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Salhus menighetsråd 
Leder  Per Vidar Halsnes 

Nestleder Hilde Elin Haaland-Kramer 

Sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg (vara: Børge Ryland og Thor Haavik) 

  Nils Gunnar Toppe 

  Benedicte Adelheid Rødland Jelstad (permisjon ut perioden) 

Nils Kristian Søfteland 

Nina Nybøe Førland 

  Ingebjørg Træland Børsheim 

Camilla Bernt 

Arve Mongstad (fast medlem fra februar 2021) 

 

Varamedlemmer 1.vara Anne Marie Heggernes Røynesdal, 2.vara Espen Sandvik, 

3.vara Åsrunn Myklebust og 4.vara Ragnar Waagbø 

 

Menighetsrådet hadde i fjor 9 møter og behandlet 87 saker. Menighetsrådets arbeidsutvalg 

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

fikk medlem Benedicte Adelheid Rødland Jelstad permisjon fra menighetsrådet grunnet 

utdanning/studier. Arve Mongstad rykket da opp fra varaplass til fast medlem. 

Året 2021 ble en fortsettelse av de unntaksbestemmelsene som gjaldt i 2020 på grunn av 

smittevernreglene for Covid-19. Menighetsrådet og staben forsøkte likevel å holde en så 

normal aktivitet som mulig på tross av det i perioder var strenge antallsbegrensninger som 

hindret gudstjenester, kirkekaffe og andre aktiviteter i menigheten. Det ble gjort flere kreative 

tiltak for å tilpasse seg forholdene. Utegudstjeneste i januar (!) og egne dåpsgudstjenester kl. 

13 etter den ordinære gudstjenesten kl. 11, for å redusere antall gudstjenestedeltakere.  

Samlet sett la likevel smittevernreglene mindre begrensninger på arbeidet i menigheten dette 

året enn i 2020. 

Fra januar 2021 gikk Thor Håvik ned i 50 % kapellanstilling i menigheten for å kunne arbeide 

50 % i et engasjement for bispedømmet. Jan Kåre Jakobsen som nylig var pensjonert fra 

stillingen som sokneprest i Arna, kom da inn som 50 % vikar fra januar til sommeren 2021. 

Etter sommeren kom Børge Ryland tilbake som vikar i menigheten. Fra sommeren sluttet 

Christian Oluwafemi som ungdomsarbeider og ble erstattet av Eli Aurlund resten av året. 

Christian arbeidet likevel dels videre som prestevikar i menigheten. 

Vedlikehold av Salhus kirke har også vært opp til drøfting flere ganger i menighetsrådet.  

Bedret tilkomst for rullestolbrukere, vedlikehold av tak, lysforholdene i kirken og annen 

praktisk tilrettelegging er drøftet med BKF. 

Menighetsrådet har brukt mye tid på nedbemanningen som er gjort i Bergen kirkelige 

fellesråd (BKF) og hvordan dette virket inn på arbeidet i menigheten. Menighetens 

deltidsstilling som frivillighetskoordinator ble trukket inn og i praksis betydde det at vi mistet 

vår administrasjonsleder i full stilling. Denne ble fra august redusert til en 60 % stilling. 
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På tross av dette har staben gjort en stor og helhjertet innsats for hele menigheten i året som 

ligger bak oss. Det er et fantastisk team som alltid finner løsninger og alltid yter langt mer 

enn det som kunne forventes av dem. 

Stor takk også til alle frivillige som yter en uvurderlig innsats slik at menigheten lever og kan 

være synlig i nærmiljøet. 

 

Per Vidar Halsnes 
Menighetsrådsleder 
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Ansatte 
Tilsatt i Bjørgvin bispedømme: 

Sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg 

Kapellan Thor Haavik (50% permisjon) 

Prostiprest Børge Ryland 50% (Fra høst 2021) 

Prestevikar Christian E. Dossou Nonvide Oluwafemi 50% stilling (01.08.2021-31.12.2021) 

Vikarprest Jan Kåre Jakobsen 50% stilling (01.01.2021-30.06.2021) 

 

Tilsatt i Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF): 

Administrasjonsleder  Kristi Elin Aadland 60% stilling 

Menighetspedagog  Elise Lindtner Sæle 80% stilling 

Kantor    Magnar Børnes 75% stilling 

Kirketjener   Joana Vaitke 50% stilling 

Diakonimedarbeider  Helen Toppe 50% stilling 

Helgekirketjenere  Anders Nybøe Førland 
Linda Vabø  

 

