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Menighetsrådet

Menighetsrådet har behandlet 93 saker fordelt på 10 møter. Møtene 
ble forberedt av et arbeidsutvalg (AU) som består av sokneprest, 
administrasjonsleder, leder og nestleder i menighetsrådet, samt et av 
medlemmene i menighetsrådet. 

Samarbeidet med skoler i soknet var et viktig arbeidsområde for Menigheten 
i 2017. Kapellan Hanne Zimmermann-Ølberg har hovedansvaret for dette 
arbeidet, og vi ser gode resultater . Det er direkte kontakt med elever på 
alle trinn, på alle skolene i soknet.
Menighetsrådet ser på skole-/kirkesamarbeidet som svært viktig for å 
kunne bygge menigheten videre, så vi tenker at i fremtiden må vi bruke 
flere resurser på arbeidet.

Kommunikasjon med medlemmene i soknet ser vi og på som viktig. Vi 
har hatt en 30% stilling som arbeider med media i menigheten i 2017.  
Sosiale medier tar stadig større  plass i livet til folk, og vi ser det som bra 
at kirken også er tilstede der. Arbeidet er kanskje spesielt viktig for å holde 
kontakten med ungdommer i menigheten. Menighetsbladet er også en 
god kanal for å nå ut til medlemmene våre, så vi tenker at vi må arbeide 
godt både med sosiale medier og trykte ord framover. 
 Utfordringene våre er også mange. Økonomi er en av de. Vi har brukt av 
oppsparte midler for å drive et aktivt ungdomsarbeid. Forbruket vårt er i 
tråd med budsjettet, men i framtiden må vi enten øke inntektene våre eller 
redusere aktiviteten. Fast givertjenste er og blir et viktig satsingsområde 
framover.
Vi har også utfordringer nå det gjelder å få folk til å møte opp på ulike 
arrangement vi har. Besøkstallene på gudstjenester går ned. Vi har også 
problem med å få folk til å komme når det blir arrangert konserter i kirken 
vår. Det er kanskje ikke tradisjon for å gå på konsert i Salhus kirke, men 
nå med nytt orgel og mange flinke som arbeider med musikk innenfor 
menigheten burde vi kunne få det til. Dette er et av de punktene som 
viser hvor viktig det er for menigheten å kunne kommunisere godt med 
medlemmene.
Vil også nevne Menighetssenteret som en resurs i arbeidet til menigheten. 
Det gir oss gode inntekter i form av husleie, og vi har plass til å ta imot folk 
på ulike arrangement. Bygget blir holdt i god stand, vi har frivillige som gjør 
en stor innsats i huset. Menighetsrådet bruker penger på vedlikehold, slik 
at bygget er tilpasset oppgavene menigheten har.
Fremtiden ser vi lyst på. Vi tror vi kan få økt inntektene til menigheten noe, 
og sammen med nøktern bruk av penger skal vi klare å opprettholde en god 
drift i menigheten. Og med gode arrangement og med god kommunikasjon 
med medlemmene skal vi få folk til å komme til Salhus menighet.

NILS GUNNAR TOPPE 
MENIGHETSRÅDSLEDER
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Staben

Leder   Nils Gunnar Toppe
Nestleder  Cecilie E. A. R. Jelstad
Sokneprest  Bernt Forstrønen
Medlemmer  Jan Gilje
   Øygunn E. Kaslegard
   Bente Iren E. Nyland
   Espen Sandvik
   Per Vidar Halsnes     
   Nils Kristian Søfteland
Vara for sokneprest Kapellan Hanne Zimmermann-Ølberg
1. varamedlem  Lina Beyer Vågenes
2. varamedlem  Olaug Fonnes Wallacher
3. varamedlem  Norunn Å. Noremark
4. varamedlem  Per Atle Ulvik
5. varamedlem  Svein Harald Nybø

Sokneprest    Bernt Forstrønen 
Kapellan    Hanne Zimmermann-Ølberg (permisjon til april)
Kapellan (vikar)    Børge Ryland frem til april

Administrasjonsleder   Gunn Mjelstad Steinbru (60%)
Frivillighetskoordinator   Kurt Ove Mæland /Joana Vaitke 35 %      
     (Vaitke var vikar i Mæland sin sykemeldingsperiode)
Kantor     Irena Rimkeviciute (75%)
Kirketjener    Joana Vaitke (50 %)
Trosopplærer    Nina Jenny Tresvik Monstad (80%)
Helgekirketjenere   Anders Førland, Maria Førland, Synnøve Førland og Inga Mei M. Steinbru

Konfirmantlærer	 	 	 Erlend	Mongstad	(Oppdragsavtale	20	%)
Ungdomsarbeider   Sandra Iren Eide Nyland 30 %.
Mediearbeider    Sandra Iren Eide Nyland 30 % 
Renhold menighetssenteret   Helen Toppe 10 %
Utleige menighetssenteret  Gunn Mjelstad Steinbru 10 %

Menighetsrådet var sammensatt slik:

Tilsatt i Bjørgvin bispedømme

Tilsatt i Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF)

Tilsatt  i Salhus menighet

Og med gode 
arrangement og med 
god kommunikasjon 
med medlemmene skal 
vi få folk til å komme til 
Salhus menighet.
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Gudstjenestene

Av gudstjenester med spesiell karakter må nevnes gudstjenester hvor menigheten har tilbud om allment 
skriftemål – det er på Askeonsdag og Bots og Bededag. På allehelgensdag 05 november talte May Bente 
Matre fra NLA. Diakoniutvalget lagde flotte rammer for samlingen i etterkant av gudstjenesten. Der delte 
også May Bente Matre noen tanker.

