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Menighetsråd 
 
Leder 

 
Per Vidar Halsnes 

Nestleder Hilde Elin Haaland-Kramer 
Sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg (vara: kapellan Børge Ryland og 

kapellan Thor Haavik) 
 Nils Gunnar Toppe 
 Benedicte Adelheid Rødland Jelstad 

Nina Nybøe Førland 
 Nils Kristian Søfteland 
 Ingebjørg Træland Børsheim 

Camilla Bernt 
 

Varamedlemmer 1.vara Arve Mongstad, 2.vara Anne Marie Heggernes Røynesdal, 
3.vara Espen Sandvik, 4.vara Åsrunn Myklebust og 5.vara Ragnar 
Waagbø 

 

Menighetsrådet hadde i fjor 8 møter og behandlet 85 saker. Menighetsrådets arbeidsutvalg 

har vært sammensatt av leder, nestleder, sokneprest og Nina Nybøe Førland.  

Dette var året da alt ble annerledes. På slutten av 2019 hadde vi fått nytt menighetsråd og 

Hanne var blitt ny sokneprest. Vi startet 2020 med stor optimisme og pågangsmot. 

Menigheten søkte etter ny kapellan og ny organist. Under strategisamlingen første helgen i 

mars satt menighetsrådet og staben sammen og la mange planer for året som lå framfor oss. 

Bare en uke senere var virkeligheten endret med Kovid-19 og strenge smittevernregler. 

Fra midten av mars til utgangen av mai hadde vi ikke gudstjenester eller andre fysiske 

samlinger i menigheten bortsett fra barnedåp og gravferd. Det ble en stille påske i kirken der 

det bare var tilrettelagt for påskevandring ute rundt kirken.  

Sommeren og høsten ga muligheter for gudstjenester med begrenset antall til stede, og i 

september kunne vi ha konfirmasjonene som var utsatt fra mai. I november og første del av 

desember ble det igjen innstramminger som gjorde at vanlige gudstjenester gikk ut, men i 

selve julen fikk vi ha gudstjenester med maksimalt 50 deltakere. Julaften var det 2 

gudstjenester i Salhus kirke, gudstjeneste i Hordvik Bedehus og i Heimly, alle steder med 

påmelding og merka plasser. Juledag var det gudstjeneste i Salhus kirke. Det var hele tiden 

BKF som på bakgrunn av sentrale smittevernbestemmelser fastsatte de lokale ordningene 

som også vi i Salhus fulgte. 

På tross av strenge smittevernregler fikk vi likevel gjennomført mange gudstjenester og 

andre aktiviteter som denne årsmeldingen forteller om. Vi fikk ta imot Thor Haavik som ny 

kapellan og Magnar Børnes som ny kantor. Menigheten har en fantastisk stab som på alle 

måter bruker alle muligheter for at Salhus menighet skal være til stede som kirke i 

lokalmiljøet. Staben har også i tiden med «stengt» kirke på ulike måter vært synlig til stede 

på sosiale medier med korte andakter og andre innslag. Menigheten har fått mange gode 

tilbakemeldinger på dette.  

Stor takk også til alle frivillige som har stilt opp gjennom denne vanskelige tiden med ulik 

innsats og hjelp i menigheten. 

 

Per Vidar Halsnes 

Menighetsrådsleder 



Staben 
Tilsatt i Bjørgvin bispedømme: 

Sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg 

Kapellan Thor Haavik (fra oktober) 

Prostiprest Børge Ryland (til og med juli) 

 

Tilsatt i Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF): 

Administrasjonsleder  Kristi Elin Aadland 60% stilling 

Frivillighetskoordinator Kristi Elin Aadland 35% stilling 

Menighetspedagog Elise Lindtner Sæle 75% stilling januar-juli og 80% fra august. 

Kantor    Magnar Børnes 75% stilling (fra august) 

Kantor-vikarer   Jan Røshol og Irina Blankova (januar- juli) 

Kirketjener   Joana Vaitke 50% stilling (foreldrepermisjon til 8.juni) 

Kirketjener-vikar  Linda Vabø 50% stilling (fra 1.januar-7.juni) 

Diakonimedarbeider  Helen Toppe 50% stilling 

Helgekirketjenere  Maria Førland, Anders Førland og Linda Vabø 

 

Tilsatt i Salhus menighet: 

Ungdomsarbeider Christian E. Dossou Nonvide Oluwafemi 50% stilling (midlertidig 
stilling januar-juli og fast stilling fra juli). 