Tilsatt i Salhus menighet: 

Ungdomsarbeider Christian E. Dossou Nonvide Oluwafemi 50% stilling (01.01.2021-

31.07.2021)  

Barne- og ungdomsarbeider vikar  Eli Aurlund Sæle (fra 10.08.2021-31.12.2021) 

Renhold menighetssenteret Linda Vabø (til sept.2021)  
Gabriel Haaland-Kramer (fra 10.09.21) 

Utleie menighetssenteret Kristi Elin Aadland 5% stilling 
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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 derfor vidt og 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 har prøvd å ha søndagsskole på de fleste hovedgudstjenestene med dåp og nattverd.  

Koronaen satte sitt preg på våre gudstjenester i år også. Restriksjoner med antall, hvordan 

feire nattverd og omfattende registrering har gjort at vi har hatt flere medarbeidere i sving pr 

gudstjeneneste. Men de trofaste kirkegjengerne har ikke uteblitt fra gudstjenestene, tvert 

imot. Flere har sagt at de har trosset frykten for smitte og stilt opp på gudstjeneste likevel. Vi 

har også i år måttet være kreative når det gjelder å samles så mange som mulig. Dåpene har 

blitt flyttet til egne dåpsseremonier i forkant eller etterkant av gudstjenestene blant annet.  

I januar flyttet vi for eksempel Gudstjenesten ut foran kirken. Med fult band holdt vi 

lovsangsgudstjeneste med bålpanner rundt oss til å holde varmen ved. Dette var populært 

og frister til gjentakelse.   
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I april, etter påske hadde vi avskjed for prost Øystein Skauge på en festgudstjeneste i kirken. 

Vi fikk feiret med kirkekaffe på kirkebakken og Øystein fikk en hengekøye i gave slik at han 

kan lære seg å slappe av som pensjonist. Samme dag avholdt vi årsmøte. 

 

Friluftsgudstjenesten i Rimmaskaret 2. pinsedag ble gjennomført av vikarprest Jan Kåre 

Jakobsen og der var det god stemning. Utover høsten var det variasjoner i forhold til både 

antallsbegrensinger i kirken og ulike regler for munnbind og renhold mellom hver seremoni. 

Smittevern ble tatt på alvor i vår menighet og vi stod på for å legge til rette for gudstjenester 

likevel. Det ble mye frem og tilbake med kirkekaffe så den ble i perioder droppet. 

Konfirmantene ble presentert på to presentasjonsgudstjenester, delt opp i de gruppene de 

har forholdt seg til hele konfirmantåret.  

Julaften og 1. dag kunne vi ha 50 til stede på gudstjenestene og da ble det påmelding. Thor 

Haavik var på bedehusene og Hanne Zimmermann-Ølberg i kirken. Børge Ryland hadde 1. 

juledag. 

Alt i alt har vi også dette året hatt gode gudstjenester så langt det har latt seg gjøre, og de 

har vært viktige for mange i menigheten. Dåpstallene har ikke gått drastisk ned når vi har lagt 

til rette for egne dåpsseremonier, men noen avlysninger har det vært grunnet korona.  

  

  

Hanne Zimmermann-Ølberg   
Sokneprest 
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Økonomi 
Salhus menighet hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.154 047,05 i 2021. 

 

Menighetsrådet var opptimistiske når budsjett for 2021 ble fastsatt. Beklageligvis hindret 

nedstenging grunnet korona oss i å gjennomføre ulike planlagte arrangement. Dermed ble 

heller ikke budsjeterte midler brukt slik menighetsrådet ønsket for 2021. 

 

Vi har gjennomført færre gudstjenester i 2021 grunnet Covid-19 og dermed færre 

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

 

Offer til menighetens eget arbeid for 2021 var på kr.55 607,15. 

Sammenlignet med 2020 har offeret til menighetens eget arbeidet likevel økt med kr.23 

804,49. 

 

Offer til andre organisasjoner for 2021 var på kr.85 550,72. 

Sammenlignet med 2020 har offer til andre organisasjoner også økt, til tros for færre 

anledninger til å ta inn offer, med kr.5064,53. 

 

Det er mange i menigheten som gir et fast bidrag via givertjeneste i Salhus menighet. I 2021 

kom det inn kr.176 850. Dette er en økning i givergleden på kr.61 189,00. 