Den 10 juni 2017 takket Per Toppe av som lovsangsleder i Salhus menighet. Da hadde han med et par 
unntak ledet månedlige gudstjenester i over 13 år i vårt fellesskap. Imponerende. Det er en tjeneste som 
krever mye og er ganske så sårbar i et menighetsfellesskap. Av hjertet ble han av menigheten takket av for 
sin flott tjeneste. Salhus menighetsråd ønsker sterkt at lovsangsgudstjenester fortsatt skal være en viktig 
og rik del av vårt fellesskap. Menighetsrådet er derfor glad for at fra august 2017 har Miriam Godman blitt 
lovsangsleder. Hun vil sammen med et team prøve å finne en god form for det videre arbeidet. En god 
form som er sunn, favner vidt og som leter etter det vi har kalt «Salhus Sounden». Lyden av Salhus. Hva vårt 
fellesskap har av klang/lyd til Gud og verden.

«De ordinære høymessene er kjær for mange. Dog mange? Statestikken melder om noen tall som 
må reflekteres over. For Salhus menighet har en ganske tydelig nedgang i tallene på søndag kl. 11 
gudstjenestene»;

Gudstjenesten er sentrum i menighetens liv. Det er det som er vårt fokus og gir oss identitet som fellesskap. 
Gudstjenesten er oss gitt for fellesskap med Gud og hverandre. Det er et møtested for den enkelte av oss 
og Den levende Gud og likedan er det et møtested med forpliktelse for verden. Derfor får visjonen vår «Bli 
i min kjærlighet» på en særskilt måte så mange rike uttrykk i gudstjenestene.

Jesus sin kjærlighet blir i gudstjenestene formidlet gjennom Ordet og sakramentene (Dåp og Nattverd). 
Hans løfte om nærvær i sannhet, nåde og kjærlighet blir av oss mottatt med alle våre sanser og hele vår 
kropp, i ulike former av liturgi, musikk og ord osv. Derfor er arbeidet med gudstjenesten en vakker vandring 
som menighet for å ta imot og gi videre hans kjærlighet. 

De siste par årene har vi arbeidet systematisk med familiegudstjenestene våre. Det kommer dessverre 
ikke så mange barnefamilier på våre gudstjenester (selv om tallet er langsomt stigende) men når 
trosopplæringen inviterer til breddetiltak er det mye bedre besøkt med barn. Vi arbeider fortsatt med å 
få til et team av medarbeidere for disse gudstjenestene. Et team vil gjør gudstjeneste bedre, og gleden og 
styrken i et fellesskap av medarbeidere er svært viktig. Antall familiegudstjenester i 2017 var 13.  

Ungdomsgudstjenestene som kalles TGIS gudstjenester (Thank God it’s Salhus) har vi tre av hvert 
halvår i 2017. TGIS kveldene med gudstjeneste er om fredager og de varer fra kl. 19.00 til 23.00 med 
gudstjeneste kl. 21.00. På gudstjenesten leder, spiller, ber osv. ungdommene selv. Gudstjenesten rommer 
vitnesbyrd, tilbedelse, forkynnelse, nattverd, bønn og tilbud om forbønn. På kveldene samles mellom 40 
og 60 ungdommer. To av disse TGIS kveldene i 2017 er alle ungdommer fra hele prostiet invitert Salhus 
menighet. Da kaller vi det TGIF kvelder. 
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Økonomi

Slik lød det i årsmeldingen fra 2016 og slik må det lyde i årsmeldingen fra 2017. Tallene er synkende 
også på ungdomsgudstjenester men stabilt (ikke høyt) på familiegudstjenester. Nattverdstallene synker. 
Søndagsskole har vi ikke lenger. Så det er mange utfordringer å ta tak i ved inngangen til nytt år. 
Generelt i menighetene landet rundt ser vi nok at oppfatningen av viktigheten av å gå til gudstjeneste er i 
endring. Det er mindre viktig og vi blir nok stadig travlere i alle generasjoner.

I 2017 har det blitt arbeidet aktivt med å få flere faste givere, og det er med glede vi melder om at tallet på 
faste givere har økt.  I 2017 kom det inn kr 121.750,- , det er en økning fra 2016 på kr 36.000,-. 
Får menigheten flere faste givere vil menigheten vite hvilke økonomiske ressurser vi har til rådighet, og det 
vil være lettere å kunne satse på større stillinger i menighetens arbeid.  

Offer til menigheten for 2017, var på kr 105.588, mens offer til andre var på kr 79.684.  Sammenlignet med 
2016 har offer til menigheten økt med kr 14.700, mens offer til andre har gått ned med vel kr 51.400,-. 
Konfirmantene gikk også i 2017 fra dør til dør for å samle inn gave til Kirkens Nødhjelp.  De samlet inn 
kr 42.794,-. Nytt av året var at givere kunne gi sitt bidrag via Vipps, det beløpet gikk direkte inn til Kirkens 
Nødhjelp, og vi har derfor ikke full oversikt over hva sluttbeløpet fra Salhus sokn ble.
På høstbasaren kom det inn kr 44.353,- brutto. Det fordeler seg slik kr 27.700,- (salg av loddbøker) til 
menighetssenteret og kr 16.660 (åresalg/kafe/inntekt fra Kirkeringen) til menighetsarbeidet.  Løddbøkene til 
hovedlotteriet blir sendt ut til medlemmer i Menighetsrådet og andre «faste» loddselgere.  Tilbakemeldinger 
vi får fra de som selger loddbøker ute i menigheten, er at det er ferre som tar lodd, mange selgere tar derfor 
loddbøkene selv, og som da igjen kan være en årsak til at en ikke får så stor inntekt på selve basardagen.
Salhus menighet tilsatte medie og ungdomsarbeider i 60 % fast stilling fra juli 2017.  Menigheten gjorde 
også i 2017 en oppdragsavtale i forhold til konfirmantlærer i ca 20 %.   Menigheten har bruk av oppsparte 
midler til disse stillingene.
Samlete lønnsutgifter for menigheten for 2017 var på kr 320.660,- Det inkluderer lønn til tilsatte i 
menigheten og tilsatte i Salhus menighetssenter.
Også i 2017 mottok leder og nesteleder i menighetsrådet honorar, på henholdsvis kr 6999,- til leder og kr 
2000,- til nestleder.
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Hovedtall gudstjenester og økonomi

