
Årsmelding 2019 

Haukås Nærkirke 
 

Vår visjon: 

  Vi bygger kirke 
 

 
 

Fra den kirkepolitiske debatten på Haukås 21. august 2019. 
 

Fra 2019 gleder vi oss over: 
Kommunen bevilger penger til kirke på Haukås 

Rekord i antall besøk på søndagsskolen 
Rekord i fast givertjeneste 

Rekord i antall deltakende ungdomsledere 

 

Jesus forkynte at Guds rike er kommet nær.  

Gjennom nærkirkearbeidet kommer Guds rike nær til oss i dag.  

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 i 2019: 
Tore Kristoffersen (leder), Berta Jorunn Vikesund, Monika Haldorsen, Kari Reigstad, John-Asle Stein 
(Haukås indremisjon) og Marit Vassbotten Olsen (Åsane menighetsråd). Arne Mulen (prest) og 
Elisabeth Stein (diakon) er også med i komiteen. Etter valget på nytt menighetsråd er Åse 
Hetlebakke Åsane menighetsråd sin representant i nærkirkekomiteen. Marit Vassbotten Olsen 
fortsette som vanlig medlem i komiteen. 
 

2 Stab og stabsressurser 
Diakon: Elisabeth Stein, vikar for Marit Bjørsvik, 40 % stilling. Marit har permisjon fra stillingen, 
Bergen kirkelige fellesråd.  
Lisbeth Nymark har engasjert i 10% stilling som ungdomsdiakoniarbeider. 
Prest: Arne Mulen, ca 30% stilling, Bjørgvin bispedømme. I Arne Mulen sin studiepermisjon høsten 
2019, ble Susanne Feste Ingebrigtsen engasjert i 10% stilling som vikarprest. 
Konfirmantarbeider og ungdomsarbeider:  
Haukås Nærkirke har en 10% stillingsressurs fra Bispedømmet som konfirmantarbeider, og en 15% 
stilling som ungdomsarbeider, lønnet av trosopplæringsmidler. 
Våren 2019: Lisbeth Nymark vikarierte i Susanne Feste Ingebrigtsen sin permisjon. 
Høsten 2019: Susanne Feste Ingebrigtsen gikk inn igjen i disse engasjementene. 
Erlend Haugsvær ble honorert av Nærkirken for å lede aktivitets-gruppen i konfirmantarbeidet. 
Musiker: Kari Reigstad blir honorert av Nærkirken for å spille på gudstjenestene våre.  
 

3 Frivillighet 
Vi gjentar dette i årets årsmelding også, fordi dette er en av våre viktigste verdier: Den største 
ressursen i Haukås Nærkirke er de frivillige. Nesten alt som skjer i regi av Haukås nærkirke 
involverer frivillige, og denne frivillighetskulturen ønsker vi skal prege nærkirka også i fremtiden. 
 

4 Gudstjenestene 
I 2019 opplevde vi en liten oppgang i gudstjenestebesøket, trolig på grunn av de to dåpene våren 
2019. Gjennomsnittet på gudstjenestene på Haukås var 143, når vi ikke regner med 
konfirmasjonsgudstjenesten. Leieavtalen med NLA gir oss 12 ”inngangsbilletter” i året til NLA sine 
lokaler, og dette fungerer godt som ramme for våre gudstjenester. 
 

Konfirmanter og foresatte har, fordelt etter nettgruppene, tjeneste på 
hver sin gudstjeneste. De deltar i rigging før og etter gudstjenesten, har 
med noe til kirkekaffe, konfirmantene har også oppgaver i gudstjenesten. 
Slik involverer vi mange i arbeidet med «å lage» gudstjeneste. 
 
Elisabeth Stein har ansvar for dekor på scenen til gudstjenestene våre. 
Dette blir gjort svært smakfullt og gir gudstjenestene en ny dimensjon 
visuelt. 
 

Det er kirkekaffe etter alle gudstjenester på Haukås (unntatt julaften), og vi 
tror dette er viktig for fellesskapsopplevelsen. Takk til Vibeke Storvik 
(våren 2019) og Elisabeth Skiftun (høsten 2019) med flere som organiserer 
kirkekaffen. 
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Kor og korps 
Barnekoret Unge røster deltar vanligvis på familiegudstjenestene våre. Takk til trofaste 
medarbeidere som leder dette koret på Haukås bedehus. På friluftsgudstjenesten og på julaften 
deltok også Haukås skolemusikk. Musikklinja ved Åsane folkehøyskole og Korinor deltok på 
lysmessa. 
 