 

Årets fasteaksjon til Kirkens nødhjelp ble også  i 2021 gjennomført digitalt via Salhus 

menighet sin Facebookside.  Grunnet Covid-19 var det ikke anledning for konfirmantene gå 

fra dør til dør og samle inn penger, slik det er tradisjon for.  

Det ble samlet inn kr.29.935,- All innbetalig gikk direkte til Kirkens Nødhjelps konto, men ble 

kreditert Salhus menighet, når telefonnummeret er registrert i vårt sokn. 

 
 
Kristi Elin Aadland 
Administrasjonsleder 
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Trosopplæring 
I 2021 hadde vi følgende breddetiltak: 

0-1 år:  Babysang. Ukentlige samlinger. Det har vært nedstengt i perioder grunnet 

  Korona. 

3-4 år:  Undretur i kirken med bokutdeling på familiegudstjeneste i november. 

5-6 år:  Samling med dukketeater i vårt nye barnerom i kjelleren og 

familiegudstjeneste med bokutdeling i september. 

7-8 år:  Legofest med familiegudstjeneste, utdeling av bibel-lego. Samling med 

kirkekaffe og legobygging med foresatte i oktober. 

8 og 9 år:  Tårnagent en lørdag i februar. 

10 år:   Familiegudstjeneste med juleverksted i desember. 

11 og 12 år:  Farmen Junior. Samling på Mikkelsensplass en kveld + friluftsgudstjeneste på 

Mikkelsensplass i juni. 

15 år:   Konfirmantundervisning + Salhus Ung fredagskvelder våren 2021 og 

søndager høsten 2021 

16-18 år:  Salhus ung+ ungdomssamlinger på fredagskvelder våren 2021 og 

søndagskvelder høsten 2021 ca. en gang i måneden. 

 

Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 
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Faste aktiviteter for barn og unge 
 

0-1 år 
Babysangen har rullet og gått selv med 
koronatiltak. I perioder har vi bare fått være fem 
babyer i hver samling. Da har vi tilbudt to 
samlinger. I perioder har vi hatt to samlinger etter 
hverandre. I løpet av året har vi hatt 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. Alle har tatt med 
egen formiddagsmat. Det har gått veldig greit. 
Dette er et kjekt opplegg som er bra for både barn 

og foreldre og av og til besteforeldre. Opplever at det har vært særlig fint å samles dette året når 
familiene ikke har hatt så mange aktiviteter å møtes på. Mange har vært mye alene og er veldig 
takknemlige for å ha et sted og samles. 
 
3-4 år 
Vi hadde 13 barn med foresatte samlet til undretur i kirken. Hobbyaktivitet i menighetssenteret der 
vi laget sau. Familiegudstjeneste med utdeling av bøker og kirkekaffe.  
 
5-6 år  
Vi samlet 22 barn med foresatte til samling med dukketeater i kjelleren. Høsttakkefest med utdeling 
av bøker og «BlimE dansen». Speideren var med og hadde aktiviteter og grilling etter 
gudstjenesten. 

                                                                                                         
7 og 8 år 
Ble inviterte til Legofest der de 
kunne ta med legofigur de 
hadde laget selv i prosesjon. 
Legoen var på utstilling i kirken 
under gudstjenesten. Vi hadde 
bønnevandring med 
legoinnslag. Barna fikk Bibel-
Lego med fortellingen om den 
Barmhjertige samaritan. Den 
ble bygget på 
kirkekaffesamlingen etterpå 
med familien. Vi delte ut 15 
legopakker. 
 
 

 
8 og 9 år 
Denne våren var det Tårnagentsamling for denne aldersgruppen. På grunn av nedstenging og 
strengt smittevern måtte denne samlingen forandres. Vi fikk ikke hatt familiegudstjeneste som 
planlagt. Vi hadde fire samlinger der vi kunne ha fem barn i hver samling sammen med foresatte 
som hjalp dem med oppdragene. 22 barn fikk vært med på dette. Alle var delt i kohorter. Vi hadde 
lagt oppdrag til dem rundt i kirken som de løste med foresatte. De fikk tårnagentavis, bøff og is da 
de var ferdige. En veldig gøy dag også for foreldrene. 
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10 år  
Like før jul inviterte vi til familiegudstjeneste med juleverksted. Alle som ville kunne bli med. Dette 
var like før nedstengingen og det var mye sykdom og smitte. Vi samlet ca. 30 til juleverkstedet. Da 

var 15 av disse barn. De fleste 
var kirkefamilier og folk vi 
kjenner godt. 
 
