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Menighetsrådet 
Samtidig som kommune- og fylkestingsvalget 9.september 2019 var det menighetsrådsvalg. Det var 

derfor skifte av menighetsråd denne høsten. 

 

Menighetsrådet med funksjonstid fram til 31.oktober 2019 var slik sammensatt: 

 

Leder Nils Gunnar Toppe 
Nestleder Per Vidar Halsnes 
Sokneprest Martin A Hunsager/ Hanne Zimmermann-Ølberg 
 Jan Gilje 
 Øygunn Espeseth Kaslegard 
 Bente Iren E Nyland 

Espen Sandvik 
Nils Kristian Søfteland 
Cecilie E. A. R. Jelstad 
 
1.vara Line Beyer Vågenes, 2.vara Olaug Fonnes Wallacher, 3.vara Norunn 
Årlaug Noremark, 4.vara Per Atle Ulvik og 5.vara Svein Harald Nybø 

 

 

Menighetsrådet hadde 11 møter og behandlet 77 saker. Det var flere endringer i personalet første 

halvår, og behandling av tilsettingssaker krevde flere menighetsrådsmøter enn det som ellers er vanlig 

et normalt arbeidsår.  

Hanne Zimmermann-Ølberg ble tilsatt som ny høsten sokneprest og innsatt vedr gudstjenesten 

13.oktober. Første delen av året fungerte Martin Aalen Hunsager som sogneprest etter at Bernt 

Forstrønen høsten 2018 gikk ut i permisjon. Forstrønen sa opp stillingen i løpet av permisjonstiden. 

Kristi Elin Aadland ble tilsatt som ny adm. leder etter Inger Kilen som hadde vikariert i stillingen.  

Videre var det flere mindre endringer ved at funksjonen som frivillighetskoordinator ble tillagt adm. 

leder som da ble utvidet til heltidsstilling. Deltidsstillingen som informasjonsmedarbeider ble nedlagt da 

Sandra Nyland sluttet. Informasjonsarbeidet ble delt på de ansatte i staben mens menighetsrådet 

valgte å tilsette ungdomsarbeider i 50 % midlertidig prosjektstilling. En lykkes videre med å få etablert 

en fast 50 % stilling som soknediakon ved en kombinasjon av statlige og kommunale midler. 

 

Menighetsrådet hadde nedsatt en valgnemnd som bestod av Unndis Bergsås, Terje Børsheim og 

Thomas Gerner som la fram valglisten for høstens menighetsrådsvalg. Dette var eneste liste ved 

valget til menighetsrådet 9.september. 

 

Nytt menighetsråd med funksjonstid fra 1.november 2019 var slik sammensatt: 

 

Leder Per Vidar Halsnes 
Nestleder Hilde Elin Haaland-Kramer 
Sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg (vara: kapellan Børge Ryland) 
 Nils Gunnar Toppe 
 Benedicte Adelheid Rødland Jelstad 

Nina 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 
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Det nye menighetsrådet hadde sitt konstituerende møte 15.oktober. Menighetsrådet valgte et 

arbeidsutvalg til å forberede sakene til menighetsrådsmøtene. AU består av leder, nestleder, Nina 

Førland, sokneprest og adm. leder. 

 

Det nye menighetsrådet hadde 3 møter og behandlet 22 saker. Fokus var i første omgang å gå 

gjennom alle arbeidsgruppene i menigheten som skulle velges for 4 nye år. Det var også innledende 

arbeid med å tilsette ny kapellan og ny kantor etter at disse stillingene ble ledige i løpet av høsten. 

 

Når menighetsrådet møtes står samtale om det daglige arbeidet i menigheten og sentralt. Jevnlig har 

menighetsrådet drøftet hvordan vi kan invitere flere inn til Gudstjenestefellesskapet, hvordan vi kan nå 

flere gjennom trosopplæringsarbeidet og hvordan skole-kirkesamarbeidet kan utvikles.  

 

Drift og vedlikehold av Menighetssenteret er også en viktig del av menighetens arbeid. Det er gledelig 

at det er god etterspørsel etter å få leie menighetssenteret til dåpsselskap, minnesamvær og andre 

familiebegivenheter.  

 

Gjennom endringer i lovverket har kirkegrunnen nå blitt overført fra kommunen til soknet. Dette 

arbeidet ble fullført denne høsten for Salhus sin del. Gjennom dette arbeidet har også menigheten fått 

slettet servitutter som tidligere ga kommunen en viss formell kontroll med bruken av 

menighetssenteret. Menigheten har nå full eierskap og råderett over kirken, gravplass og 

Menighetssenteret. Forvalteransvaret for kirken og gravplassen ligger imidlertid fortsatt hos Bergen 

kirkelige fellesråd (BKF). 

