Årsmelding 2015
Haukås Nærkirke

Vår visjon:

Vi bygger kirke!
Ungdomskoret på adventskonserten

Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for
arbeidet på Haukås.
Gud bygger sin kirke,
vi er hans medarbeidere.

Aktivitetsgruppa på Veten i oktober

2015 gav oss mange oppmuntringer:
Ny rekord i gudstjenestebesøk, ny
rekord i antall ungdomsledere, ny
rekord i ofringer.

«Våt» friluftsgudstjeneste i juni

Jesus forkynte at Guds rike er kommet nær.
Gjennom nærkirkearbeidet kommer Guds rike nær til oss.
Barn, unge, voksne og eldre finner fellesskap
og inviteres til en levende tro på Jesus Kristus.
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1 Nærkirkekomiteen
Disse har vært med i nærkirkekomiteen:
Våren 2015: Elling Føyen, Tore Kristoffersen, Berta Jorunn Vikesund, Otto Tuft (fra Åsane
menighetsråd), John-Asle Stein (fra Åsane menighetsråd).
Høsten 2015: Tore Kristoffersen, Berta Jorunn Vikesund, Otto Tuft, John-Asle Stein, Monika
Haldorsen og Marit Vassbotten Olsen (fra Åsane menighetsråd fra november).
Elisabeth Skiftun har permisjon fra nærkirkekomiteen.
Arne Mulen møter fast i komiteen og fungerer som leder, Marit Bjørsvik deltar på noen av møtene.

2 Stab og stabsressurser
Også i 2015 har Nærkirken disponert en 40 % stilling fra Bjørgvin bispedømme, fordelt på 30 %
nærkirkeprest Arne Mulen og 10 % kateket. Høsten 2015 gikk Karoline Bjørling inn i denne
kateketstillingen etter Espen Ingebrigtsen. I tillegg har vi Marit Bjørsvik i 50 % stilling som diakon.
Hun ble innsatt i stillingen i januar 2015. Kari Reigstad blir honorert for å spille på gudstjenestene av
driftstøtten fra Bergen kirkelige fellesråd.