2017 2016
TOT FREMM. ANT. GUDSTJ SNITT TOT FREMM. ANT. GUDSTJ SNITT

GUDSTJ. (SØN/HELLIG DAGER) 5428 63 86,2 5852 63 92,8

ANDRE GUDSTJENESTER 1562 11 142 1316 10 131,6

HOVED GUDSTJ. M/NATTVERD 1920 41 46,8 2250 46 48,9

ALLE GUDSTJENESTER 6990 74 94,4 7168 63 113,7

DØPTE 51 67

KONFIRMERTE 72 58

EKTESKAPSINNGÅELSER 7 10

GRAVFERDER 32 46

Folk på gudstj. Snitt pr gudstj.

2007 10482 119,1

2013 9423

2017 6990 94,4

2027 5242 70,8
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01 Korvirksomhet

02 Lovsangsgrupper

05 Fellesgudstjeneste
03 Instrumentalister ved  
gudstjenester 2017:

04 Konserter:
• Blandet kor Con Spirito. 
Dirigent: Harald Myklebust (til juli 2017)/ 
Irena Rimkeviciute (fra august 2017)
• Barnekor Salhusknytingane. 
Ledere: Nina Nybøe Førland og Hildegunn Elise Aase.
• Ungdomskor Plezuro. 
Leder: Wendy Annette Gjerstad.

• Lovsangsgruppe med forsangere og band (1).
 Leder - Per Toppe (til juli 2017) / Miriam Birgitte 
Godmann (fra august 2017)
• Lovsangsgruppe for ungdom (2). 
Leder: Miriam Birgitte Godmann.

Det bør også nevnes meget festlig 
fellesgudstjeneste med Eidsvåg og 
Biskopshavn 19. november, i musikalsk regi 
av J.Stubberud, T.Eriksen og  I.Rimkeviciute 
sammen med Biskopshavns jentekor, 
Con Spirito og messing kvartett fra Salhus 
musikklag!

Kenneth Halvorsen (euphonium)
Irene Haukås (trompet) 
Lill Krestin Ryland (kornett)
Nina Halvorsen (trompet, vokal) 
Vidar Bergesen (trompet)
Synne Dagestad (euphonium)
Heidi Kvamme (euphonium)
Eva- Marie Skjeldrum Toppe (fele, vokal)
Terje Børsheim (saksofon)
Miriam Birgitte Godmann (fiolin, vokal)
Helge Stokke (fiolin)
Johannes Hustedt (fløyte) med flere.

LANDSCAPES FROM AFAR (22. april) - 
Påskefest 2017
Johannes Hustedt (fløyte), Jurate Landsbergyte 
(orgel)
KIRKEKONSERT MED SALHUS MUSIKKLAG (26. 
mars)
SOUNDSCAPES (28-29 oktober) - Kulturfest 
Åsane 2017
Johannes Hustedt, Jurate Landsbergyte, Eva- 
Marie Skjeldrum Toppe, 
Terje Børsheim, Irena Rimkeviciute, Con Spirito

ÅRETS TRADISJONELLE JULEKONSERT (10. 
desember)
Salhusknytingane, Con Spirito, Mjølkeråen 
skolemusikk, 
Salhus og Hordvik skolekorps, Salhus 
musikklag
JULEKONSERT MED KORINOR (17. desember)

Kirkemusikk

3
Musikkandakter
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Konfirmanter

Våren 2017

Høsten 2017

Konfirmantkullet 2017 besto av 72 konfirmanter. Vi hadde 

6 flott konfirmasjonsgudstjenester de to første helgene i 

mai. Etter konfirmasjonene på Kristihimmelfartsdag den 

25 mai hadde vi sommeravslutning på Tellevikbanen. 

Der var det boblefotball, grilling, ute gudstjeneste og 

mye annet moro. Helgen etter var alle invitert til Eidsvåg 

menighet for sommeravslutning sammen med TGIF for 

hele prostiet.