 

Menighetsrådet gleder seg over å ha en stab og et arbeidsfellesskap i hele menigheten som med stor 

glede og iver arbeider for Salhus menighet og hele vår kirke. Menighetsrådet vil takke alle ansatte og 

frivillige for den store innsatsen som ble lagt ned i 2019. 

 

Per Vidar Halsnes 

menighetsrådsleder 
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Staben 
 
Tilsatt i Bjørgvin bispedømme: 
 
Sokneprest    Hanne Zimmermann-Ølberg (fra oktober) 

Sokneprest vikar   Martin Aalen Hunsager (januar-oktober) 

Kapellan    Hanne Zimmermann-Ølberg (til og med september) 

Prostiprest                                          Børge Ryland (vikar fra november) 

 
 
Tilsatt i Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF): 

 

Administrasjonsleder                          Kristi Elin Aadland, 60% (Fra 12. aug.) 

Administrasjonsleder vikar  Inger Kilen, 60% (Jan-12. aug.) 

Frivillighetskoordinator  Kristi Elin Aadland, 35 % (Fra 12. aug.) 

Frivillighetskoordinator vikar  Helen Toppe??/Inger Kilen?? (Jan-12.aug.) 

Kantor     Irena Rimkeviciute, 75% (Permisjon) 

Kantor  vikar    Jan Bjørn Røshol, 75% (Jan-juni) 

Kantor  vikar    Natalia Medvedeva, 75% (Juni-ut året) 

Kirketjener    Joana Vaitke, 50 % 

Trosopplærer     Elise Lindtner Sæle, 75% 

Kommunikasjonsmedarbeider           Sandra Eide Nyland (Januar-april) 

Helgekirketjener Anders Førland, Sunniva Førland og Maria Førland 

 

Tilsatt i Salhus menighet: 

 

Renhold menighetssenteret  Helen Toppe, 10 % (ut oktober) 

Vikar renholder                                   Maria Førland (fra november) 

Utleie menighetssenteret Kristi Elin Aadland, 5 % (fra 12.aug) 

Ungdomsarbeider Christian E. Dossou Nonvide Oluwafemi 50% midlertidig stilling 
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Gudstjenestelivet 2019 
Gudstjenestene er navet i menigheten vår. Her får vi ha felleskap med den treenige Gud og med 

hverandre. Her får vi også på en spesiell måte kallet til å følge Jesus og være hans disipler ut i 

nærmiljø og verden. Derfor er gudstjenestene våre hovedprioriteringen for Salhus menighet.  

Vi har fremdeles mange ulike gudstjenester; hovedgudstjenester med dåp og nattverd, 

familiegudstjenester med og uten trosopplæringstiltak, lovsangsgudstjenester en gang i mnd, og nytt 

av dette året, kveldsgudstjenester 2-3 ganger i semesteret. Gudstjenestene våre favner derfor vidt og 

vi jobber utrettelig for at flere skal føle seg velkomne på dem. Vi har ikke hatt ungdomsgudstjenester 

dette året. Dette skyldes i hovedsak få ungdommer som deltok på gudstjenestene og få som kunne 

tenke seg å være med i band/forsangergruppe. Vi har søndagsskole på de fleste hovedgudstjenestene 

og dette tror vi er et godt tiltak for både voksene og barn som på sikt vil øke gudstjenestesøkende.  

Hvis vi skal trekk frem enkelte temagudstjenester kan vi nevne en flott misjonsgudstjeneste med fokus 

på misjonsprosjektene i Nepal. Vi er også godt fornøyde med «skjærtorsdag rundt bordet» og 

friluftsgudstjenesten i Rimmaskaret 2. pinsedag, her kommer det stadig flere på gudstjenestene. I år 

leste vi ikke navnene på de avdøde under lystenningen på Allehelgensdag. Dette er et bevist valg fra 

stabens side da det flere år har vært utfordringer med uoverensstemmelser i listene over avdøde og 

hvor de er begravet.  

Til sists må nevnes at det har vært innsatt både sokneprest, og diakon i festgudstjenester dette året, 

og at både kantorvikarer, administrasjonssjefer, kirketjenere og menighetsråd har blitt enten takket av 

eller ønsket velkommen på gudstjenester. Mange gode kaker på kirkekaffene av denne grunn.   

Hanne Zimmermann-Ølberg  

Sokneprest 
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Økonomi 
Salhus menighet hadde et regnskapsmessig overskudd på kr.172459,- i 2019. 