3 Gudstjenestene
Vi opplever at den nye festsalen på NLA er en svært god ramme for samlingene våre, og har gitt oss
ny fremgang i gudstjenestearbeidet, jamfør økning i gudstjenestebesøket. Leieavtalen med NLA gir
oss 12 ”inngangsbilletter” i året til NLA sine lokaler.
Nytt i 2015 var en kombinert lysmesse og adventskonsert første søndag i advent. Et vellykket
arrangement med 270 fremmøtte. En stor glede var det også at Bergen Nord Kammerkor deltok på
konserten. Konfirmasjonsgudstjenesten i Åsane kirke var også et høydepunkt med 865 personer til
stede.
Forsangere
Det er nå forsangere på alle gudstjenestene våre. Dette løfter sangen i menigheten, og er til hjelp
når vi skal lære nye sanger.
Konfirmanter
Konfirmantene har gjennom sine ”nettgrupper” tjeneste på hver sin gudstjeneste der de stiller med
minst ett forelder som også deltar i rigging før og etter gudstjenesten. De har også med kaker til
kirkekaffe. Slik involverer vi mange i arbeidet med ”å lage” gudstjeneste.
Kirkekaffe
Det er kirkekaffe etter alle gudstjenester på Haukås. Stor takk til Siv Haugen som organiserer dette.
Kirkekaffe er en viktig arena for å hilse på nye, og betyr mye for at menigheten kan oppleves som et
varmt og inkluderende fellesskap. De nye lokalene på NLA gjør at kirkekaffeen fungerer mye bedre
enn før.
Dekor
Elisabeth Stein har tatt ansvar for dekor på scenen under gudstjenestene våre siden vi kom til NLA.
Dette blir gjort svært smakfullt og gir gudstjenestene en ny dimensjon visuelt.
Kor og korps
Både barnekoret Unge røster og Haukås ungdomskor deltar jevnlig på gudstjenestene våre. Takk til
trofaste medarbeidere som driver disse korene på Haukås bedehus. På julegudstjenesten hadde vi
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for andre gang med oss Haukås skolemusikk (med forsterkninger). Ulike solistinnslag beriker også
gudstjenestene våre. Ingen kommer til å glemme andreklassingen Nemi som var solist på julaften?
Og vi har allerede nevnt vårt nye samarbeid med Bergen Nord Kammerkor.
Lyd
Tore Kristoffersen har hjulpet oss med innkjøp av lydutstyr til bruk på samlingene på NLA. Dette
utstyret kan brukes i en enkel ”rigg”, men kan også brukes på mer komplekse arrangement, slik som
på adventskonserten. En gruppe i menigheten har fått opplæring i det nye anlegget, men det er
anledning for flere å bli med i lydgruppa. Stor takk til Tore også for de flotte kassene han har laget
til lydanlegget.
Søndagsskolen
I 2015 har Bergljot Olsen ledet søndagsskolen. Vi har søndagsskole som hovedregel når det ikke er
familiegudstjeneste, 3 ganger i 2015 med 41 besøkende. De to siste årene har det i snitt vært 13
barn på søndagsskolen. Gudstjenestebesøk på Haukås skal være en familievennlig opplevelse.
4-årsbok
Utdeling av 4-årsbok (Barnebibel) blir organisert fra Åsane, og vi ønsker at flest mulig i denne
aldersgruppen skal få utdelt bøkene sine i Nærkirkens gudstjenester. 13 barn fikk sine bøker hos
oss, fordelt på 2 familiegudstjenester.
Dåp
Også i 2015 ble ett barn døpt i Haukås nærkirke, Peter Vikesund Hatlehol. Vi tror at etter hvert som
vi blir bedre kjent i nærmiljøet, blir det flere som ønsker å døpe barna sine på gudstjenestene våre
på Haukås.

4 Konfirmantarbeidet
Våren 2015 hadde vi 39 konfirmanter som forberedte seg til konfirmasjon, høsten 2015 var 27
innskrevne konfirmanter. Vi tror fortsatt at det er gjennom konfirmantarbeidet at vi når lengst ut i
nærmiljøet på Haukås og at vi oppleves som en «virkelig» menighet for folk flest.
Konfirmantene følger Sjømannskirken sitt nettbaserte undervisningsopplegg, og våre lokale
nettgruppeledere følger med på konfirmantenes arbeid til hver leksjon. Nettgruppelederne samler
konfirmantene hjemme hos seg 1 gang i halvåret. Hvert semester har vi også en lørdag med
opplegg og undervisning for alle konfirmantene samlet på Haukås bedehus. 4 samlinger i året på
ungdomsklubben HUSK er også obligatoriske samlinger for alle konfirmantene.
Videre er konfirmantene organisert i to interessegrupper: Sjømannskirkekonfirmanter med innlagt
London-tur, og aktivitetsgruppen som drar på ulike utflukter og turer i løpet av konfirmantåret.
Høstens konfirmantweekend var på Gullbotn første helg i november. 27 konfirmanter, 27
ungdomsledere og en del voksne hadde en flott helg sammen.
Karoline Bjørling, teologistudent på NLA, er engasjert i stillingen som kateket 2015/2016.
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5 Barn og ungdom
Barnekoret Unge Røster på Haukås bedehus samler barn fra 1. klasse og oppover til kor annenhver
onsdag. De avslutter korøvelsene med kveldsmat og sosialt samvær. Koret ledes av Kari Reigstad og
Turid Breistein.
Haukås ungdomskor øver også på Haukås bedehus under ledelse av Hilde Tetlie og Elling Føyen. En
trofast og dyktig gruppe av unge sangere som holder et imponerende nivå!
Ungdomsklubben HUSK har samlinger på Haukås bedehus på fredagskvelder, og er samtidig en
viktig del av tilbudet til konfirmantene våre. Både korene og klubben er Haukås indremisjon sitt
arbeid.
Aktivitetsgruppa (tidligere Idrettsguppa) blir ledet av Karoline Bjørling sammen med Thomas og
Kristian Reigstad og flere MILKERE. I høst deltok denne gruppa blant annet på Bjørgvin KFUK/KFUM
sin nattcup i Haukelandshallen.
Ungdomsledere og MILK.
Milk – minilederkurs for ungdom i Åsane kirke er et tilbud til fjorårskonfirmanter. 10 ungdommer
fulgte kurset våren 2015, og 9 startet på nytt kurs i høst. Etter fullført MILK-kurs er de
ungdomsledere, og ungdomslederne våre er nå en stor ressurs både for Haukås indremisjon og
Haukås nærkirke. Våre ungdommer utgjør en betydelig del av deltakerne på Åsane menighets
lederweekend i august og påskeleir i Palmehelga. Sjømannskirken brukte også våre ungdomsledere
på leirer i London i 2015.

