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MENIGHETENS VISJON OG SATSNINGSOMRÅDER 

Menighetens visjon er  

Fellesskap i troen – rom for livet 

Menighetsrådet ønsker et sterkt fellesskap i troen på den treenige Gud, samtidig som det skal 
være rom for livets begeistring, tvil, gleder og sorger 

Menighetsrådet  

ønsker videre: 

1. Skape rom for tro gjennom bønn, forkynnelse og tjeneste. 

2. Engasjere og bli engasjert. 

3. Skape og føle naturlig tilhørighet. 

4. Ha åpne dører mot lokalsamfunnet. 

5. Ha mangfoldighet i uttrykk og aktivitet. 

6. Være en musikalsk menighet. 

7. Legge vekt på kvalitet og miljø. 

 

MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID 

MENIGHETSRÅDET 2017 

Faste medlemmer: 

Bernt A. Tungodden, Guro Melve, Solfrid Langeland, Dagfinn Vik, Jorid Vingen Endal, Christina 
McKibben Linde, Benjamin Anda, Dagrun Gunnarson 

Sverre Langeland 

Bernt A. Tungodden hadde permisjon fra april til oktober 2017. 

Guro Melve permisjon fra 1. november 2017 

Dagrun Gunnarson trådte ut av menighetsrådet sommeren 2017 og Bernhard Norheim gikk inn 
på fast plass 

Varamedlemmer: 

Bernhard Norheim til sommeren 2017. 

Heidi Brekke, Odvar Holsen,  

Leder: Bernt A. Tungodden 

Nestleder: Guro Melve (leder fra 18.juni 2017 til 31. oktober 2017) 
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Repr. fellesråd: Jorid V. Endal 

Vararepresentant fellesråd: Dagfinn Vik 

Arbeidsutvalg: Bernt. A. Tungodden, Guro Melve, Sverre Langeland, Birgit Paulsen. 

På møte 17.10.2017 ble Benjamin B. Anda valgt til leder og Bernhard Norheim valgt til nestleder 
i menighetsrådet fra 1. 11.2017 til 31.12.2018.  

Nytt arbeidsutvalg ble: Benjamin B. Anda, Bernhard Norheim, Sverre Langeland og Birgit 
Paulsen. 

Det har vært holdt 7 møter i 2017 og det ble behandlet 63 saker. 

Menighetens årsmøte ble holdt i Sandvikskirken 26.mars 2017. 

STAB 

Staben bestod i 2017 av følgende personer: 

Sokneprest Sverre Langeland, (100 %) 
Kantor Jostein Aarvik, (70 %) frem til oktober 2017 
Kirketjener Kalaregy Drange, (50 %) 
Frivillighetskoordinator og menighetspedagog Målfrid Revne Sandvik (til sammen 50 %) 
Administrasjonsleder og menighetsarbeider Birgit Paulsen (til sammen 80 %) 

Fra februar har soknepresten vært engasjert i en 10% stilling i samtaletjenesten ved Ladegården 
sykehjem. Fra august har stud.theol. Benjamin Bjørnsen Anda vært engasjert som prestevikar i 
10% stilling med oppgaver i konfirmantarbeidet samt ved gudstjenester og begravelser. 

I november og desember fungerte Asbjørn Snilstveit som organistvikar. 

Kirketjenervikarer: Katarina Pakinee Paulsen, Bjørg Diann Eriksen og Karin Astrid Vingen Endal. 
Sarah McKibben Linde har vært i opplæring høsten 2017. 

MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSOMRÅDER  

GUDSTJENESTE 

Det har vært avholdt 59 gudstjenester på søn- og helligdager i Sandvikskirken i 2017. I tillegg 
har det vært avholdt 20 gudstjenester utenom søn- og helligdager samt gudstjenester for 
barnehager og barneskole. 11 gudstjenester er avholdt på Ladegården sykehjem. Totalt har 
gudstjenestedeltakelsen i kirken gått ned. Dette gjelder antall deltakere, antall dåp og beløp gitt i 
kirkeoffer.  

Arbeidet på tårnet og kirkeskipet, som har pågått i hele 2017, har gitt kirken en dårligere 
tilgjengelighet. Parkeringsarealet har vært avstengt og kirken har fremstått som mindre 
attraktiv for kirkelige handlinger. Dette har antakeligvis hatt innvirkning på 
gudstjenestedeltakelsen. 
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TROSOPPLÆRING 

 
I 2017 har det vært drevet babysang i menighetshuset. Dette året har det vært godt oppmøte og 
vi har fremdeles kontinuerlig drift og følger skoleruten. I tillegg til faste sangstunder i 
menighetshuset har babysangen besøkt Ladegården sykehjem flere ganger vår og høst. Til 
sammen 19 babyer med mor, far og bestemor har vært deltatt på babysang i 2017. 

Det ble arrangert påskeverksted og juleverksted i menighetshuset. 

Feiringen av «Barnas påskefest» søndag etter påske er en fin tradisjon. 

En helg i juni arrangerte vi for første gang «Førsteklasses», et tiltak for 6-åringer.  