 

Offer til menighetens eget arbeid for 2019 var på kr.106 034,- 

Sammenlignet med 2018 har offeret til menighetens eget arbeidet blitt redusert med kr.5966,- 

 

Offer til andre organisasjoner for 2019 var på kr.132 510,- 

Sammenlignet med 2018 har offer til andre organisasjoner økt med kr.47 010,- 

 

Det er mange i menigheten som gir et fast bidrag via givertjeneste i Salhus menighet. I 2019 kom det 

inn kr.106105,- 

 

Årets fasteaksjon til Kirkens nødhjelp ble også i 2019 gjennomført av konfirmantene i Salhus 

menighet. De samlet inn kr.38 591. Dette inkluderer også Vipps som menighetens medlemmer har 

bidratt med. Vipps-innbetaligene går direkte til Kirkens Nødhjelps konto, men blir kreditert Salhus 

menighet når nummeret er registrert i vårt sokn. 

 

Høstbasar i menighetssenteret ble gjennomført 9. november og det kom inn kr.19692,- Alle inntektene 

kom under arrangementet. 
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Andakt på Sethøyen og Åstveit 

sykehjem 
 

Andakt på Sethøyen 

Også i 2019 hadde vi andakt i fellesstuen på Sethøyen. Det er en gang i mnd. En av prestene er med, 

samt kantor/en musiker. Betjeningen disker opp med kaffe og noe godt å spise. Det ligger stor verdi i å 

få være på Sethøyen og ha samvær med de eldre der. Vi har nattverdsamling en gang i semesteret.  

 

Åstveit sykehjem 

Siden oktober 2016 har Salhus menighet hatt medansvaret for betjeningen av Åstveit sykehjem. Dette 

for å bidra til jevnere arbeidsbelastning mellom prester i prostiet.  

 

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 1 gang i halvåret. En av prestene utfordres også til å være med den 

årlige juletrefesten med en andakt.  
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Trosopplæring 
I 2019 hadde vi følgende breddetiltak: 

0-1 år: Tillit – babysang ukentlige samlinger. Vi følger skoleruten. 

3-4 år: Trygg hos Jesus. Samling i november 

5-6 år: Leve nær Jesus. Samling i september 

7-8 år: Bibellego om «Den barmhjertige samaritan. Oktober 

8-9 år: Tårnagent. En lørdag og søndag i februar 

10 år: 3 Minikonfirmantsamlinger og Leir vårsemester 

15 år: Konfirmasjon  

16-18: Ungdomssamlinger på fredagskvelder ca. en gang i måneden. 

Elise Lindtner Sæle 

Menighetspedagog 
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Konfirmanter 
De to første helgene i mai hadde vi konfirmasjonsgudstjenester som vanlig i Salhus. Medarbeidere var 

Erlend Mongstad og Maria Elverhaug. I tillegg var også vikarsokneprest Martin Aalen Hunsager med 

på tre av gudstjenestene. Sokneprest Hanne Z. Ølberg forrettet på de tre andre. Vi har to 

gudstjenester på lørdagene og èn på søndagene sidde helgene i mai.  

Alle konfirmantene ble invitert til sommeravslutning i juni med vannkrig, mat og lek. Dette var populært.  

Høsten 2019 var det 62 konfirmanter som var påmeldt. Ledere for konfirmantene dette året: Christian 

Dossou-Nonvide (ungdomsarbeider) Hanne Z. Ølberg ( Sokneprest) , Maria og Anders Førland ( unge 

voksne i menigheten)  Vi var september på «Sammenkonf» leiren i Knarvik i Nordhordland. Det var det 

over 500 konfirmanter, 100 ledere og mange frivillige foreldrevakter med på leiren. Salhus var godt 

forberedt og hadde med tre hovedledere, 6 ungdomsledere, 10 MILKere og mange foreldrevakter. 

Leiren ble oppsummert som en god opplevelse for de fleste.   

Konfirmantene samles fem torsdager i løpet av konfirmantåret til undervisningssamlinger fra kl. 16.30 

til kl. 20.00. I tillegg har de fire helger som er med i planen. De skal også være med på leir og delta på 

minst 8 gudstjenester i løpet året.  

 

Hanne Zimmermann-Ølberg  

Sokneprest 
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Barn og gudstjeneste 
Staben og MR ønsker at noen gudstjenester skal tilrettelegges spesielt for barn og dette har vi jobbet 

med i staben i løpet av året. Vi snakket om at det hadde vært gøy å få til en babysang gudstjeneste 

våren 2019, men denne ble flyttet til våren 2020. 

I løpet av 2019 har vi fått bygget om plassen bak i kirken med skjermet plass for teknikere og 

tilrettelegging av barne-krok. Dette var ferdig våren 2019 og vi hadde innvielse i slutten av mai. 

Barnekroken er i flittig bruk under gudstjenester. 