6 Misjon og diakoni
I 2015 har nærkirken ikke hatt et eget misjonsprosjekt. Dette må løftes frem igjen! Derimot har
engasjementet for flyktningene som kommer til Europa og Norge gått som en rød tråd gjennom
samlingene våre høsten 2015. Vi har også engasjert oss for flyktningmottaket for ungdom på
Flaktveit, der flere fra nærkirken har vært på besøk og hatt besøk i løpet av høsten. Diakonen vår
koordinerer dette engasjementet. Videre har vi samlet inn penger til Kirkens nødhjelp:
innsamlingsaksjon med konfirmantene før påske, offer på gudstjeneste i september og julaften.

7 Medarbeiderfest
Første søndag i september arrangerte vi for fjerde gang medarbeiderfest, denne gang i bedehuset.
Da taleren måtte melde avbud, ble det en annerledes samling der vi delte drømmer og tanker for
arbeidet på Haukås. Som vanlig utgjorde ungdommene en stor del av forsamlingen. Vi benyttet
anledningen til å takke Elling Føyen og Espen Ingebrigtsen for deres innsats i nærkirkekomiteen og
konfirmantarbeidet – vel vitende om at de fortsatt vil være gode og viktige medarbeidere i
fellesskapet.

8 Bispevisitas
Januar 2015 var det bispevisitas i Åsane menighet, og en dag var satt av til samling på NLA med
fokus på Haukås nærkirke, sammen med representanter fra Salhus menighet. Hans Jakob Roald fra
Bergen kommune orienterte om planene for Haukåsutbyggingen. Han understreket usikkerheten
om fremdriften, blant annet knyttet til trasévalg for E39. Bergen kommune har i 2015 vedtatt
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rammer for det videre planarbeidet, og en kirketomt er en del av disse, men det er ikke sagt noe
om når planarbeidet skal begynne.
Under bispevisitasen ble det også slått fast at det vil være naturlig at Hordvik vil tilhøre en fremtidig
Haukås menighet og kirke. Biskopen uttrykte glede over arbeidet på Haukås, og lovte å gjøre sitt for
at det en dag skal stå en ny kirke på Haukås.

9 Samarbeid
Åsane menighet gir praktisk støtte til arbeidet på Haukås, og administrasjonsleder tar nå over
regnskapet for nærkirka. Vi opplever stor velvilje i modermenigheten for arbeidet på Haukås. Det
samme må sies om prostiet, fellesrådet og bispedømmet.
Haukås indremisjon
Engasjerte medlemmer i Haukås indremisjon utgjør en stor del av medarbeidergruppen i
Nærkirken. Vi er opptatt av åpen og trygg dialog med styret i Haukås indremisjon med et felles mål
om engang å være samlokalisert i nye og tjenlige lokaler.
Haukås skole
Nærkirkepresten har i 2015 vært på skolebesøk på Haukås skole, og vi håper dette kan videreføres.
Ellers bruker vi ikke lenger lokaler på skolen.
Nærmiljøgruppen Åsane Nord – et godt sted å bo
Haukås Nærkirke er medlem i gruppen, men det er ikke registrert noen aktivitet fra vår side i denne
gruppen i 2015.