I 2019 har ikke ungdomskoret vært i drift, men Vegard Feste samlet en gjeng ungdommer som sang 
på lysmessa. 
  

Lyd og lys 
Nærkirka har eget lydanlegg som brukes på gudstjenestene, i kombinasjon med NLA sitt utstyr. Vi 
har led-lyskastere som gjør det mulig å lyssette salen i mange ulike farger. 
 

Søndagsskolen  
Bergljot Olsen og Marit Vassbotten Olsen ledet søndagsskolen i 2019. Vi har som hovedregel 
søndagsskole når det ikke er familiegudstjeneste. Det var søndagsskole 6 ganger i 2019 med totalt 
77 besøk, ny rekord for Haukås nærkirke. 
  

4-årsbok, dåp og nattverd 
I 2019 var det 3 barn som fikk sin 4-årsbok (barnebibel). Disse tre kom på gudstjenesten om våren. 
På høstens familiegudstjeneste møtte ingen 4-åringer opp for å få sin barnebibel. 2 barn ble døpt og 
vi feiret nattverd 3 ganger, med til sammen 225 nattverdsgjester, et snitt på 73. 
 

4 Konfirmantarbeidet 
Våren 2019 hadde vi 29 konfirmanter, høsten 2019 27 
konfirmanter. Opplegget for konfirmantene var det samme som 
tidligere år. Konfirmantweekenden var på Dyrkolbotn siste 
helgen i oktober. Over 60 konfirmanter, ungdomsledere og 
voksne deltok.  
 
Konfirmantene følger Sjømannskirken sin nettbaserte 
undervisning, 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 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.  
 
Gjennom konfirmantarbeidet rekrutterer vi også nye ungdomsledere, og ungdomslederne er svært 
viktige for leirer og samlinger med konfirmantene. 

 
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, 
Turid Breistein, Elisabeth Skiftun og Anja Gjerde. Fra høsten 2019 har Ingfrid Mulen blitt med i 
ledergruppen.  
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Ungdomsklubben har samlinger på Haukås bedehus på fredagskvelder, og er samtidig en integrert 
del av konfirmantarbeidet. Både barnekoret og klubben er Haukås indremisjon sitt arbeid.  
 
Ungdomsledere og MILK. 
Milk – minilederkurs for ungdom i Åsane kirke er et tilbud til fjorårskonfirmanter. 12 ungdommer 
fulgte kurset våren 2019, og 12 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.  
 
Nyttårsweekend 
I romjulen 2018 arrangerte vi nyttårsfest for 
ungdomslederne. Høsten 2019 ble det 
bestemt å heller ha en egen weekend for 
ungdomslederne i januar. Denne ble 
arrangert på Wallemtunet 10. til 12. januar 
2020 med ca. 40 deltakere. 
  

6 Menighetsweekend 
23. og 24. mars arrangerte Haukås Nærkirke 
sin fjerde menighetstur, denne gang til Fon Fjellkyrkje, med 19 deltakere. På programmet sto inne- 
og uteleker, god mat og godt fellesskap. Programansvar var en dugnad der familiene fikk ansvar for 
sin del av programmet. Søndag var det en enkel familiegudstjeneste. 
 

7 Husfellesskap 
Vi har to husfellesskap som møtes jevnlig for å dele liv og tro i en mindre gruppe.  
 

8 Misjon  
I 2019 hadde vi ikke offer til noe eget misjonsprosjekt, men vi hadde besøk av Morten Eikli fra Hope 
for Justice i november, og offeret den søndagen gikk til den organisasjonen..  
 

9 Diakoni  
På Haukås brukes den diakonale ressurs bl.a. til planlegging og gjennomføring av ungdomsklubben 
og MILK-kurs. Diakonimedarbeideren har også deltatt i gudstjenesteplanlegging og gjennomføring. 
Det estetiske utrykket i gudstjenesten har diakonmedarbeideren spesielt ansvaret for. 
 
Diakonen har også et særlig ansvar for menighetsweekend som i år ble tilbrakt i Fjon Fjellkirke 
Det ble også startet en turgruppe som går til fjells annenhver mandag; Mandagsturen. 
Den ble avviklet sommeren 2019 
 
Før julemessen i November har det blitt tradisjon å  gjennomføre et kranseverksted som alle som 
ønsker det kan delta på. Nærkirken deltar også i fasteaksjonen med innsamling til Kirkens nødhjelp. 
 