Renhold menighetssenteret Maria Førland (Januar-september) og Linda Vabø (fra 
september) 

Utleie menighetssenteret Kristi Elin Aadland 5% stilling 

 

 

  



Gudstjenestene 
Gudstjenestene er hovedsamlingspunktet i menigheten vår. Her får vi ha felleskap med den 

treenige Gud og med hverandre. Her får vi på en spesiell måte kallet til å følge Jesus og 

være hans disipler ut i nærmiljø og verden.  

Vi har fremdeles fire ulike gudstjenester; hovedgudstjeneste med dåp og nattverd, 

familiegudstjenester med og uten trosopplæringstiltak, lovsangsgudstjeneste med dåp og 

nattverd og kveldsgudstjenester med nattverd. Gudstjenestene våre favner vidt. Vi jobber 

mye for at flere skal føle seg velkomne på dem og på denne måten få en inngang til 

menighetslivet ellers. Vi har dessverre ikke hatt ungdomsgudstjenester dette året. 

Vi ønsker å ha søndagsskole på de fleste hovedgudstjenestene. 

Koronaen satte sitt preg på våre gudstjenester i år. Noen ble avlyst og andre ble digitalisert. 

Vi vil likevel nevne noen flotte gudstjenester vi fikk gjennomført dette året og som vi ser 

tilbake på med glede. I Februar hadde vi en flott misjonsgudstjeneste med besøk fra 

HimalPartner og med mat fra Nepal til kirkekaffe. I August ble det gjennomført 

ranselgudstjeneste med egen konsert for barna rett etter gudstjenesten. 20. september 

hadde vi gudstjeneste med 65 års konfirmanter. Dette kullet har vært i kirken hvert femte år i 

lang tid, men dette ble nok deres siste gudstjeneste i felleskap. Søndag 25. oktober var det 

innsettelse av Thor Haavik som kapellan i Salhus, med flott musikk, god preken og store 

marsipankaker til kirkekaffen. Menigheten er glad for sin nye kapellan. 

Vi har så smått begynt å jobbe med ny liturgi og med de nye seriene for liturgisk musikk. 

Mange er engasjerte i arbeidet. Vi begynner utprøving våren 2021.  

 

Hanne Zimmermann-Ølberg  
Sokneprest 
 
  



Økonomi 
 

Salhus menighet hadde et regnskapsmessig nulloppgjør i 2020. 

 

Vi har gjennomført færre gudstjenester i 2020 grunnet Covid-19 og dermed færre 

anledninger til å ta inn offer til andre organisasjoner og til menighetens eget arbeid.Dette 

viser tallene under ganske tydelig. 

 

Offer til menighetens eget arbeid for 2020 var på kr.31 802,66. 

Sammenlignet med 2019 har offeret til menighetens eget arbeidet blitt redusert med  

kr.74 231,34. 

 

Offer til andre organisasjoner for 2020 var på kr.80 486,19. 

Sammenlignet med 2019 har offer til andre organisasjoner blitt redusert med kr.52 023,81. 

 

Det er mange i menigheten som gir et fast bidrag via givertjeneste i Salhus menighet. I 2020 

kom det inn kr.115 661,00. 

Det har i 2020 vært gjort et større stykke arbeid med å øke givergleden i Salhus menighet. 

Dette er gjort i regi av giverutvalget i samarbeid med Erik Iden -konsulent innleid av BKF fra 

Sjømannskirken. 

 

Årets fasteaksjon til Kirkens nødhjelp ble i 2020 gjennomført digitalt via Salhus menighet sin 

Facebookside. Grunnet Covid-19 var det ikke anledning for konfrmantene gå fra dør til dør 

og samle inn penger, slik det er tradisjon for.  

Det ble samlet inn kr.36 016,- 

Alle innbetaligene gikk direkte til Kirkens Nødhjelps konto, men ble kreditert Salhus 

menighet, som Vipps når telefonnummeret er registrert i vårt sokn. 

 

Den tradisjonelle høstbasar måtte i 2020 avlyses, men menighetsrådet arrangerte loddsalg 

med flotte gevinster også i år. Det kom inn kr.24 260,- på dette loddsalget. 

 
 
 
Kristi Elin Aadland 
Administrasjonsleder  



Andakt på Sethøyen og Åstveit sykehjem 
 

Vi har ikke fått ha andakt i fellesstuen på Sethøyen siden landet stengte ned i mars 2020. 

Dette har vært et stort savn både for oss og for de eldre. Vi håper på å starte opp igjen i 

løpet av våren 2021. 