 

Elise Lindtner Sæle 

Menighetspedagog 
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Fast arbeid for barn og ungdom 

Breddetiltak 
Her kommer litt om de forskjellige breddetiltakene vi har hatt dette året. I snitt har vi litt under 100 i et 

årskull. Vi inviterer med brev hjem til alle og i tillegg med informasjon på kirkens Facebookside. Og de 

forskjellige oppslagstavlene i menigheten som er på Facebook. Etter hvert vil vi oppdatere 

hjemmesiden, vi jobber med saken. 

10 år 

Vi prøvde ut å ha minikonfirmantsamlinger for 10 åringer fra Salhus skole. Det var tre samlinger rett 

etter skoletid. Ca. 50% av klassen ble med på dette. 11 barn var med på samlingene og 8 av dem ble 

med på leiren. På samlingene serverte vi formiddagsmat, så bibelfilmer, lekte og lærte «Vår Far». I 

starten av april dro vi på leir til Setervika med minikonfirmanter fra Hardanger. En mor fra klassen var 

med som leder og en far ble i tillegg med som sjåfør. 

 

8-9 år 

Tårnagenthelgen fikk vi en fin flokk. Det var flest 8 åringer som ble med. Vi hadde 17 deltagere. Med 

ledere var vi 26 til sammen. Vi åpnet med labyrint i kirken som alle måtte gjennom, var på tur i 

kirketårnet og alle fikk Tårnagentavis. Flott helg! 

 

7-8 år 

I høst slo vi sammen aldersgruppen 7-8 år til en samling i oktober. Alle ble invitert til en gudstjeneste 

der vi delte ut Bibel-Lego. Etter gudstjeneste og kirkekaffen hadde vi en samling der vi bygget 

legopakkene sammen. I gudstjenesten hadde vi laget i stand Lego bønnevandring. Bare 6 barn møtte 

til dette tiltaket. 

 

5-6 år 

Blir invitert til høsttakkefesten sammen med speideren. Speideren hjelper med bål i bålpanne og 

grilling. Etter gudstjenesten hadde de bål ute med mat og leker for barna. Man kunne bl.a. få skyte med 

pil og bue bak kirken. De siste to årene har vi vært svært uheldig med været på dette tiltaket. Det pøste 

og blåste forferdelig denne dagen. Vi varmet de fleste pølsene inne for det var vanskelig å få varme i 

bålet pga. været. Breddesamlingen hadde vi på forhånd denne gangen med verksted og samling i 

kirken før gudstjenesten. I fjor opplevde vi at vi mistet litt folk som dro hjem etter kirkekaffen og lekene. 

Det kom 8 av de inviterte 5 og 6 åringene denne dagen.  

 

3-4 år 

I år som i fjor ble barn og foresatte invitert til en undrerunde i forkant av gudstjenesten. Det ble fint i år 

også. Små barn står jo tidlig opp. ☺  Alle som kom til gudstjenesten kom også til undrerunden i forkant 

av gudstjenesten. Barna hadde med seg familier, foreldre, søsken, og noen besteforeldre, så det var 

mye folk. Alt programmet var unnagjort etter gudstjenesten så da kunne alle slappe av med 

kirkesaft/kaffen. Dette fungerte fint vi laget sau som vi brukte under prekenen og lærte noen sanger og 

ble kjent med barn og familier. Så når gudstjenesten begynte ble det en god og avslappet stemning 

under gudstjenesten. Det møtte færre barn i år enn i fjor. 16 barn kom dette året mot 27 i fjor. 
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0-1 år 

Babysangen har pågått ukentlig fra september til desember. Vi har hatt 19 forskjellige familier som 

brukere på høstsemesteret. Vi har samlingene i menighetssenteret på gulvet foran vinduene. Der vi 

koser oss med sangstund, rim og regler, instrumenter, såpebobler og stoff som vi vifter med. Etter 

sangstunden setter vi oss rundt bordet og alle får formiddagsmat. Dette er et kjekt opplegg som er bra 

for både barn og foreldre. Vennskap blir knyttet mellom små og store og det hender ofte at foreldre går 

tur sammen etter babysangen. 

 

Søndagsskolen 
Søndagsskolen er oppe og går igjen. ☺ Vi er en liten flokk som deler på å lede søndagsskolen. I løpet 

av 2019 har vi hatt 18 samlinger og har hatt 154 barn innom søndagsskolen. De fleste av barna er barn 

som kommer en gang, de er gjerne med i et dåpsfølge, noen barn ca. 8 har kommer flere ganger. 