Besøkstjenesten er i startgropen på Haukås, og ble påbegynt i slutten av 2019, medarbeideren er 
også tilgjengelig for samtaler. 
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10 Kirke, skole og barnehage 
I 2019 har det ikke vært skolebesøk eller samarbeid med barnehage.  
  
 

11 Nettside og kommunikasjon 
Haukås nærkirke er på nett, med ny web-adresse knyttet til Den norske kirke: 
www.kirken.no/haukas. Vi har også egen facebookside, som nå har 186 følgere. 
 

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 disse 190 SMS’ene før 
gudstjenesten er en viktig informasjonskanal. 
 

12 Økonomi 
Nærkirkearbeidet i 2019 ser ut til å gå med et overskudd på ca. 27 000, mens konfirmantarbeidet 
går med et solid underskudd på ca 47 000. Dette skyldes et stort antall ungdomsledere som deltar 
på leirer og turer. Dette underskuddet dekkes slik: Nærkirkas overskudd (27 000), Åsane menighet 
dekker resten. Etter dette vil Nærkirken har et disposisjonsfond på ca. 140 000. For økonomi og 
regnskap ellers viser vi ellers til Åsane menighet sitt regnskap som legges frem på årsmøtet 15. 
mars. 
 

Haukås Nærkirke har egen vipps-bruker, og denne brukes stadig oftere til ofring og brukerbetaling.  
 

Åsane menighet startet i 2017 aksjon giverglede. Det er enkelt å bli fast giver til Haukås nærkirke 
ved å gå inn på Åsane menighet sin nettside 
(giverglede). Givertjenesten har økt med nesten 50 % i 
2019, fra 22 000 til 31 000. Det som gis gjennom fast 
givertjeneste gir rett til skattefradrag.  
 
 

13 Kirkebygg og lokaler 
I anledning lokalvalget i 2019, ble den kirkepolitiske 
debatten holdt på Haukås, og Haukås nærkirke og 
behovet for kirke på Haukås ble presentert. Gleden 
var derfor stor da midler til kirke på Haukås lå inne i 
budsjettforslaget. Vel 10 millioner ble vedtatt for 
2020, og det samme er foreslått for 2021.  
 
En prosjektgruppe er satt ned for å lede de lokale 
prosessene rundt kirkebygg på Haukås. Fra Åsane 
menighet/Haukås nærkirke: Marit Vassbotten Olsen, 
Christl Småland, Anders Norstrand og Arne Mulen. Fra 
Haukås Indremisjon: Trond Reigstad, Harald Berge Breistein og Espen Ingebrigtsen. 
 
 

 

Tore Kristoffersen  Berta Jorunn Vikesund  John-Asle Stein 
 
Otto Tuft    Kari Registad    Monika Haldorsen 
 
Marit Vassbotten Olsen Elisabeth stein   Arne Mulen 
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Statistikk Haukås nærkirke 2019 
Dato Gudstjeneste Antall Nattverd Dåp Kirkebok Sønd.skole Offer 

13.01.2019 Nattverdsgudstjeneste 110 63     18 

 
HNK 

03.02.2019 Familiegudstjeneste 109   1 3   

 
HNK 

10.03.2019 Gudstjeneste m/dåp 125   1   14 

 
HNK 

07.04.2019 Musikkgudstjeneste 100   
 

  10 

 
KN 

28.04.2019 Samtalegudstjeneste 121 97 
 

  9 

 
HNK 

16.06.2019 Friluftsgudstjeneste 110   
 

    

 
Ikke offer 

15.09.2019 Gudstj m/konf.present 204   
 

  9 

 
HNK 

20.10.2019 Familiegudstjeneste 81   
 

0   

 
TV-aksjon 

17.11.2019 Nattverdsgudstjeneste 105 65 
 

  17 

 
H.f.Just. 

01.12.2019 Lysmesse og adventskonsert 220   
 

    

 
HNK 

24.12.2017 Julaftensgudstjeneste 295         

 
KN 

 
Summer for 2019 1580 225 2 3 77 

 11.05.2019 Konfirmasjonsgt i Åsane krk 579 Denne føres i statistikken for Åsane kirke 
 

 

Summer for 2018 1516 300 1 5 72 
 

 

Endring fra 2018 til 2019 4 % -25 % 100 % -40 % 7 % 
 

        

 

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 2 9 47 20 285 

 
Summer for 2013 1055 225 1 12 32 22 885 

 
Summer for 2014 1030 178 2 15 52 29 385 

 
Summer for 2015 

1383 281 1 13 52 
  

 
Summer for 2016 

1592 323 1 5 54 
  

 
Summer for 2017 1704 245 2 8 49   

 