Det har også vært vanskelig å gjennomføre andakter på Åstveit, men vi har klart 4 samlinger 

på Åstveit i 2020. 

 
Hanne Zimmermann-Ølberg  
Sokneprest 
  



Trosopplæring 
 

I 2020 hadde vi følgende breddetiltak: 

0-1 år: Babysang. Vi har vært planlagt ukentlige samlinger, men det har vært avlyst i 

perioder grunnet Covid-19. 

0-1 år. Babysang-gudstjeneste 8. mars . 

3-4 år: Bokutdeling i november. 

5-6 år: Ransel-gudstjeneste med bokutdeling 23. august.  

10-11 år: Ble invitert til Lys våken i februar.  

15 år:  Konfirmasjon og Salhus ung på fredagskvelder ca. en gang i måneden. 

16-18 år:  Salhus ung+ Ungdomssamlinger på fredagskvelder ca. en gang i måneden. 

 
 
Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 
  



Konfirmanter 
 

De to første helgene i september hadde vi konfirmasjonsgudstjenester. Dette var uvanlig 
siden vi pleier å ha dem i mai, men utsettelsen ga konfirmantene en bedre mulighet til å ha 
med seg flest mulig gjester i kirken på sin store dag. Medarbeidere var Maria Førland, 
Anders Førland og Christian Dossou-Nonvide. Sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg ledet 
alle gudstjenestene. Christian var predikant den første helgen. Det var to gudstjenester på 
lørdagene og én på søndagene. Dette utgjorde seks fine konfirmasjonsgudstjenester med 
flott musikk og godt organisert i forhold til smittevern. Hele staben og flere frivillige i 
menigheten bidro til å gjøre dagene til en stor suksess.  

Høsten 2020 var det 56 konfirmanter som var påmeldt og klar for et spennende konfirmant- 
år. Mens vi ventet på kapellan Thor Haavik sin oppstart i Salhus menighet var både 
diakonimedarbeider Helen Toppe og menighetspedagog Elise Lindtner Sæle med som 
konfirmantledere.  

Ledere for konfirmantene dette året:  
Kapellan Thor Haavik 
Ungdomsarbeider Christian Dossou-Nonvide 
Maria Førland, Anders Førland, Benedicte Rødland Jelstad og Lina Toppe (unge voksn i 
menigheten).  
Vi er en fin ledergruppe i stadig utvikling og som har gleden av å være sammen med 
konfirmantene. 
 

Det har skjedd en del endringer i konfirmantplanen siden koronautbruddet i februar/mars 
2020. Heldigvis har vi unngått å registrere noe smitte blant konfirmanter og ledere.  

Vårt ønske om kontinuerlig forbedring ledet oss også i å innføre noen endringer i 
konfirmantopplegget. Dette hjalp oss å drive med konfirmantarbeidet selv under 
nedstengning. Vi delte konfirmantene i to grupper og lagde planer for individuelle samtaler, 
for å kunne bli bedre kjent med dem og følge dem opp litt bedre.  

Klubben; Salhus Ung har også blitt en del av konfirmantåret.  

En del av samlingene så vi oss nødt til å gjennomføre på nettet. Årets lysmesse måtte vi 
avlyse, men utover det klarte vi å gjennomføre viktige hovedaktiviteter som 
undervisningssamlinger, leir, klubb og gudstjenester for konfirmantene. 

 
Undervisning:  
Konfirmantene var delt i to grupper og de var samlet ca. en torsdag i måneden til 
undervisning. Da det ble nedstengning i høst brukte vi et digitalt undervisningsopplegg 
utarbeidet av kapellan Thor Haavik. Opplegget inneholder 10 korte videoundervisninger på 
YouTube med oppfølgingsspørsmål. Disse skulle konfirmantene svare på og levere inn hver 
uke. Dette ble et fin alternativ når det ikke var mulig å samles fysisk. 
 
 
Christian E. Dossou Nonvide Oluwafemi 
Ungdomsarbeider 
  



Barn og gudstjeneste 
Denne høsten hadde vi planer om en stor kor-gudstjeneste i september og feire høsttakkefest.  Vi 
inviterte alle menighetens barnekor til å delta. I tillegg skulle speiderne være med og grille som de 
pleier på høsttakkefesten.  

Menighetens tre barnekor var nedstengt på den tiden eller sterkt preget av Covid-19 og dermed 
kunne  ingen av dem delta. Vi fikk dermed en annerledes gudstjeneste hvor vi inviterte alle barna 
med til å danse «Bli med dansen» til stor glede for alle fremmøtte.   