11 og 12 år 
I 2021 begynte vi med noe nytt 
for denne aldersgruppen: 
Farmen Junior. Dette ble veldig 
populært. Denne aldersgruppe 
er det ofte vanskelig å få med 
seg, men mange ville være 
med på Farmen Junior. 36 
barn var med. Vi var på 
Mikkelsensplass i Tellevik. Vi 
hadde fått med mange gode 
ledere fra menigheten og 
mange foreldre hjalp til. Til 

sammen var vi 56 som var samlet til Farmen Junior. Vi var der en torsdagskveld og i tillegg var 
alle inviterte til friluftsgudstjeneste samme sted søndagen etter. Vi var heldige med været og fikk 
to fantastiske dager i Tellevik. Deltagerne fikk prøve seg på oppdrag som å lage benker, lage 
alterbilde av natur, koke suppe på bål, lage pil og bue og seljefløyte. Vi sang, spiste, hadde 
samlinger med andakt og Thor fortalte fra Farmen. Mot slutten fikk de prøve seg i Farmen 
konkurranser. Spikkring, saging, skyting, melkespann, hinderløype og kunnskap. Vi satser på at 
Farmen Junior blir en tradisjon i årene framover. 
 
 
Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 
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Søndagsskole 
Vi har hatt tilbud om søndagsskole, men grunnet nedstengte gudstjenester har noen av dem blitt 
avlyst. Vi har likevel gjennomført sju samlinger i 2021. ca. 30 barn har vært med. Noen av dem har 
vært med flere ganger. Vi er 5 ledere som rullerer på å ha samlingene. 
I løpet av våren og sommeren har vi oppgradert det største rommet i kjelleren. Nye gardiner, 
tekstiler, hyller, dukketeater-scene, stativ til flanellograf, ny framviser fastmontert i taket, Bluetooth 
høyttaler og internett er nå på plass i kjellerrommet. Det er nå mye mer brukervennlig for alle som 
vil bruke rommet enten det er til søndagsskole, breddesamlinger, ungdomsgrupper eller ymse 
møter. 

Barnekor 
Våren 2021 fikk vi ikke til samlinger med barnekoret. Da høsten kom gikk vi på med friskt mot med 
vår nye ungdomsarbeider Eli. Vi fikk etter hvert en gruppe på 4 barn. To av dem var borte store 
deler av høsten da de fikk Korona i familien. I løpet av høsten ble det likevel gjennomført 3 
opptredener. De sang på familiegudstjenesten i oktober og til jul hadde vi en konsert for foreldrene 
og vi sang på familiegudstjenesten i desember. 

 
Utendørs påskevandring 
Med så pass mye nedstenginger og smittevern 
også dette året, og siden påskevandring rundt 
kirken ble så populær i fjor laget vi utendørs 
påskevandring rundt kirken dette året også. 
Hildegunn Aase var en veldig god medspiller i 
dette. Det var mange kjekke oppgaver rundt 
kirken og på kirkegården. Alle ble bedt om å 
lage et kors av noe de fant i naturen for så å 
plante det på haugen utenfor kirken. Dette året 
laget vi og en stor flott grav utenfor kirken. I 
vinduene i menighetssenteret hadde vi 
utstilling av de forskjellige påskedagene med 
forskjellige materialer for hver av dagene. 
Dette stod til pynt i hele påsketiden. Etter 

påske trakk Nikodemus ut tre vinnere som fikk påskeegg. 17 familier sendte inn besvarelser og 
bilder. Tror kanskje dette er i ferd med å bli en fast tradisjon. 
 

Milk 
Sammen med ungdomsarbeider er jeg med og har Milk-samlinger, for ungdommer som vil gå på 
lederkurs. Bare en deltager gjennomførte våren 2021. De fleste samlingene ble digitale og det 
fungerte greit. Denne høsten har vi fått tre deltagere og vi har slått oss sammen med Milk i Eidsvåg 
menighet som har fire deltagere. Vi har samlingene nede hos dem og deler på oppgavene. Det er 
Ingvild Aurlund Lossius, søsteren til vår barne- og ungdomsarbeider Eli Aurlund Sæle, som er leder 
for Eidsvåg-gjengen. Vi har mange kjekke konfirmanter så vi håper på flere deltagere på Milk neste 
høst. 
 