Helgen 2. og 3. september var det oppstarts-helg 
med konfirmantene. Det ble til sist 62 oppmeldte 
konfirmanter. Kullet er på 79. Vi bestemte oss for 
å slå sammen Peter- og Mariagruppen til felles 
undervisninger. Vi fortsetter med opplegget 
fra i fjor på 5 undervisningssamlinger og tre 
lørdagssamlinger. Undervisningssamlingene er 
fra 16.30-20.30  og består av mat, undervisning,  
gruppesamtaler og en avslutning med Herrens 
bønn, trosbekjennelsen og  velsignelsen inne 
i kirkerommet. Lørdagssamlingene har et et 
hovedtema + at konfirmantene forbereder 
påfølgende gudstjeneste med samme tema. 
Hovedansvarlig for konfirmantene 17 /18 er kapellan 
Hanne Zimmermann-Ølberg. Erlend Monstad har 
en 20 % stilling inn mot konfirmantene og er en 
veldig viktig resurs inn i konfirmantarbeidet, både i 
planlegging og gjennomføring. Han har hovedansvar 
for kontakt med frivillige ledere, hjelpeledere fra 
lederkurs og konfirmantforeldre som hjelper til på 
kjøkken. Han er god på å huske navn, se den enkelte 
konfirmant, skape god stemning og være med på 
den musikalske delen av konfirmantarbeidet. Nina 

og Oddvar Førland er med som frivillige ledere, de 
er med og har samtalegrupper. PTL studentene  
Richard Skartveit, Oskar Hadland har også vært 
med som ledere denne høsten.
Oskar sluttet før jul da han ble ferdig med 
praksisen. De har i hovedsak vært med på å være 
gruppeledere, miljøarbeidere i pausene, og lede 
måltid og å ha avslutning i kirkerommet.  
29.sept-01. okt. var det leir på Raknestunet og 
denne ble kjempeflott. Her var det undervisning, 
lek og moro, gode måltider, bading, uteaktiviteter 
og selvsagt lange våkenetter. Ledere var: 
Hanne Zimmermann-Ølberg, Erlend Mongstad, 
Maria Elverhaug og Oskar Hadland. Vi hadde 8 
hjelpeledere med oss fra lederkursene. Sandra 
Nyland, Ivar Andre Solbakk og Arnt Helge Espelund 
var med som ledere på deler av leiren. 
Høsten fortsatte med to undervisningssamlinger 
før vi hadde konfirmantlørdag 2. desember med 
fokus på Kirkens nødhjelp, og lysmesse på en 
ungdomsgudstjeneste fredag 07. desember. 
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Annet ungdomsarbeid

TGIS MILK/Follow

Ungdomsgudstjenester høsten 2017

Høsten 2017 var det planlagt fire TGIS-kvelder i tillegg 
til TGIS Ungdomsgudstjeneste og TGIS Lysmesse. 
Siste TGIS før jul ble avlyst på grunn av manglende 
deltakere utover sangere og ledere. Ellers har 
TGIS-kveldene bestått av en samling i kirken med 
lovsang, en liten andakt og bønnevandring på 
slutten. Etterpå har kirkerommet vært åpent for 
stille ettertanke og bønn, mens menighetshuset 
ble åpnet opp. I menighetshuset har det så blitt 
rigget opp ulike typer spill, og vi har lagt opp til en 
felles aktivitet hver gang. Svenskegjømsel har vært 
en suksess. På samlingene har det komt mellom 4 
og 10 personer i tillegg til koret (gjennomsnittlig 2 
personer per gang) og ledere. 

I løpet av høsten 2017 var det planlagt tre samlinger, 
der den siste ble avlyst/flyttet til neste semester 
grunnet få deltagere. Det har generelt vært lavt 
oppmøte både på MILK og Follow i løpet av høsten, 
men samlingene har vært positive og produktive 
for de som har vært til stede. 

Ungdomsgudstjenestene har fungert passe greit denne høsten. Det har vært få ungdommer på gudstjenestene, 

men de som har vært med har satt pris på gudstjenestene med lovsang, band, bønnevandring, nattverd og 

relevant forkynnelse. MILK og Follow har vært med å lage til bønnevandring, tenne lys under forbønn, være i band 

og lovsangsteam, ha vitnesbyrd og være kirkeverter. Hanne har vært prest på gudstjenestene. Det har likevel vært 

vanskelig å stable både band og kor på beina til hver gudstjeneste. Ungdommene er travle. Koret og bandet er nå lagt 

ned og vi må tenke nytt om hele ungdomsarbeidet vårsemester 2018. 

Vi vil etablere et solid ungdomsarbeid 

med voksent nærvær og ledelse
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Trosopplæring

Våren 2017

I løpet av året ble det avgjort at vi skulle ha en utvidet 
samling på søndagene, med kirkelunsj, undretur 
og verksted, istedenfor samlingen på fredag. Dette 
grunnet få påmeldte og for å spare på ressursene. 
Flere kom bare på søndagene. Foreldrene 
tilbakemeldte at de satte stor pris på å få servert 
enkel lunsj etter breddetiltaksgudstjenestene. I 
tillegg gjennomførte menigheten også Babysang 
både på våren og på høsten. Tilsammen ble 
det registrert 199 deltagere (barn og foreldre) 
tilsammen i løpet av 23 samlinger. Foreldre 
tilbakemeldte at de opplevde samlingene som 
rause, at de satte pris på at lokalene ikke var så 
store, og at det var forberedt til barna kom. F.eks 
at temperaturen i rommet var god, god plass å 
være og leke for barn, stimulerende farger, osv. 
4-årsboken begynner å bli en innarbeidet tradisjon 
i soknet. Tallene viser at det kommer mange flere 

4-åringer enn 3-åringer. Et nytt prosjekt høsten 
2017 var å ha milkere (ungdommer i ledertrening) 
med i praksis på familigudstjenesten. Det har 
krevd en del arbeid både før, under og etter, men 
har vært en stor glede. De har gjort jobben godt 
og vært til stor nytte. Trosopplærer har også vært 
med i en del av arbeidet med dåpsbrevet, som nå 
sendes ut til alle potensielle dåpsforeldre. 