Denne dagen markerte vi også at søndagsskolen vår er 100 år i år. Mange barn var med og danset 
og vi sang en flott søndagsskole-medley.  

Speiderne hadde vært på overnattingstur i fjellet og kom sent men godt til kirken, for å være med 
og gå inn i prosesjon. Under gudstjenesten viste de bilder fra turen. Etterpå var de med å lage bål 
og grille på kirkebakken. 

Den 8. mars hadde vi «Babysang-gudstjenesten». Hele kirkerommet var innredet til glede for små 
og store barn. Det ble en sanse-rik opplevelse. Les mer om dette under punktet «Faste aktiviteter 
for barn og unge» 0-2 år. 

Den fine barnekroken bak i kirken, som vi fikk laget i 2019, har vi ikke hatt anledning til å bruke i 
koronatiden. Vi ser frem til å kunne ta den i bruk igjen. 

 
Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 

 

 

  



Faste aktiviteter for barn og unge 
 

0-1 år 
Babysangen har også blitt preget av Korona. Vi har vært nedstengt i perioder. I løpet av året har vi 
hatt i 28 familier innom. Vi koser oss med sangstund, rim og regler, instrumenter, såpebobler og 
stoff som vi vifter med. Etter sangstunden setter vi oss rundt bordet og tar formiddagsmaten 
sammen. Etter mars har alle tatt med egen formiddagsmat siden vi ikke har hatt lov til å servere 
mat. Det har gått veldig greit. Babysangen er et kjekt opplegg som er bra for både barn og foreldre 

og av og til besteforeldre. Vi opplever at det 
har vært særlig fint å samles dette året når vi 
ikke har hatt så mange aktiviteter å møtes på. 
Mange har vært mye alene og er veldig 
takknemlige for å ha et sted å gå -at det skjer 
noe positivt. 
 
0-2 år 
Vi rakk akkurat å ha babysanggudstjeneste 
med sansevandring før nedstengingen i 
mars. Vi inviterte bredt alle 0-, 1- og 2 åringer. 
Det møtte 3 babyfamilier i tillegg til 
menigheten. Dette er ikke et tiltak vi kommer 
til å satse på framover. Det var gøy å ha 
prøvd det og jeg tror menigheten synes det 
var kjekt å få et innblikk i hva vi gjør på 
babysang. Når det er sagt er nok ikke dette 
et behov foreldrene med barn i den 
aldersgruppe  har. 

3-4 år 
Når gudstjenesten for 3- og 4 åringene skulle være var vi nedstengt og måtte finne på noe annet 
enn familiegudstjeneste med undre-tur og bokutdeling. Vi kjøpte inn hobbymateriell og fikk laget en 
fin bokpakke. Dette kunne familiene få levert på døren eller hente i menighetssenteret. Det ble og 
laget en liten film med bruksanvisning til hva de skulle 
lage. Temaet var: Jesus stiller stormen. 
 
5-6 år 
Denne våren kunne vi ikke samles til breddesamlinger 
slik vi ønsket. Vi laget derfor to filmer der man jobbet 
med 6 års boken, som barna fikk utdelt. Filmene ble 
lagt i en gruppe på Facebook.  Familiene ble invitert til 
denne gruppen og fikk boken levert på døren før 
sommerferien.  
Alle ble invitert til «Ranselgudstjeneste» i slutten av 
august. Etter gudstjenesten var det en barnekonsert i 
samarbeid mellom Neseviserne» og barnekoret vårt. 
 
10-11 år 
Vi arrangerte «Lys våken» i februar. Alle 10- og 11-åringene i menigheten vår ble invitert. Det var 
bare de som gikk på barnekoret som meldte seg på. Så da åpnet vi det opp for alle på koret. Vi fikk 
til slutt 11 deltagere. Vi ble likevel en god flokk, for alle «Milkerne» våre var med som ledere. Til 
sammen ble vi 25 stykker som hadde en aktiv kveld og natt i kirken og menighetssenteret. 
 



 

Søndagsskolen 
Vi har hatt tilbud om søndagsskole i forbindelse med gudstjenester, men grunnet avlyste 
gudstjenester har vi ikke fått hatt mer enn 5 samlinger i 2020. Vi har til sammen hatt med 25 barn 
på disse samlingene. 