Annet fra menighetspedagog 
Også dette året har det blitt mye hjemmekontor. Det fungerer fint, men det er ekstra kjekt å få 
komme på menighetssenteret å være sammen med staben når det er mulig.   
Jeg setter stor pris på å være en del av den koselige staben vi har. Det er en helt fantastisk flokk! 

 
Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 
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Konfirmanter 
De to første helgene i september hadde vi konfirmasjonsgudstjenester som i fjor. Dette ble 

en fin anledning til å markere slutten på konfirmantåret, selv om det var begrensninger med 

antall gjester i kirken. Vi ser fram til vår-konfirmasjoner igjen etter to år med pandemien. 

Ungdomsarbeider Christian Nonvidé gikk over til prestevikarstilling og Eli Aurlund Sæle ble 

vår nye barne- og ungdomsarbeider i høst. Kapellan Thor Haavik, Christian Nonvidé og Eli 

Aurlund Sæle fikk sammen ansvaret for å lede konfirmantarbeidet videre. 

Det nye konfirmantkullet, med 76 påmeldte, er delt i Maria- og Petergruppen. Hver gruppe 

møtes to ganger i måneden. Konfirmantopplegget består av en undervisningssamling og en 

mer sosial samling som vi kaller Salhus Ung. 

Konfirmantåret begynte allerede 29. august med en presentasjonsgudstjeneste med 

sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg. Siden har vi hatt regelmessige samlinger. Noen 

ganger ble vi nødt til å avlyse eller utsette samlingene pga. smittesituasjonen. Andre ganger 

delte vi oss i mindre grupper, for å kunne samles i samsvar med gjeldende smittevernregler. 

I desember ble det lysmesse med konfirmanter og foresatte til stede. Thor ledet 

gudstjenesten.  

Vi arrangerte også julefest for alle konfirmanter med julemiddag, musikk, og morsomme 

leker. 

Vi ser at erfaringen med pandemien fra i fjor hjalp oss med prioritering og ga oss en bedre 

evne til å tilpasse oss de skiftende reglene som har kommet. Konfirmanter går ofte til 

gudstjenester og det er kommet gode tilbakemeldinger på at de trives. 

Vi gleder oss til leir på Sætervika Ungdomssenter 18.-20. mars 2022. 

 

Christian Dossou Nonvidé 
Prestevikar 
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Barn og gudstjeneste 
Friluftsgudstjenesten ble fantastisk. Magnar hadde fått til et flott band.  

 

 

 

 

 

Camilla Bernt, Hildegunn Aase og Ella Aase var forsangere. Det kom masse folk. Det ble 
stuntteater for barna og grilling av pølser til barn på de nydelige bålplassene, som er laget til på 
Mikkelsensplass. En veldig kjekk dag. 

 
Barnas egne kirkebenker 
Vi har fått egne kirkebenker for barn. De skal stå framme i kirken når vi har familiegudstjenester. 
Ellers vil vi ha dem i det nyinnredete søndagsskolerommet i kjelleren på menighetssenteret.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 
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Skole- og kirkesamarbeidet 
«Vandring gjennom Bibelen» for 5. trinn fikk jeg hatt på Mjølkeråen skole. Salhus skole hadde jeg 
hatt 5. trinn året før og Hordvik fikk jeg ikke kommet til på grunn av Korona. Barnehage og 
skolegudstjenester som vi skulle ha før jul ble rammet av smittevern så de ble avlyst. Vi håper de 
viste den flotte digitale skolegudstjenesten som ble laget i fjor. Hanne, Magnar og jeg fikk besøke 
barnehagene på bedehusene i Mjølkeråen til påske med påskevandring, men Hordvik barnehage 
avlyste. Vi har og hatt møter med skole/kirkekontaktene våre på våren og høsten.  
 