Barnekor 
I løpet av høsten 2019 har vi fått et nytt barnekor i kirken. Koret sprang utfra den flokken som var på 

minikonfirmantleir våren 2019. Miriam Pisani Falkanger som var med som leder og sjåfør på leiren har 

drevet barnekor i sin ungdom på Askøy. Hun og jeg (Elise Lindtner Sæle) startet barnekor sammen i 

høst, som et prøveprosjekt. 14 barn fra 4. trinn til 7. trinn var med i høst. Vi hadde 17 samlinger og tre 

av dem var opptredener. Vi fortsetter inn i 2020. Koret har øving hver tirsdag etter skoletid. Vi starter 

med formiddagsmat sammen. Etter dette går vi inn i kirken og synger. Håper vi kan få med den nye 

kantoren til å spille med oss når denne begynner i jobben.  

 

Annet fra menighetspedagog 

Jeg har rapportert trosopplæringsarbeidet i trosopplæringsplanen og vært på rapport møte med andre 

trosopplærere i Bjørvin bispedømme.  

 

Ellers har jeg deltatt på skolegudstjenestene før jul og samlinger med barnehagene på bedhusene og et møte 

med lærerne fra de forskjellige skolene. Dette har vært fint å være med på og har hjulpet til å bli litt bedre kjent.  

 

Skole/kirke arbeidet er et stort prosjekt i Salhus menighet og det er viktig at vi er flere som bidrar i dette store 

viktige arbeidet. I mars tok jeg kurset: «Vandring gjennom Bibelen» og før sommeren ble det sendt melding til 

skolene om at de kunne få besøk. Mjølkeråen skole og Hordvik skole takket ja. Så til sammen har jeg hatt 12 

skoletimer med 5. trinn.  

 

Jeg har vært med på en ungdomskveld før sommeren.  

 

Jeg var med som leder på konfirmantleiren «Sammen» høsten 2019. Det er flott og viktig å bli kjent med 

menighetens ungdommer. 

 

Elise Lindtner Sæle 

Menighetspedagog 
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Fredagsklubben 
Fredagsklubben i Salhus er for 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 i måneden fra kl. 18.00-20.00. Ofte 
kommer barna tidligere, og blir gjerne igjen til ca. 20.30.  
 
Kvelden begynner med at vi har satt frem diverse spill, biljard, bordtennis, fotballspill. Ca. 18.30 har vi 
en andakt, som oftest holdt av en av oss lederne – og iblant av en person vi har invitert. Barna er ofte 
aktive under andakten med gode spørsmål og interessante refleksjoner.  
 
Deretter har vi formingsaktivitet - iblant bingo. Ca. 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 – og 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 
siste året har det i snitt vært ca. 15 barn samlet.  
Siste gang før sommerferien reiser vi på båttur til Håøya med grilling, fotball, leker og iblant bading – da 
er det alltid ekstra mange barn med. For å få med alle stilte en god nabo med stor båt - i tillegg til våre 
egne to båter.  
Fredagsklubben har sammenhengende holdt på i 16 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 vi også fått med en ny 
medhjelper, Anne Gurine, og det er vi veldig glad for! 
 
Hilsen  
Øygunn Espeseth Kaslegard, Anne Gurine Bråstein Økland og Jan Gilje.  
 

MILK 
Fra høsten 2019 har jeg, sammen med ungdomsarbeider Christian E. Dossou Nonvide Oluwafemi, 

vært med å ha MILK samlinger. MILK er et lederkurs for 15-/16- åringer. Det er viktig å bli kjent med 

denne gruppen og være sammen med dem siden de skal ha praksis i Breddetiltakene og 

Søndagsskolen.  

Det er fint å være en del av Salhus menighet og jeg er svært takknemlig for alle frivillige som stiller opp 

og bruker av sin fritid i forskjellige aktiviteter for barn og unge i menigheten.  

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

 

Elise Lindtner Sæle 

Menighetspedagog 
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Skole- og kirkesamarbeid 
Skole/kirkesamarbeidet er i full blomst og fungerer godt. Alle trinnene på Mjølkeråen, Salhus og 

Hordvik skal få tilbudet om èn samling hver i året. Dette har vi i stor grad klart å få til. 6 trinn på våren 

og 3 trinn på høsten. 5.trinn har nå fått sin «vandring gjennom bibelen» gjennom trosopplærer Elise 

Sæle.  

Vi har hatt møte en gang i semesteret mellom skole/kirkekontaktene på de ulike skolene + sokneprest 

Hanne og trosopplærer. Dette har vært gode og konstruktive møter der både skolen og kirken får 

komme med utfordringer og gleder i samarbeidet. Vi ser 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 inviterer 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 
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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 

våren 2019 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 
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Kirkemusikk 
 

Følgende har deltatt ved Gudstjenester: 

Januar-mars 

13/1 Fanasolister: Camilla Bernt og Cathrine Snipsøyr. 