Breddetiltakene i 2017 var:

• 0-2 år: Tillit - gudstjeneste
• 3-4 år: Trygg hos Jesus
• 5-6 år: Leve nær Jesus
• 8-9 år: Høre til hos Jesus
• 10 år: Rik på skatter i Bibelen
• 15 år: Konfirmasjon
• 15-18 år: TGIF
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TGIF Åsane prosti

TGIF-arbeidet sin visjon er «Bli i min kjærlighet». Menighetene deler ønsket og drømmen om at ungdom i prostiets 

menigheter skal ha et fellesskap å tilhøre, en tro å leve livet ut fra, og et ønske om å gi dette videre til andre.

Tilbudet er fra 15-18 år, og kveldene inneholder musikk, mat, nye og gamle venner, konkurranser, gudstjeneste og 

popcorn.

Hver samling har eget tema, som er utarbeidet av menighetspedagogene i de ulike menighetene i prostiet. Dette året 

har vi hatt tema som: «Sannhet og løgn», «Fellesskap», «Grønn livsstil», «Gi det videre», «Tilgivelse» m.m. Faglig søkes det 

at hver kveld som helhet formidler fastsatt tema gjennom gudstjenesten, Quiz, Champ, leker osv. 

Det har vært 5 TGIF-samlinger på våren, og 5 samlinger på høsten. I tillegg var det 1 samling i St. Jakob kirke under 

Reformasjonsfesten. 

TGIF sitt styre er sammensatt av 1 representant fra staben i hver menighet. Gjennom året 2017 har Bernt Forstrønen 

(Salhus) vært styreleder, Margrethe Stordal (Eidsvåg) nestleder frem til september, og Helga Askeland Mjelstad 

(Osterøy) sekretær.                     

Endringer: Bernt Forstrønen gikk ut av styret i desember. Ny styreleder ikke på plass enda. Margrethe Stordal (nestleder) 

gikk ut av styret i september, ny nestleder er Håkon Kinsarvik (vikarprest Osterøy og Åsane). 

Styret har delt seg i 3 arbeidsgrupper med fokus på: Innhold og kvalitet, TEAM-kontakt, ledelse. 

TGIF-teamet er med og bidrar til hver TGIF-samling, med det hver enkelt menighet trenger. Teamet blir honorert for 

sitt arbeid, og ledes av Tore Petersen (Salhus). 

Styret opplever samarbeidet om ungdomstiltaket i prostiet som positivt, og fellesskapstanken står sterkt. Samtidig 

er TGIF sin utfordring å faktisk få ungdommene til å være med «på besøk» til de andre kirkene, når det ikke er i 

deres lokale kirke. Vi har over en lengre periode hatt tilbud om gratis TGIF-buss gjennom Lars Erik Haga. Men pga få 

oppmøtte, er det ikke tilbud om buss lenger. 

KFUK-KFUM kontaktet TGIF for å snakke om muligheter for å lansere tiltaket nasjonalt. Vedtak om dette blir et formelt 

samarbeid blir fattet i styret i TGIF i 2018.  

Vi registrerer at det generelle oppmøte av ungdom har vært synkende gjennom året. Det har vært oppmøte fra 15-40 

ungdommer på kveldene. Styret vil jobbe med dette gjennom våren 2018. 

Noen menigheter i prostiet har et stort ungdomsarbeid, mens andre har mindre ungdomsarbeid. I TGIF er grunntanken 

at vi deler med hverandre det vi har, og ønsker at det kan bli til velsignelse for både ungdommer, menighetene og 

lokalmiljøet. 
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Barnearbeid

Morvik KFUK-KFUM-speidere

Morvik KFUK-KFUM-speidere har base på Sunnfjordheimen på Morvik. Hver/
annenhver tirsdag samles ca. 35 barn og unge mellom 6 og 18 år til ulike 
speideraktiviteter. Å kjenne naturen, bli glad i den, og mestre den er viktig for 
speiderne. Derfor er vi mye ute. Førstehjelp, astronomi, koder, orientering, 
blomster, bibel, tur og teltliv, klatring og rappellering, matlaging og bålbygging. 
Aktivitetene spenner over et vidt spekter, der speiderne i tillegg til å tilegne 
seg ny kunnskap, også skal dele dette med andre speidere. Vi har også hatt 8 
speidere på eksterne kurs.

Som vanlig har vi også i 2017 hatt noen turer. Vi har deltatt på VM i speiding, 
vært på telttur til Håøy, og hatt vår årlige tur til Skotnes på Askøy. Ellers var vi 
også med på høsttakkefest i Salhus kirke, med påfølgende speideraktiviteter 
etter gudstjenesten. En god opplevelse for alle involverte.
Det er flott å se de unge speiderne vokse og utvikle seg. Ettersom de vokser 
til har de ikke noe problem med å klare seg selv ute i naturen. Når det gjelder 
ledersituasjonen har vi noen utfordringer. Vi skulle gjerne vært flere voksne, og 
er avhengig av tilførsel av nye krefter. Vi har heldigvis med oss noen speidere 
(Rovere) i slutten av tenårene som bidrar stort med undervisning og veiledning.
Om noen vil bidra, er vi takknemlige for all hjelp.
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Salhusknytingane

Vårt mål med barnekoret er at barna skal få med seg en spire til tro på Jesus og 

at den kan vokse i livet slik det blir for den enkelte. Vi har tro på frøets iboende 

kraft og at vi er noen som vanner og steller med frøet, men at Gud gir vekst. Det 

er også en trøst når vi føler at det går litt trått. 

I høst merket vi at aldersgruppen flyttet seg nedover slik at vi nå har barn fra 4 år 

og den eldste går i 7. klasse. Det var småsøsken som gjorde seg mer gjeldende, 

men også noen nye barn. Vårt hovedfokus i forhold til sangvalg har derfor endret 

seg til litt «enklere» sanger grunnet dette.