2-, 3- og 4-åringene ble invitert til en familiegudstjeneste høsten 2017.  

Det ble arrangert 3 samlinger i menighetshuset med småbarnstrall og middag høsten 2017. 

Etter planen skulle vi gjennomført enda to tiltak. I februar inviterte vi til «Bo-hjemme-leir» for 7-
10-åringer, i samarbeid med NMS. På høsten skulle vi bruke to av skolens planleggingsdager til 
et nytt opplegg for 10-11-åringer, «Juniorkonfirmanter». Her hadde vi et samarbeid med 
kystkultursenteret. Begge tiltakene måtte avlyses på grunn av manglende påmelding. 

 

SAMARBEID SKOLE/BARNEHAGE-KIRKE 

Menighetsbarnehagen har vært på 2 besøk i kirken og soknepresten har også besøkt 
barnehagen. Soknepresten besøkte Rothaugen og Krohnengen skoler og delte ut 
undervisningsmateriell i anledning Luther-jubileet. Før jul var det gudstjeneste/samlinger for 
barnehagene der alle 3 barnehager I soknet samt Ladegården barnehage deltok. 1-4 klasse ved 
Krohnengen/Eventyrskogen skole deltok på skolegudstjeneste uken før jul. 

UNGDOM 

Våren 2017 ble 11 ungdommer konfirmert i 
Sandvikskirken.  

Høsten 2017 startet en gruppe på 12 
konfirmanter.  

Konfirmanttiden går fra september til mai og 
inneholder to week-ender, begge har vært 
gjennomført i Fjon fjellkyrkje og 
ungdomssenter i Matredal, Masfjorden 
kommune. I tillegg til gudstjenestedeltakelse 
og undervisning noen mandager etter 
skoletid har konfirmantene deltatt på klubb-

kvelder i Menighetshuset. Stud. theol Gunnar Eldevik har gjort en stor frivillig innsats hele året 
sammen med andre frivillige, og stud.theol Benjamin B Anda har hatt noe ansvar for det nye 
kullet som begynte høsten 2017.  
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MUSIKK 

Sandviken barnegospel har hatt aktivt år i 2017. Koret har 
deltatt på 6 gudstjenester inkludert barnas påskefest og 
julaften. Ladegården sykehjem fikk konsert vår og høst som 
vanlig. Juletrefest og sommeravslutning. Koret er også 
hovedstammen i forbindelse med jule- og påskeverksted samt 
barnas påskefest. Koret deltok på konsert med Bjarte 
Leithaug og korskolen i Biskopshavn menighet våren 2017 

Høsten2017 var det 22 medlemmer i barnekoret.  

Dirigent for barnekoret er Birgit Paulsen, bassist Hans Peter 
Endal, fløytist Christina McKibben Linde og pianist Torgeir 
Paulsen.  

 

 

 

Sandviken kantori: 

Dirigent: Jostein Aarvik frem til oktober 2017. 

Birgit Paulsen ledet koret resten av året. 

Styre: Bernt A. Tungodden, Bodil Silseth (leder), 
Jostein Aarvik, Hans Peter Endal, Birgit Paulsen 

Kantoriet har hatt 18 medlemmer i 2017 og øver 
i kirken hver torsdag. 

Aktiviteter i 2017 

- Sang ved fem gudstjenester i 2017 samt litt forsangertjeneste. Ved høymessen før                  
menighetens sommerfest i juni, sang kantoriet sammen med Sandviken barnegospel. 

- Konsert i kirken i mai 

- Kortur til Danmark i pinsen 

- Utendørskonsert i Nygårdsparken under sykkel-VM  

- 20-års jubileumskonsert i oktober 

- Julekonsert sammen med barnekoret og Slavekoret og Konsonans 

- Julekonsert på Ladegården sykehjem 

- Deltok på julekonsert i Korskirken til inntekt for kirkens bymisjon. 

-  «Nine Lessons and Carols» Sandvikskirken siste søndag i advent. 
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KIRKEMUSIKK OG KULTUR 

Det har vært et høyt aktivitetsnivå på kirkemusikk i menigheten. Menigheten har arrangert 18 
konserter og kulturarrangement i løpet av året. Blant programmene kan nevnes orgelkonsert, 
konserter med orgel og sang, korkonserter, salmekvelder. 

 

Andre musikkaktiviteter i menigheten: 

- Kammerkoret Konsonans har deltatt ved 4 gudstjenester. 

- En rekke eksterne konserter / utleiearrangement, Sandvikens ungdomskorps, og Bergen 
kulturskole. 

Totalt har 2920 personer vært tilstede ved musikk- og kulturarrangement i Sandvikskirken 
2017 (inkludert utøvere). 
 

ØKONOMI  

Økonomisk resultat for 2017 er et underskudd på kr. 62255.  Dette skyldes i hovedsak økte 
utgifter til menighetsbladet, porto, bøker til utdeling i trosopplæringsøyemed, lønn samt 
betydelig mindre renteinntekter. Sandviken kantori sin 20-års jubileumskonsert gikk også med 
underskudd. 