3/2 Kveldsgudstjeneste: Camilla Bernt og Cecilie Rødland sammen med ungdommer fra Salhus og    

Åsane. 

7/3 Kveldsgudstjeneste Solo: Camilla Myrer Næss. 

 

April 

Påskefest i Salhus    

Skjærtorsdag 18/4    

kl.18.00 Konsert Panis Ancelicus ( Brødet fra himmelen) Solister Marita Lervik og Thea Berge,   

kl. 19.00 Nattverdsgudstjeneste med dekket bord i kirken. Orgel, Solister og korgruppe. 

 kl. 20.00 Påskesangstund i menighetshuset 

     

Vi sang på 4 stemte salmer til Langfredag og 1. Påskedag. 

Langfredag 19/4  

kl.11.00 Gudstjeneste: Orgel, Solister og korgruppe. Sopran: Cathrine Snipsøyr. 

kl. 20.00 Konsert: Orgel og Solister: Camilla Myhrer Næss Og Cathrine Snipsøyr. 

Klaver: Sigmund Toppe 

 

Påskedag 21/4  

kl. 11.00 Orgel, Solister og korgruppe, blåsere Sopran: Camilla Myrer Næss. 

 

11 og 12/5  Camilla Bernt og Nina Martinsen sang ved 3 konfirmasjonsgudstjenester. 

Søndag 13/10 

Det  ble en festgudstjeneste med innsettelse av ny sogneprest Hanne Zimmermann i Salhus.   
Her deltok Con Spirito og Fanasolister og  ungdomssolister fra Salhus.  Camilla Bernt, Arne Nakling, 
Peter Wagstaff, Cecilie Rødland,  Cathrine Snipsøyr og + ungdomssolister fra Salhus.  
 
 

Blåsere fra Salhus musikklag ved Irene Haukås har medvirket på en rekke gudstjenester. 

Konserter: 

 

Mars 

Tirsdag 05.03  Konsert  i Salhus hallen,  En konsert og kafè med operasanger  Leif Jone Ølberg  
og innslag av Salhuskoret og Paradur  på feitetirsdag 5. mars 2019. 

Fanasolister: Cathrine og Camilla 

Salg av Fastelavensboller. 

 
Blomsterdalen bedehus, Hjellestadvegen 9, 5258 Blomsterdalen 
Mandag 11/3 kl. 20.00  «Minnes du sangen»   
Oppmøte 19.00. 5 deltagende kor/grupper .  
Blomsterdalen Gospelkor, Con Spirito fra Salhus , XL- Mannskor fra frikirken 
og Fanasolistene.   Programledelse ved Kantor Jan Røshol: 
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En respons fra en av de andre deltagende: 
Det var kjekt å få syngja skikkeleg gode songar med eit godt evangelisk budskap i lag med mange 
andre. Det var inspirerande å lytta til alle dei gode songarane, ikkje minst dei i mannskoret og i 
Fanatalentane.  
 
Sommerkonserter og Turistkonserter med Fanasolistene og Fanatalentene og gjester 

Salhus kirke 

Torsdag  6/6.   kl. 19.30  «Minnes du sangen»  med -«Himmel og Hav» sanger 

    Con Spirito, Blomsterdalen gospelkor, Kor Miks,  

Fanasolister og Ungdomssolister fra Salhus.  

Felles mannskor til slutt med den  «Den hellige stad» 

kl. 20.40   Kaffe og kaker 

Kl. 21.30-22.30  Nattkonsert «Ved havet» i Salhus kirke. 

    Salhuskoret, Fanasolister , XL Lars, og andre. 

    Solo: ved dirigenter for Salhuskoret og Blomsterdalen gospelkor 

     

Programmet fikk en fin omtale i Åsane Tidende ang. en godt besøkt kirke. Se bildet. 

 
Salhus kirke:   

4/7. Torsdag  kl. 20.00   Sommerkonsert  

    Camilla Bernt og Nina Martinsen    

14/7 Tirsdag  kl. 12.00   Sommerkonsert   

Cathrine Snipsøyr og Øystein Skre 

 

Jan Bjørn Røshol 

Vikar kantor 
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Con Spirito 
Con Spirito har nå eksistert i 14 år. Ved utgangen av året hadde koret 14 medlemmer.  

Dette året har vi deltatt på 5 konserter, (2 i Salhus kirke), deltatt på 4 gudstjenester og julekonserten 3. 

søndag i advent.  