Våren 2017 hadde vi 10 vanlige korøvelser. Ellers deltok vi på 3 gudstjenester; en 

familiegudstjeneste, 17 mai, og sommerfesten.

Påskevandring i regi av en av prestene pleier vi å få til på en korøvelse og heldigvis 

slik også i år! 

Høsten 2017 hadde vi også 10 vanlige korøvelser.

Høstbasaren i Menighetssenteret var første opptreden i høst. Kjekt å kunne 

bidra til en fin lørdag!

I oktober hadde vi en Superhelg, lørdag og søndag i samarbeid med Trosopplærer 

Nina Jenny og Sentrum på Heimly bedehus. Det ble en flott opplevelse begge 

dager og godt å ha Nina Jenny som en fantastisk tilrettelegger og bidragsyter slik 

at arbeidet ble lettere for oss frivillige.

Kortur til Sætervika i november for de fra 2. klasse var nok en god opplevelse i 

2017. Vi fikk lære flotte sanger som vi tar med oss i arbeidet videre. At dette også 

er et fruktbart fellesarrangement for Salhusknytingane og Sentrum i Heimly er 

vi glade for. Denne gangen var det bare 2 fra koret vårt som hadde anledning til 

å være med.

I november var vi i Hordvik bedehus på førjulsbasaren. Kjekt å bli invitert også i 

2017!

Desember er alltid travel med kjekke ting som Julegateåpningen i Salhus, 

julekonserten og julaften. 

Salhusknytingane møtes i kirken annenhver onsdag. Vi hadde 20 vanlige 

korøvelser i 2016. Disse inneholder mest synging, men også lek og andakt. Av og 

til har vi middag før øvelsen eller kveldsmat i etterkant. Dette er sosiale samlinger 

der foreldre og søsken også kan komme.

Aldersgruppen i Salhusknytingane var fra ca. skolealder første halvår. Andre 

halvår har vi også hatt de fra ca 4 år med år. Det er ca 10 barn som kommer. 

Vi ledere er: Hildegunn Elise Aase, Irena Rimkeviciute og Nina Nybøe Førland
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Fredagsklubben

Søndagskolen

Fredagsklubben i Salhus er fra aldersgruppen 4-8 klasse. Det kommer 
flest barn fra Salhus, men det hender at noen fra Mjølkeråen og 
Hordvik er innom. Vi har samlinger en gang i måneden fra kl. 18.00-
20.00. Ofte kommer barna tidligere, og blir gjerne igjen til ca. 20.30 
mens vi voksne begynner å rydde opp. Kvelden begynner med at vi 
har satt frem diverse spill, biljard, bordtennis, fotballspill. Ca. 18.30 
har vi en andakt som oftest en av oss lederne holder – og iblant av 
en person vi har invitert. Deretter har vi en formingsaktivitet, og iblant 
bingo. Ca. 19.30 er det tid for å spise hjemmelaget pizza – noe som 
er blitt fredagsklubbens «varemerke» – veldig populært! Når vi spiser 
demper vi lyset, tenner stearinlys og dekker fint langbord – og får 
ofte gode samtaler om mangt og mye med barna under måltidet. 
I åttetiden kommer noen foreldre for å hente barn, og de kommer 
gjerne innom og slår av en prat mens barna fortsetter med spill og 
lek. Det bruker i snitt å være ca. 20 barn samlet, og ofte er det flertall 
av gutter. 
Siste gang før sommerferien reiser vi på båttur til Håøya med grilling, 
fotballkamp, leker og iblant bading. Et foreldrepar har de siste 
årene stilt med en stor båt, i tillegg til at vi bruker våre egne båter. På 
Håøyturen bruker det ofte å være 20-25 barn som er med.
Fredagsklubben har holdt på sammenhengende i over ti år, og er blitt 
en slags «institusjon» på den måten at nye 4 klassinger som starter 
forteller at de har gledet seg til å få begynne fordi søsken har fortalt 
om hvor kjekt det er å være der – og at det bruker å være spesielt god 
pizza! Faste ledere er Øygunn Espeseth Kaslegard og Jan Gilje.

Våren 2017 hadde vi søndagsskule på kvar lovsongsgudsteneste. Etter 
fleire år åleine med søndagsskulen kjente eg at no var det tid for å legge 
inn årene. Hausten 2017 prøvde vi ut ei ordning med å la MILKarane 
ha søndagsskule som praksis på to lovsongsgudstenester. Det viste 
seg å kreve meir oppfølging og oppbacking enn eg makta å gje, og vi 
avslutta ordninga. Pr 31.12.17 har vi altså ingen søndagsskuletilbod 
til borna i menigheten. Her må det bøn, prioritering og nytenking til. I 
mellomtida har vi avslutta abonnementet på Sprell Levande og Barnas 
Søndagsblad, slik at dei midlane kan nyttast andre stader.

Antal gongar: 6
Betalande medlemmar: 0
Gjennomsnitt oppmøte: 8
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Frivillige
Vi har et ganske stabilt antall med tro faste frivillige her i menigheten på ca hundre medarbeidere. Men 
trendene er som den har vært de siste årene at vi har mange eldre medarbeidere som har jobbet i mange 
år. Dette er en utfordring for fremtidig menighetsdrift. 