Elise Lindtner Sæle 
Menighetspedagog 
 

 

Det har vært utfordrende å få til skole og kirkesamarbeid i 2021 grunnet mange restriksjoner i 

skolene og i kirken. I februar fikk menighetspedagog hatt noen «vandring gjennom bibelen» 

timer med Mjølkeråen skole. I oktober fikk soknepresten hatt 6. trinn fra Salhus og fra 

Hordvik på kirkebesøk. Vi hadde et møte i skole/kirkeutvalget der vi snakket godt sammen 

om veien videre etter korona. Vi ønsker alle et videre samarbeid og den reviderte 

skole/kirkeplanen er blitt godkjent av både skolen og kirken. Alle skolene og barnehagene 

måtte dessverre avlyse gudstjenestene før jul, men de fikk tilsendt den «gamle» 

julegudstjenesten vi laget i fjor, og flere av skolene lot elvene få se den. Planen er at 

skole/kirkesamarbeid skal opp å gå igjen fra høst 2022. 

 

Hanne Zimmermann-Ølberg   
Sokneprest 
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Diakoni 
Diakoniutvalet i Salhus menighet 2021:  

• 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: Matleveringa i samarbeid med Matsentralen har rulla og gått kvar veke heile 
2021, med unntak av dei to siste vekene i juli. Med munnbind, sprit og avstand har det vore 
mogeleg å ivareta smittevern. Våre frivillige gjev utrykk for at dette er ei svært meiningsfull 
oppgåve, og mottakarane gjev oss stadig vekk positive tilbakemeldingar. Antal mottakarar 
har i 2021 lagt på 20 (7 familiar, 13 single). Mot slutten av året opplevde vi ei lita auking 
grunna strømprisane. Tilsaman har Salhus menighet levert ut ca 850 matposar i 2021 og det 
utgjør over 9 tonn mat. 

Kyrkjekaffi: F.o.m hausten 2021 vart det igjen mogeleg å ha kyrkjekaffi etter gudstenestene. 
Fram til innstramming av smittevernreglar i desember hadde vi jevnlig kyrkjekaffi. 

Formiddagstreff: Det har ikkje vore mogeleg å arrangere formiddagstreff i 2021. Wigdis 
Buanes, Eva Hammer og Berta Wergeland er framleis leiarteam.  

Allehelgensarrangement: Markering under gudstenesta med lystenning, opplesing av 
namn, song av Con Spirito, samt utdeling av roser ved utgangen. Diakoniutvalet serverte 
ekstra fin kyrkjekaffi etterpå. 

Høstbasar: avlyst.  

Sommarfest: Det var stort å kunne ha vår årlege sommarfest igjen etter to år utan. Godt 
oppmøte, god stemning og god innsats frå stab og frivillige. 

Besøkstenesta:Har gått som normalt, med både telefonsamtalar og fysiske møter. I 2021 
har vi hatt 6 personar som får besøk/telefon ca. kvar fjortande dag.  

Juleblomst til pårørande: Vi gav ut 20 blomster til pårørande til jul. (Kun til dei som sat 
åleine igjen som etterlatt). Vi gav også blomst til dei som nyttar besøkstenesta, samt til dei 
som leverte. Tilsaman 30 blomster.  

 
 
Helen Toppe  
Diakonimedarbeidar 
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Andakt på Sethøyen 

Vi startet opp igjen med andakter på Sethøyen så fort det var mulig å komme på besøk i stuen der 

igjen. Da har kantor og prest vært til stede. Besøkene på Sethøyen består av salmer/sanger, bønn og 

andakt. Etter en halvtimes andakt er det kaffekos og prat rundt bordet. Dette er vel så viktig. 

Beboerne setter stor pris på besøk fra kirken ca. en gang i mnd., og prest og kantor storkoser seg når 

de får reise ut til Sethøyen. Vi gleder oss til videre samarbeid.   

 

Hanne Zimmermann-Ølberg   
Sokneprest 
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Redegjørelse om tilstand med hensyn til likestilling- og 

diskrimineringslovgivningen 
 

Salhus menighet 

Valgordningen i Den norske kirke innebærer at kjønnsfordelingen i styrende organer 

avgjøres gjennom demokratiske valg. De 8 medlemmene i Salhus menighetsråd velges av 

soknets medlemmer hvert fjerde år. For perioden 2019-2023 viste valgresultatet at 

fordelingen av rådets folkevalgte, faste medlemmer er 5 kvinner og 3 menn. Et av de 

kvinnelige medlemmene har fått permisjon fra menighetsrådet ut perioden og første varer 

rykket opp. Fordelingen er da blitt slik; 4 kvinner og 4 menn. 