 

Vår og høst holder vi åpne seminarhelger hvor vi inviterer alle som har lyst til å synge i koret vårt til å 

delta. Vi krever litt sangerfaring, eller notekunnskap, for å kunne delta. Det er også helt i orden å stikke 

innom på en ordinær øvelse for å se hvordan vi har det i Con Spirito. Koret mottar støtte fra 

voksenopplæringsforbundet «Musikkens studieforbund». 

 

Også dette året har vi hatt gleden av å ha Jan Røshol som dirigent. Vårsemesteret ble av den særdeles 

aktive sorten. Sammen med Fanasolistene, Fanatalentene og Fana Kammerorkester satte vi opp 

konsertprogrammet «Klassiske perler for kor og orkester» Programmet ble fremført i Salhus kirke 30. 

mars, og Skjold kirke 31. mars. På programmet sto satser fra Messe i G-dur av Schubert, Gloria av 

Vivaldi, Juleoratorium av Saints Säens, Kantate 140 av Bach, Kroningsmessen av Mozart og Messias 

av Händel. 

 

Parallelt med dette deltok vi i programmet «Minnes du songen». Her møtes kor i forskjellige sjangere, 

forskjellige bydeler og ulike typer menigheter til samsang rundt sanger og salmer vi alle har et forhold 

til. Det er utrolig givende. Denne våren jobbet vi sammen med mannskoret X-Lars fra frikirken, 

Blomsterdalen gospelkor og Kormiks fra Kyrkjekrinsen bedehus. Vi hadde konsert i Blomsterdalen 

bedehus 11. mars og i Salhus kirke 6. juni. 

 

Koret deltok på gudstjeneste i Salhus kirke 31. mars, og 2. påskedag i Hordvik bedehus. 

 

Høsten ble litt roligere. Vi fortsatte samarbeidet med «Minnes du songen» og hadde konsert i Laksevåg 

kirke 21. oktober. Til denne konserten ble også «Metone» fra metodistkirken i Fyllingsdalen med.  

 

Lørdag 2. november hadde vi åpent seminar hvor vi hadde annonsert med at alle som ville være med å 

synge på Allehelgens dag var hjertelig velkommen til å delta. På søndagens gudstjeneste (03.11.2019) 

hadde vi med oss noen Fanasolister og to ungdomssolister fra Salhus, Ingrid Marie Gerner og 

Benedicte Adelheid Rødland Jelstad. To flotte representanter fra den ynger garde med sangere i 

Salhus. Godt å se og høre at nye generasjoner med sangere blir med oss i dette viktige 

menighetsarbeidet. 

 

Søndag 17. november deltok vi på kveldsgudstjenesten hvor Helene Toppe ble innsatt som diakon, en 

verdig og fin gudstjeneste som det var fint å få delta på. 

 

Året ble avsluttet med den tradisjonelle julekonserten 3. søndag i advent. Der deltok vi sammen med 

Salhus og Hordvik skolemusikk, Mjølkeråen skolemusikk, Salhus musik- lag, og et nystartet barnekor i 

Salhus menighet.  Det ble en fin felles markering av julen som vi snart skulle gå inn i. 

 

For AU Con Spirito 

Randi Støre Gjerde 
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Menighetsblad 
Årsmelding 2019 for Menighetsbladene i Åsane prosti 

Bladet har hatt 5 utgivelser i løpet av året, og hver utgave har bestått av en lokal del og en felles del for 

prostiet. Hver menighets lokalredaksjon produserer stoff til bladet og dette redigeres av redaktør som 

også lager innhold til fellessidene. 

 

Bladet finansieres ved støtteannonser og gaver (bladpenger) fra leserne. Målsetting er at driften skal 

være selvbærende, uten behov for driftstilskudd fra menighetene. For 2019 ligger det an til et 

underskudd. Nedgang i støtteannonser er hovedårsak til underskudd. Bladpenger er forholdsvis stabilt, 

og er livsnødvendig for bladet. Stor takk til dem som bidrar her! 

 

Styret for bladet består av representanter for hver av de deltakende menighetene, i tillegg er redaktør 

og annonsekontakt invitert med på møtene. Det har vært holdt ett styremøte og to drøftelsesmøter (ikke 

vedtaksført fremmøte), samt e-post og telefon/SMS utveksling. Fellesredaksjon har egne møter forut 

for utgivelse, styreleder har deltatt på et av disse. 

 

Menighetene som deltar i bladsamarbeidet har hatt disse representantene: 

Indre Arna - Odd Kjos 

Ytre Arna - Thor Kalland / Astri Vårdal 

Biskopshavn - Bjørn Otto Aarheim 

Eidsvåg - Dag Sunnanå 

Osterøy - Jenny Eikeland 

Salhus - Wigdis Buanes og Oddvar Førland 

Åsane - Karsten Epland 

 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Otto Aarheim 
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Frivillige 

Vi har stor glede av å ha en flott og stabil gjeng med frivillige i Salhus menighet. Disse har vært med på 

å gjennomføre ulike aktiviteter i 2019.  