10 Nettside og kommunikasjon
Haukås nærkirke er på nett, med web-adresse: www.haukaasmenighet.net
Vi takker Tore Kristoffersen som gjør mye for å oppdatere og vedlikeholde nettsiden vår.
Vi har også en SMS-meldetjeneste der alle registrerte kontakter og konfirmantforeldre får SMS fra
HNKirke i forkant av gudstjenester og andre begivenheter. Vi tror dette er et viktig bidrag til den
veksten vi har opplevd i år.

11 Økonomi
Vedlagt til denne årsmeldingen ligger forløpige regnskapstall for 2015. Offer på gudstjenestene har
gått opp, og vi tror at anledning til å gi med betalingskort via iZettle-løsningen bidrar til oppgangen.
Vi tror også det ligger et betydelig økonomisk potensial i å utfordre til givertjeneste til Nærkirken.
Nærkirken har nå en oppspart saldo på ca 80 000 kroner.

12 Kirkebygg
I høst ble det kjent at NLA har kjøpt NRK-bygget på Minde og kommer til å flytte dit. Vi har blitt
forsikret om at vi kan videreføre vårt leieforhold med NLA på Breistein fram til sommeren 2020.
Viss vi må forlate dagens lokaler, er behovet for en ny kirke prekært. Samtidig ønsker vi å
undersøke mulighetene for at sentralbygget på dagens NLA kan bli bevart som et kirke og bydelshus
for Haukås.
Tore Kristoffersen
Monika Haldorsen

Berta Jorunn Vikesund
Marit Vassbotten Olsen

John-Asle Stein
Marit Bjørsvik

Otto Tuft
Arne Mulen
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Statistikk Haukås nærkirke 2015
Dato

Gudstjeneste

Antall

Nattverd

71

11.01.2015

Nattverdsgudstjeneste

100

15.02.2015

Familiegudstjeneste

98

15.03.2015

Samtalegudstjeneste

165

81

12.04.2015

Familiegudstjeneste

110

63

Dåp

Kirkebok

Sønd.skole

17
5

Nattv.
%

Offer

3 526

71 %

3 845

1

5 371

49 %

3 830

57 %

(Ingen gt i mai unnt konf)
07.06.2015

Friluftsgudstjeneste

25

13.09.2015

Gudstj m/konf.present.

151

18.10.2015

Nattverdsgudstjeneste

108

15.11.2015

Familiegudstjeneste

136

29.11.2015

Lysmesse og adventskonsert

270

6 958 *

24.12.2015

Julaftensgudstjeneste

220

8 032 KN

Summer for 2015

1383

14.05.2015

0

66

10

6 452 KN

14

4 111

8

281

1

13

4 626

41

46 751

Offer til Krk nødhjelp (KN)

14 484

Offer til Haukås Nærkirke

32 267

Konfirmasjonsgt i Åsane krk

865

61 %

Denne føres i statistikken for Åsane kirke

60 %

?

* Dette offeret deles 50% m/Haukås indremisjon
Summer for 2014

1030

178

2

15

52

29 385

Endring fra 2014 til 2015

34 %

58 %

-50 %

-13 %

-21 %

59 %

Summer for 2009

864

144

0

28

23

22 590

Summer for 2010

1053

210

2

25

46

28 929

Summer for 2011

954

192

0

20

28

24 112

Summer for 2012

904

159

1

9

47

20 285

Summer for 2013

1055

225

1

12

32

22 885

Summer for 2014

1030

178

2

15

52

29 385

Kronesummene er ikke offisielle regneskapstall, men hentet fra dagsregisteret vårt på Haukås.
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