 
Likestillingstiltak 
De fleste som arbeider i Salhus menighet, er ansatt hos Bergen kirkelige fellesråd eller 
Bjørgvin bispedømme. Som arbeidsgivere har organisasjonene aktive strategier for å unngå 
diskriminering og kan eventuelt iverksette tiltak om nødvendig. Salhus sokn har en ansatte 
og Salhus menighetsråd har samarbeidsavtale med fellesrådet om det formelle 
arbeidsgiveransvaret for denne. 
 
Begrensninger 
Salhus sokn har ingen begrensninger når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, styrende 
organer, verv eller stillinger som har sammenheng med ett eller flere 
diskrimineringsgrunnlag. Det er heller ikke segregerte, herunder kjønnsdelte, aktiviteter eller 
tilbud. 
 
Med tanke på universell utforming av bygget, så finnes det teleslynge for hørselshemmede i 

kirkerommet. Det er trinnfri adkomst til kirkerommet, menighetssenteret og underetasjen. Det 

finnes HC-toalett i Salhus menighetssenter. 

I kirkerommet er det tre trinn opp til koret. Her er et gelender som man kan støtte seg til når 

man skal opp i koret i kirkerommet for bl.a. å motta nattverd. 

Salhus menighetsråd er i dialog med BKF om HC-parkeringer tilknyttet Salhus kirke og/eller 

heis for å forenkle adkomsten til Salhus kirke og Salhus menighetssenter. 

 

Kristi Elin Aadland 
Adm. leder 
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Kirkemusikk 
Sommerkonserter i Salhus kirke i regi av Jan Røshol  

10.06.2021 deltok Fanasolistene Ragnhild Sæle Bergflødt og Camilla Bernt sammen med 

Jan Røshol 

26.08.2021 deltok Fanasolistene Nina Martinsen og Camilla Bernt m.fl. sammen med Jan 

Røshol 

 

Vokalensemblet Multa Paucis, som dirigeres av Mikael Hedne, spilte inn sin juleplate 
sammen med folkemusikkgruppen Kvarts i Salhus kirke 16.-19.09.2021. 
 
10.12.2021 kom Vokalensemblet Multa Paucis tilbake og holdt julekonsert i Salhus kirke. 
 
Vår egen julekonsert i Salhus kirke i samarbeid med lokale aktører lot seg ikke gjennomføre 
grunnet gjeldende retningslinjer for smittevern. 
 
 
Kristi Elin Aadland 
Adm. leder 
 

 

Con Spirito 
Så ble det enda et år med korona krøll. Øvingsforbudet for kor varte noen uker ut på nyåret, 

men vi var vel litt skeptiske til å starte med øvelser inne. Smittetrykket gikk i bølger, og nye 

retningslinjer kom stadig vekk. Vi fikk en øvelse i juni før semesteret ble avsluttet. 

Vi startet høstsemesteret med friskt mot, spriting og nøye oppmåling. Det skulle være god 

avstand mellom sangerne, og maks 20 stykk i kohorten. Da passet det jo i grunnen fint å 

være et lite kor. Menighetssalen var stor nok, og alle kunne delta. Det var godt å komme i 

gang med noe som kunne minne om en normalitet, vi savnet sangen og samholdet. 

10.oktober kunne vi omsider delta på gudstjeneste med Camilla Bernt som solist. Vi fikk også 

gleden av å synge med Camilla Bernt i forbindelse med gudstjeneste all helgenssøndag. Fint 

å få bidra med det vi i Con Spirito øver inn. 

Så begynte det å skje saker og ting igjen. Sykdommen slo til for fullt i skolene, og 

julekonserten vi hadde sett frem til å være med på sammen med skolekorps og barnekor 

måtte avlyses. En aldri så liten nedtur, men å samle flere generasjoner under samme tak like 

før jul var nok ikke så lurt. En voksen og veloverveid beslutning. Det var vel ingen som 

drømte om at vi skulle få nesten to hele år med denne epidemien da det hele startet i mars 

2020. Nå får vi bare se fremover og håpe at vi er over kneika nå, og kan møtes til øvelser og 

korsang for menigheten i 2022. 

 

AU Con Spirito:  
Anne Marie Røynesdal, Elin Margrete Reknes, Randi Støre Gjerde 
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Salhus 23.05.2022 

 

__________________ _______________________  ______________________ 

Per Vidar Halsnes  Hanne Zimmermann-Ølberg  Kristi Elin Aadland 

Menighetsrådsleder  Sokneprest    Administrasjonsleder  