 

Barnekoret 
Barnekoret vi har hatt på tirsdager etter skoletid har blitt påvirket av  korona-tiden. Det har vært mye 
av og på med kor-dager, og mange har holdt seg borte av smittefrykt. Ved årets slutt hadde vi fire 
barn. De var med og sang på «Syng julen inn» i desember og i august var tre av dem med på 
barnekonserten med Neseviserne. 

 

Annet fra menighetspedagog 
Jeg har hatt mye hjemmekontor dette året og mye av aktiviteten vi vanligvis har er avlyst/utsatt. 
Staben har prøvd å være aktiv på Facebook. Nikodemus (hånd-dukke) flyttet med meg hjem til 
Meland ved nedstengingen i november. Vi har 
underholdt hverandre med å lage noen filmer 
for barn.  
Det er fint å være en del av Salhus menighet og 
jeg gleder meg til livet kan gå som normalt igjen 
etter hvert. Det var fantastisk å være med på 
menighetsturen vi rakk å ha i februar. Håper vi 
kan få til en sånn helg igjen. 

Jeg setter stor pris på å være en del av den 
koselige staben vi har. 

 

Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 

 

 

  

Nikodemus lengter hjem 



Fredagsklubben 
Fredagsklubben i Salhus er fra aldersgruppen 4.-8.klasse. Det kommer flest barn fra Salhus, 
men det hender at noen fra andre steder er innom. Vi har samlinger en gang per måned fra 
kl. 18.00-20.00.  

Kvelden begynner med at vi har satt frem diverse spill, biljard, bordtennis, fotballspill. Ca. 
kl.18.30 har vi en andakt som oftest holdt av oss ledere og iblant av en person vi har invitert. 
Barna er ofte aktive under andakten med gode spørsmål og interessante refleksjoner. 
Deretter har vi formingsaktivitet og iblant bingo. Ca. kl.19.30 er det tid for å spise 
hjemmelaget pizza – noe som er veldig populært! Når vi spiser demper vi lyset, tenner 
stearinlys og dekker fint langbord. Vi får ofte gode samtaler om mangt og mye med barna 
også under måltidet. I 20-tiden kommer noen foreldre for å hente barn, og de kommer gjerne 
innom for en prat mens barna fortsetter med spill og lek. Det bruker i snitt å være ca.12 barn 
samlet.  

Siste gang før sommerferien bruker vi reise på båttur til Håøya med grilling, fotball, leker og 
iblant bading – da er det alltid ekstra mange barn med.   

Fredagsklubben har sammenhengende holdt på i 17 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 der – og at det bruker å være spesielt god pizza!  

Dette året har det vært liten aktivitet pga. korona. Vi hadde bare samling 24.01 og 06.03 før 
aktiviteter stengte ned. Vi får håpe at vi kan komme i gang igjen utpå høsten 2021.  

 

Hilsen Øygunn Espeseth Kaslegard, Anne Gurine Bråstein Økland og Jan Gilje.  

 

 

Milk 
Sammen med ungdomsarbeider Christian Dossou-Nonvide er jeg med og har Milk-samlinger for 
ungdommer som vil gå på lederkurs. Vi hadde 12 deltagere som avsluttet til sommeren. Ved 
oppstart for nye Milkere høsten 2020 var det to som meldte sin interesse. Det har vært vanskelig å 
rekruttere en gjeng dette året og det kan nok skyldes koronapandemien. Håper på flere deltakere 
neste høst.  

Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 

 

 

Salhus ung+ 
Vi begynte i høst med et tilbud for unge voksne (fra videregående skole og oppover), som 

møtes en onsdag kveld i måneden. Vi er en liten gruppe med ca. 6 deltakere og samles som 

regel fysisk i kirken. Her har vi bli-kjent-spørsmål, vi ler sammen, deler livet og tanker rundt 

bibelen og spiser snacks. Våre samlinger er livlige og alle i den aldersgruppen er 

velkommen. Vi studerer et tema eller en bok i bibelen, stiller spørsmål til hverandre og 

reflekterer sammen. Ung+ engasjerer og vi ser at det er en bra måte å bygge fellesskap på. 

Christian Dossou-Nonvide 
Ungdomsarbeider.  



Skole- og kirkesamarbeid 
Skolebesøk med «Vandring gjennom Bibelen» ble gjennomført. 

Til jul ble det laget en digital skolegudstjenestene. 

Hanne, Magnar og jeg fikk besøke barnehagene på 
bedehusene med dukketeater-gudstjeneste før jul. 
Vi har gjennomført et møte med skole-kirke 
kontaktene våre. 