De frivillige bidrar med viktige oppgaver i 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). 

Når det gjelder aktiviteter i regi av frivillige kan vi blant annet nevne kirkeringen, som møtes jevnlig til 

hygge og forberedende arbeid inn mot den årlige høstbasaren. Fredagsklubb for barn på 4.-8.-trinn og 

høstens nyoppstartede barnekor for barn på 4.-7.-trinn er kjekt å kunne løfte frem. 

En trofast gjeng har arrangert formiddagstreff for alle interesserte i menigheten seks ganger i 2019. De 

serverer god varmmat, kaffemat, sang og lett underholdning til stor glede for alle fremmøtte. 

Vi har en god del frivillige som er med i komiteer og utvalg, som diakoniutvalg. Disse samarbeider tett 

med diakonimedarbeideren som Salhus menighet var så heldig å få i november. 

Noen er nevnt, men ingen er glemt!  

En ting er sikkert og det er at Salhus menighet er avhengige av alle dere som bidrar til et riktig 

menighetsliv. Tusen takk til hver og en av dere! 
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Diakoni 
Diakoniutvalet i Salhus menighet har 5 medlemmer. Sokneprest og frivillighetskoordinator møter frå 
staben i tillegg til tre frivillige medlemmar. 
I 2019 har desse vore med: Vikarsokneprest Martin Hunsager, Vikar for frivillighetskoordinator Helen 
Toppe, Norunn Noremark (leiar), Anne Mari Iversen og Elna Knudsen. 
 
Utvalet har arbeidd etter menigheten sin lokale diakoniplan, som bygger på «Plan for diakoni for Den 
norske kyrkje av 2008.» Planen famnar vidt, og har denne definisjonen: «Diakoni er kyrkja si 
omsorgsteneste. Det er evangeliet i handling og vert uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande 
fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd». 
 
2019 runda av med eit stort bønesvar: Salhus menighet fekk ein 50% diakonstilling, øyremerka 
Toppeområdet (grunna levekårsundersøkjinga). Stillinga er finansiert av kommunen og BKF, 50% kvar. 
1. november 2019 byrja Helen Toppe som diakonimedarbeidar i Salhus menighet.  
 
Aktiviteter i 2019: 
Kyrkjekaffi: det er alltid kyrkjekaffi etter gudstenesta. 
Formiddagstreff:  Det har vore 6 formiddagstreff i løpet av året. Det har vore omlag 30-40 personar på 
treffa kvar gong. Dette året gav leiar Elna Knudsen over stafettpinnen til eit nytt leiarteam; Wigdis 
Buanes, Eva Hammer og Berta Wergeland (Helga Haaland?). 
Allehelgensarrangement: Markering under gudstenesta samt ekstra god kyrkjekaffi etter 
gudstjenesta. 
Juleblomster: 39 juleblomster er levert til nære etterlatte og brukarar av besøkstenesta. 
Høstbasar og sommarfest: arrangert som vanleg. 
Besøksteneste: Vi har hatt besøksteneste, vikarteneste for formiddags-kaffistunder på Sethøyen 
serviceboliger, og telefonkontakt-teneste. Besøkarar hjelper også til ved transport tur/retur Sethøyen til 
formiddagstreffa. 
Andaktsstunder: Vi har framleis ansvar for andaktsstundene på Åstveit sjukeheim. Frå jan-juni hadde 
vi andakter kvar veke. Etter sommaren måtte vi redusere til tre gongar i mnd. Tilsaman har frivillige og 
prestane hatt 33 andaktsstunder på Åstveit. 
 
Svært mange av dei frivillige i menigheten har vore engasjerte i våre diakonale oppgåver i løpet av året. 
 
Vi vil rette ein spesiell takk til Norunn Noremark som har vore leiar for diakoniutvalet i 4 år.  
Vi vil også med stor takksemd takke av Elna Knudsen, som mangeårig andaktshaldar på Åstveit, som 
medlem i diakoniutvalet og som leiar av formiddagstreffet. 
 
Vi som kjem etter, både i alder og innsats, får med oss ei rik arv av erfaring, engasjement, trufasthet og 
overgivelse. Dette tar vi med oss vidare til styrke og oppmuntring i det diakonale arbeidet. 
 
Helen Toppe 
Diakonimedarbeidar 
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Morvik KFUK-KFUM speidere 
 

Speiderene møtes i Sunnfjordheimen hver tirsdag kl.18.00-19.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