01 Frivilligheten er organisert i følgende grupper

02 Arrangementer

• Tekstleser
• Kirkevert
• Nattverdsmedhjelper
• Tekniker: Lyd- og bilde
• Kirkekaffimedhjelper
• Søndagsskolelærer
• Parkeringsvakttjeneste

Vi har forskjellige arrangement for både store og 
små som gjør det trivelig å være en del av Salhus 
menighet. 
Vi har en basar som er en viktig inntektskilde 
til menigheten. Basaren består av både 
arrangementskomite og mange flittige loddselgere 
og kafedrift og ulike andre oppgave som utføres av 
andre frivillige. 
Hvert år inviterer stab og menighetsråd til den 
legendariske medarbeiderfesten som alle snakker 

om. Det er en medarbeiderfestkomite som 
planlegger og gjennomfører denne festen. 
 Sommerfest: Detter er gøy for alle. Mange 
engasjerer seg både som butikksjef for en dag og 
grillsjef og andre igjen som bærer stoler, bord med 
mer og selvfølgelig flere salatspesialister. 
Vi har også en dugnad i løpet av våren. Dette 
organiseres av de frivillige i husstyret som inviterer 
alle medarbeidere til å lage det trivelig både inne og 
ute i forkant av vårens konfirmasjoner.

Under lovsangsgudstjenestene har vi et team som har ansvar 
for gjennomføringen av gudstjenesten. Teamet har ansvar for de 
overnevnte oppgaver. I tillegg består teamet av forbedere, band, og 
forsangergruppe.

Vi kan nevne at vi har en del komiteer og utvalg som også drives av 
frivillige.
Vi er heldige som har et flott kirkekor Con Spirito som drives av et 
driftig styre.

For	tiden	mangler	vi	kirkekaffemedarbeidere		
og søndagskolelærer, lyd- og bildeteknikker
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Som det fremgår av oppgavene ovenfor er det 
bruk for mange medarbeidere. Vi har mange 
trofaste slitere som har jobbet år etter år for 
Guds rike i Salhus menighet. Men det er ikke 
å stikke under en stol at vi har en majoritet 
av eldre medarbeidere. Så her ligger det en 
utfordring	 når	 det	 gjelder	 å	 rekruttere	 flere	
medarbeidere av yngre årgang.

Jeg	håper	vi	alle	kan	ta	et	løft	for	å	føre	flere	
frivillige til menigheten og et kristent felleskap. 
Engasjerte frivillige får man bare dersom 
oppgavene en gjør føles meningsfulle, og 
at en brenner for oppgaven. Jeg tror det er 
viktig at menighetens medlemmer kommer 
med forslag til hvilke aktiviteter en ønsker at 
vi skal prioritere. På denne måten vil det bli 
lettere å rekruttere medarbeidere som igjen 
får et eierforhold til jobben da ønsket om 
aktiviteten kommer fra den frivillige. 

Frivillighet i menigheten videre

FREMBLIKK

03 Kirkeringene

04 Menighetsblad

05 Formiddagstreff

Kirkeringene i Salhus og Morvik bidrar både med 
vedlikehold og utsmykning av kirkerommet og 
menighetssenteret. De er også store bidragsytere 
på basaren.

Bladet distribueres ut i postkassene av mange 
flittige og trofaste bladbud. 

Vi har fantastiske folk som forbereder å 
gjennomføre   formiddagstreff for pensjonister. 
De finner tema, for dagen og inviterer gjester og 
forbereder de deiligste retter.
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Misjonsarbeid

Menigheten har også i 2017 hatt to misjonsprosjekter som vi støtter 
økonomisk. Dette har menigheten gjort siden 2010. Prosjektene er; New Life 
Community i Etiopia og UIO sitt barnehjem og skoleprosjekt i Myanmar/Burma. 
November 2016 døde Genet som var leder for New Life Community i Etiopia 
og sommeren 2017 ble det klart at endringene som kom gjorde det nødvendig 
å tre ut av samarbeidet for menigheten sin del. Derfor ble innsamlingsarbeidet 
stoppet fra sommeren og formeldt avviklet høsten 2017. På julaften takket 
derfor menigheten Olav og Marit Aspholt for den flotte innsatsen de har gjort i 
7 år for misjonsprosjektet i Etiopia.

Misjonsprosjekt bør med jevne mellomrom evalueres for å vurdere om 
menigheten skal fortsette samarbeidet eller om andre/nye prosjekter skal 
prioriteres. En slik evaluering var naturlig å ta høsten 2017 og Menighetsrådet 
vil behandle temaet på nyåret 2018. 

Det er Jostein Hordvik som er kontaktpersoner for Myanmar prosjektet. Som 
kontaktperson har han ansvar for å være et bindeledd mellom misjonsprosjektet 
og menigheten. Kontaktpersonen hatt et spesielt ansvar for å formidle 
informasjon om prosjektet til menigheten og for å arrangere misjonssøndag 
hvert år. Stig Rune Skaran med fortid i UIO sitt skoleprosjektetarbeid i 
Myanmar var og talte og informerte på familiegudstjenesten 26 november. På 
sommerfesten for menigheten den 10. juni var det innsamling til Myanmar. 
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03 Andakt på Sethøyen

03 Åstveit sykehjem

Også i 2017 hadde vi andakt i Fellesstuen på 
Sethøyen. Det er en gang i mnd. En av prestene 
er med, samt kantor. Betjeningen sørger for kaffe 
og alltid noe godt å spise. For oss prester er det 
en stor glede å få være der den timen. Vi går glad 
der i fra. Vi har nattverdsamling der en gang i 
semesteret. 

Siden oktober 2016 har Salhus menighet hatt 
ansvaret for betjeningen av Åstveit sykehjem. 
Dette for å bidra til jevnere arbeidsbelastning 
mellom menighetenes prester. 