Skolene og barnehagene har hatt et strengt 
smittevern og vi ikke fikk komme inn på skolene og 
barnehagene før påske, for å ha påskevandring. Vi 
laget derfor en utendørs påskevandring rundt kirken 
og på kirkegården. Det var mange kjekke oppgaver, 
og alle ble bedt om å lage et kors av noe de fant i 
naturen å plassere det på haugen utenfor kirken. Det 
stod til pynt gjennom hele påsketiden. 

Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 

 

 

 

 

Skole/kirkesamarbeidet er har grunnet restriksjoner ligget nede. Vi har fått gjennomført 

samlinger for barnehagene. Til jul 2020 laget vi digital skolegudstjeneste som alle skolene 

deltok på og viste frem i klassene. Populært tilbud. Vi har hatt møte mellom 

skole/kirkekontaktene høsten 2020 og diskutert hvordan skole/kirkeplanen skal revideres på 

bakgrunn av den nye lærerplanen. Dette var et godt og konstruktive møte der både skolen 

og kirken får komme med utfordringer og gleder i samarbeidet, og sammen lage en 

skole/kirkeplan som kan fungere for oss begge. Vi ser fremdeles at dette arbeidet er fruktbart 

fordi elevene etter hvert kjenner igjen kirke og stab gjennom alle møtepunktene. Lærerne gir 

uttrykk for at de er fornøyd med innholdet på undervisningen. Det er forholdsvis lett å invitere 

til skolegudstjenester i julen og påskevandringer på våren ( 3. trinn). Alle barnehagene har 

også blitt med både før påske og til jul. Skole/kirke er et samarbeid vi kan være stolte av og 

legge enda mer ressurser inn i for fremtiden. 

 
Hanne Zimmermann-Ølberg  
Sokneprest 
 
 
  



Misjonsarbeid 
 
Menigheten gikk i 2019 inn for to misjonsprosjekt i Nepal. Dette er gjennom HimalPartner: 
«En bedre skolehverdag» og « Foreldreveiledning». 
Våre misjonskontakter er Hildegunn Aase og Astrid Halsnes. Vi hadde en flott 
misjonsgudstjeneste vinteren 2020 med utvidet kirkekaffe hvor det ble servert mat fra Nepal. 
Offer til misjonsprosjektet skal tas opp minst to ganger i semesteret. 
 

Hanne Zimmermann-Ølberg  
Sokneprest 
 

  



Kirkemusikk 
 

Konserter i Salhus i 2020 v/ Kantor Jan Røshol 

Mandag 17/2 kl. 20.00  «Minnes du songen».  

Vi synger noen av de kjente og kjære sangene.  
Medvirkende: 
Solist: Eli Karin Lillebø med piano Dag Vilsvik 
X-Lars, Frikirkens mannskor , Piano ved: Sten Arve Lønning 
Fanasolister: Camilla Bernt og Frode Hatlevik 
Felleskor, Con Spirito m fl. 
Ledelse Jan Røshol  
 

Torsdag 25/6 kl.19.30 «Sommerkonserter i Salhus kirke» 

 Cathrine Snipsøyr sopran  og Camilla Bernt alt   
Arne Kvalsund Bass og gruppe fra Cantus Sororum dir. Marit Røshol 
Gruppe fra Con Spirito var med. 
Kantor Jan Røshol klaver og orgel  
Sing along på noe av programmet med de medvirkende.   

• Vi markerer også bla. St. Hans med noen av salmene til Svein Ellingsen som ble skrevet 
til en St. Hans Vigilie. «Rydd vei for Herren».  

 

Torsdag 9/7 kl.19.30  «Sommerkonserter i Salhus kirke» 

Sopraner; Erle Benedicte Verlo, Veronica Jakobsen Stavang og Miriam Røshol 

Alt: Annette Lid  

Kantor Jan Røshol  

• Vi markerte at det var 100 år for søndagsskolen i Salhus med en bolk med 

søndagsskolesanger 

 

Avlyst p.g.a Covid-19: 

Salhus 19/4 19.00 

Søndag etter påske  Konsertprosjekt med Con Spirito og Birkeland kantori og orkester. 

 

Jan Røshol 
Kantor 
 
 
 
Ny kantor 
Salhus menighet var heldige og fikk nytilsatt kantor 3. august 2020 -Magnar Børnes. 
 
