer på gudstjenester og i andre virkegrener i menigheten.   
 
Fokus på forfulgte kristne 
Menigheten har hatt et spesielt fokus på forfulgte kristne én søndag i 
november; «Søndag for de forfulgte». I 2020 løftet vi fram 
Stefanusalliansen sitt arbeid på vår hjemmeside der vi blant annet kom med en oppfordring 
om å gi en gave til arbeidet som denne organisasjonen driver 
 
 
 
 
 
Bergen, 22.2.2021 
 
 
 
Kjell-Eivind Frøysa       Bjarne B L Andersen 
Menighetsrådsleder      administrasjonsleder 
  



16

Fyllingsdalen menighet

Org.nr. 976 99 4248
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Epost: fyllingsdalen.menighet.bergen@kirken.no
Hjemmeside: https://kirken.no/fyllingsdalen
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