Fra starten av 2017 har Diakoniutvalget i Salhus 
menighet arrangert andakt annenhver uke. Da 
stiller to fra menigheten med andakt og musikk. 
Samlet er det 9 frivillige som er med på å drive 
dette viktige og gode diakonale tiltaket. Annehver 
uke er det en av prestene som har ansvaret 
sammen med kantor fra Eidsvåg menighet. Det er 
nattverd 3 ganger i halvåret. 

Diakoni

Diakoniutvalgets arbeid

Diakoniutvalget  i Salhus menighet har 5 
medlemmer; sokneprest  og frivillighetskoordinator 
fra staben pluss 3 utpekte medlemmer.
I år har medlemmene vært Bernt Forstrønen ,Kurt-
Ove Mæland/Joana Vaike, Annelise Kallhovd, Elna 
Knudsen og Norunn Noremark. Utvalget har hatt 2 
møter i tillegg til særmøter  om spesielle aktiviteter.
Utvalget har fulgt menighetens lokale diakoniplan 
som bygger på Plan for diakoni for Den norkse 
kirke av 2008 og har denne definisjonen: ”Diakoni 
er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i 
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 
-inkluderende fellesskap, -vern om skaperverket  
og 
-kamp for rettferdighet”. Den lokale planen 
evalueres fortløpende.
Den diakonale tanken gjennomsyrer hele 
menighetens arbeid, og de spesielle diakonale 
aktivitetene i 2017 har vært kirkekaffe etter 
søndagsgudstjenesten, kirkeskysstilbud,  
formiddagstreff (5 ganger), Allehelgensarrangement 
etter gudstjenesten,juleblomster til nære etterlatte,  
sommerfest , høstbasar og medarbeiderfest. 
Gjennom menighetens besøkstjeneste 
drives besøkstjeneste, vikartjeneste for 
formiddagskaffestunder på Sethøyen serviceboliger, 
juleblomstformidling og telefonkontakttjeneste. 
Besøkere er også behjelpelige ved transport tur/
retur Sethøyen til formiddagstreffene.
Svært mange av menighetens frivillige er engasjert 
i våre diakonale oppgaver i årets løp.
Nytt tiltak i 1017 er andaktsstunder på Åstveit 
sykehjem ved frivillige hver annen torsdag (da 
dekker ikke prestene  tjenesten) utenom feriene.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den 
er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket  og 
kamp for rettferdighet
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VI SATTE HØYE MÅL FOR MEDIA I ARBEIDSMÅLENE FOR 2017. Det ble 
arbeidet med å styrke informasjonsarbeidet før og etter gudstjenestene. 
Dette ble i hovedsak gjort gjennom ProPresenter og på vår facebookside.  
Ellers er våre kanaler nyhetsbrev, brev og menighetsbladet.

MEDIA

Hjemmesiden har fått et solid løft med design og struktur, og er nå 
i bruk. Den kan nå leses både på pc, nettbrett og mobil. Staben har 
hatt opplæring i hvordan den brukes. 

Vi sendt ut nyhetsbrevet «Ung i Salhus menighet» på mail annen 
hver mnd via mailchimp.com. Det er også gjort mediearbeid før og 
etter trosopplæringstiltak. Plakater, invitasjoner og bilder.

Nyhetsbrevet for ungdomsarbeidet: 129 abonnerer på mail. 53% 
av de leste nyhetsbrevet i februar 2017. Siden det har det vært 
jevn nedgang i antall lesninger til 33% i november 2017. 
Det kan skyldes at de fleste abonnentene er foreldre til tidligere 
konfirmanter som ikke lenger deltar i ungdomsarbeidet. Men om 
det er grunnen vet vi ikke.

HJEMMESIDEN

NYHETSBREV OG INVITASJONER
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Det ble gjort noen tiltak for å rekruttere faste givere, bl.a. med å lage ny 
giverfolder, ha stand i forbindelse med noen gudstjenester og i forbindelse 
med fotoboken vi laget. Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres her.  Det 
er det også når det gjelder å rekruttere nye medarbeidere.

GIVERTJENESTE

Facebookkampanjer har blitt brukt til å spre våre arrangementer, for å øke synligheten i 
nærmiljøet. Dette spesielt for breddetiltakene. Disse kampanjene når ikke bare de som 
oppsøker info fra oss, men virker som «reklame» som bygges inn i nyhetsstrømmen til den 
valgte målgruppen. I 2017 har vi ved hjelp av facebookannonsering nådd 2356 personer. 

Menighetsbladet, som kom ut med 5 nr i 2017, er kanskje det mediet som når flest av 
husstandene i den langstrakte menigheten vår. Bladet forsøker å fange opp mye av 
det som skjer, og særlig har det vært kjekt å formidle all aktiviteten innenfor barne- og 
ungdomsfeltet. Det er kjekt at flest mulig får innblikk i hva som rører seg i de ulike 
gruppene.
Wigdis Buanes har vært lokal redaktør dette året også. Som leserne vil se, er det stoff 
knyttet til Salhus menighet foran og bak i bladet, mens midtsidene formidler stoff som er 
aktuelt for hele prostiet.
Foran hvert nummer er det felles møte med representanter fra alle menighetene, og 
Magne Fonn Hafskor, som er hovedredaktør, «syr sammen» stoffet for alle.
Det har vært vanskelig for lokal redaktør å fange opp alt som skjer, og det er derfor et stort 
ønske at dere alle er flinke til å formidle til henne om aktiviteter flere bør få høre om. 
Takk til alle som har vært bidragsytere gjennom året, både fra stab og frivillige!

FACEBOOK

MENIGHETSBLADET
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