Vi, stab og menighetsråd har opplevd at vi i perioder i høst har måtte «slå til» når 
mulighetene bydde seg, til å gjennomføre musikalske opplevelser for menigheten. To slike 
opplevelser er: 
Onsdag 28.10.2020 Salmekveld med Eivind Skeie og kantor Magnar Børnes. 
Søndag 20.12.2020 «Syng julen inn»  
 
Kristi Elin Aadland 
Administrasjonsleder 



Con Spirito 

 

Dette underlige året som gav oss alle små og store utfordringer på så mange plan. Ingen ting 

ble som vi trodde. Planer og aktiviteter måtte gjøres om på og utsettes mens vi satt hjemme 

og følte på sorg, savn, engstelse og utilstrekkelighet. Året som vi kanskje helst vil glemme, 

men som så tydelig viste oss hvor sårbare vi egentlig er. 

For Con Spirito startet året med 16 sangere som fikk gjennomført 3 øvelser, en 

seminarlørdag 25. januar og deltakelse på gudstjenesten dagen etter. Vi startet året med en 

hel kveld viet innlevering av noter, sortering og hyggelig prat og mimring over skattene vi 

fant. Øvelse og årsmøte 9. mars satte sluttstrek for vårsemesteret for vår del. Dette 

semesteret var også det siste vi skulle ha med Jan Røshol som dirigent. 

Da høsten kom hadde menigheten fått en ny kantor som også skulle ha ansvar for koret. Vi i 

Au hadde et veldig hyggelig møte med Magnar Børnes i august, før koret møtte sin nye 

dirigent 1. september. Det ble en veldig fin kveld, og vi fikk kjent litt på kjemien mellom kor 

og dirigent. Alltid spennende! Nå skulle nytt repertoar øves inn, og vi valgte å fokusere på 

sanger og tekster som vi fort kunne øve inn for bruk under gudstjenester. Vi rakk å 

gjennomføre 5 øvelser med 10-12 sangere under strenge koronatiltak før Bergen kommune 

kom med egne forskrifter, som forbød korøvelser. Etterhvert kom det også nasjonale 

føringer som medførte at vi ikke kunne ha øvelser resten av året. 

Det ble et trasig år for korsangere. Vi savner fellesskapet og gleden over å skape noe 

sammen, til glede for oss selv og alle andre som setter pris på korsang. Nå vender vi blikket 

fremover og gleder oss til alle er vaksinert og pandemien under kontroll. Det vil ta tid, men 

høsten 2021 får vi tro at Con Spirito kan starte med øvelser og deltakelse på gudstjenester 

igjen.  

 

AU Con Spirito: Anne Marie Røynesdal, Elin Margrete Reknes, Randi Støre Gjerde 

 

  



Menighetsblad 
Årsmelding for Menighetsbladene i Åsane prosti 
Det har vært 5 utgivelser i 2020, med et sidetall på 12-16 sider felles og 8 sider lokalt for 
hver menighet. 
Opplaget er på ca. 30700, dette justeres etter behov for hver menighet. 
Utgave 2 hadde kun elektronisk distribusjon for Indre Arna kyrkjelyd, mens resten hadde 
fysisk papirutgave som vanlig. Dette grunnet stengt kontor under pandemiens start. 
 
Det har vært et styremøte ved års start, det var ikke vedtaksført p.g.a. frafall og flytting. 
Videre møter har også vært preget av frafall og senere nedstenging, og dermed ikke 
vedtaksføre. 
 
Det har vært noe kontakt via telefon og e-post for å løse praktiske spørsmål. 
Tilfanget av annonser til bladet har gått ned. Dette påvirker dermed inntekter til bladets drift. 
Gaver til bladet gir et kjærkomment løft for å redusere underskuddet. 

 

Bjørn Otto Aarheim 
Styreleder  



Frivillige 
Vi har også i år hatt stor glede av å ha en flott og stabil gjeng med frivillige i Salhus 

menighet. Uten disse flotte frivillige medarbeiderene ville det vært vanskelig å gjennomføre 

planlagte aktiviteter i 2020.  

De frivillige bidrar med viktige oppgaver i blant annet gjennomføring av gudstjenestene, som 

kirkeverter, tekstlesere, teknikkere, nattverdsmedhjelpere og kirkekaffe-ansvarlige. I den 

forbindelse har vi også et eget lovssangsteam som er med å planlegge 

lovssangsgudstjenester (forsangere, sangere, band, forbedere). Uheldigvis har Covid-19 

påvirket hvor mye hver og en av de frivillige har fått sjanse til å bidra grunnet avlyste og 

utsatte aktiviteter. 

I de periodene hvor vi har kunnet gjennomføre f.eks. gudstjenester, kor, søndagsskole m.m. 

har de fleste vært svært ivrige etter å få bidra. Savnet har vært stort etter å møtes i kirken og 

menighetssenteret og da har det for mange vært ekstra stas å bidra når vi endelig kunne 

møtes. 

Som diakonimedarbeider Helen Toppe har beskrevet på neste side har viktige arrangement 

for de eldre blitt kraftig redusert i 2020. Den glade gjengen på kjøkkenet, som kokkelerer for 

alle de eldre, som deltar på formiddagstreffet, har vært savnet av oss som jobber i staben.  

Det har vært et «stille» år på arbeidsplassen til staben i Salhus menighet. Vi har vært godt 

vant med at mange frivillige som bidrar i aktivitetere eller kommer innom en tur, for å slå av 

en prat. Dette har det blitt satt en naturlig stopper for med mye hjemmekontor og stengte 

dører i kirken og menigehtssenteret grunnet Covid-19. 

Gode lysglimt har blant annet vært når de fem nummerne av menighetsbladene har vært 

klare. Da har de frivillige, som bidrar til utlevering, hentet sine bladbunker og vi har kunnet ta 

en hyggelig prat på trygg avstand. 

Vi har en god del frivillige som er med i komiteer og utvalg. Mange utvalg har hatt jevnlige 

møter og da for det meste digitalt. Dette har og vært en møteform som Salhus 

menighetsrådet har måtte benytte seg av. Menighetsrådet, som består av valgte frivillige 

medlemmer har hatt et aktivit år med strategisamling med staben, ansettelse av ny kapellan 

og kantor. 

Noen er nevnt, men ingen er glemt!  

Vi er svært takknemlig for alle som bidrar til et rikt menighetsliv i Salhus menighet. Vi trenger 

dere for vedlikehold og vekst      

Tusen takk til hver og en av dere! 

 

Kristi Elin Aadland 

Administrasjonsleder 

 

  



Diakoni 
Diakoniutvalet i Salhus menighet 2020: 
Sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg 
Diakonimedarbeidar Helen Toppe (leiar)  
Anne Mari Iversen  
Helga Haaland   
Ingebjørg Børsheim. 
  
«Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Det er evangeliet i handling og vert uttrykt gjennom 
nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd».  
Salhus menighet diakoniplan. 
Den norske kirkes diakoniplan. 
 
Matlevering: 
I januar i annleisåret 2020 starta Salhus menighet opp med matlevering saman med 

Matsentralen. Denne tenesta har rulla og gått heile året der mykje anna måtte stenge ned. I 

løpet av året leverte vi matposar kvar veke til 16 husstandar, tilsaman ca. 450 matposar i 

heile Åsane. Dette har vore ei svært positivt oppgåve for oss. Tilbakemeldingane frå 

brukarane er også udelt positive.  Tilsaman 14 frivillige har vore med. 

Kyrkjekaffi: det vart laga til kyrkjekaffi i januar, februar og dei to første vekene i mars. Sidan 
har det ikkje vore mogeleg med kyrkjekaffi.  
 
Formiddagstreff: Det vart gjennomført eit formiddagstreff – julefest i januar – for dei eldre i 

Salhus sokn. 35 personar deltok. Dei neste 5 planlagde formiddagstreffa vart avlyste. Wigdis 

Buanes, Eva Hammer og Berta Wergeland er leiarteam. 

Allehelgensarrangement: Markering under gudstenesta med lystenning, song og musikk 
ved Eva Marie Toppe og Magnar Børnes, samt utdeling av roser ved utgangen. 
 
Høstbasar og sommarfest: avlyst. 
 
Andaktsstunder: sidan mars har vi ikkje hatt andakter på Åstveit sjukeheim eller Sethøyen. 
 
Besøkstenesta: har gått som normalt, men med telefonsamtalar i staden for fysiske møter. 

Vi har 6 personar som får besøk/telefon ca. kvar fjortande dag. 

Julesong på døra: Før jul gjennomførte vi «Julesong på døra». Fire av menigheten sine 

habile songarar reiste rundt ein heil dag og song julesongar på døra til dei aller eldste i 

menigheten. 13 hus fekk besøk. 

Julestjerne til pårørande: Vi gav ut 21 julestjerner til pårørande til jul. (Kun til dei som sat 

åleine igjen). Vi gav også blomst til dei som nyttar besøkstenesta. Tilsaman 27 blomster.  

 
 
Helen Toppe 
Diakonimedarbeidar 