Menighetsrådet vedtok for et par år siden å fordele offer ved gudstjenestene til at 60% skal gå til 
eksterne tiltak. I 2017 har offer til eget arbeid økt med litt over 10 000 kroner mens offer til 
andre har gått ned med tilsvarende beløp.  

Det er mange i menigheten som gir et fast bidrag via givertjenesten. I 2017 kom det inn til 
sammen 70.200 kroner som er 400 kroner mer enn året før.  

Offer til menighetens eget arbeid var i 2017 kr. 62.689.  Offer til andre organisasjoner var i 2017 
kr.103.592. 

 

INFORMASJON 

Menighetsbladet: 

Oppsett og Layout kjøpes av Dragefjeldet produksjon. Det kom ut 4 blad i 2017. Staben har 
hovedansvar for utgivelsene. Jostein Aarvik var redaktør og kontaktperson i forhold til 
Dragefjeldet produksjon frem til oktober. Birgit Paulsen var kontaktperson for julenummeret. 

Hjemmesiden blir jevnlig oppdatert og menigheten har også en egen Facebookside som har 164 
følgere. 
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FRIVILLIGHET 

Det var 55 frivillige engasjert i faste oppgaver og større og mindre prosjekter i Sandviken 
menighet i 2017. Disse utgjør en stor og viktig ressurs i menigheten. 

Ved gudstjenester er det frivillige medarbeidere som er klokkere, kirkeverter og ministranter i 
prosesjoner. I tillegg bidrar frivillige med bakverk til kirkekaffen og det settes stor pris på. I 
menigheten er det engasjerte medlemmer med kunstneriske evner og blikk som gir seg utrykk 
ved blant annet høsttakkefesten i kirken. 

 

Ellers er frivillige medarbeidere knyttet til barnekor, kafédrift, matlaging, pynting og rydding i 
menighetshuset, styrer, råd og utvalg, dugnad, basar og trosopplæring, bl.a. som 
konfirmantledere.  

Det ble arrangert medarbeiderfest i januar 2017. 

MISJON 

Menighetens misjonsprosjekt SAT-7 (kristen TV-kanal i Midtøsten) og Nådehjemmet (barn og 
enslige mødre i Bangkok, Thailand) er videreført. Det ble samlet inn og overført kr 18 920 til 
disse prosjektene i 2017. 
Nytt av året er at NMS har gått over fra enkeltprosjekt til landfokus. For oss vil det si at vi nå har 
Midtøsten som offisielt «prosjektområde».  

Ingrid Klovning har også i 2017 ledet Sandviken prestegårdsforening for NMS ca. hver tredje 
uke. Det samles inn penger til menighetsbyggende arbeid i Mustamäe i Estland og til 
misjonsarbeid generelt. 
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UNDERVISNING OG INSPIRASJON 

Det er to bibelgrupper for voksne som er knyttet til menigheten.  I underkant av 20 personer 
deltar i disse bibelgruppene. 

Menigheten arrangerte to inspirasjonssamlinger med foredrag om bønn i februar. I mars var det 
liturgisk kveldsbønn hver onsdag. Alle disse samlingene ble holdt i kirken. 

 

DIAKONI OG FELLESSKAP 

Staben og frivillige arrangerte menighetsmiddag i menighetshuset både om våren og om høsten. 
Middagen samlet ca. 40 personer hver gang.  

 I juni 2017 deltok både Sandviken kantori og Sandviken barnegospel på gudstjenesten. Etter 
gudstjenesten ble det arrangert grillfest utenfor menighetshuset. 

Sandviken menighetspleie driver menighetskafe hver onsdag i menighetshuset. Dette er viktig 
samlingspunkt for mange. Kafeen drives av ildsjeler i menigheten og det blir servert vafler og 
kaffe og veldig ofte hjemmebakt kake. Menighetspleien skriver egen årsrapport. 

LADEGÅRDEN SYKEHJEM 

Også i 2017 har soknepresten hatt ansvar for gudstjenestelivet ved Ladegården sykehjem. 
Kantor og sokneprest har gjennomført 3 sang- arrangementer. Babysang-gruppen, Sandviken 
barnegospel og Sandviken kantori har også besøkt Ladegården sykehjem med sang-
arrangementer. 

DIVERSE 

Konfirmanter og frivillige deltok med innsamling under Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon. Det ble 
samlet inn 6257,50 kroner i bøssene. Det ble delt ut informasjon om andre givermuligheter til de 
som ikke hadde kontanter eller ikke var hjemme. 

Menigheten hadde åpen kirke under sykkel-vm og delte ut vafler og kaffe den siste søndagen 
under arrangementet. 

Speiderne holder som før til i kjelleren i menighetshuset. De deltok som vanlig på lysmessen 
andre søndag i advent. 

Sandviken bataljon deltok på 17-mai gudstjenesten. 

11. juni vedtok menighetsmøtet i Sandviken sokn å ikke innføre vigselsliturgien fra 2017. 
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KIRKEN 

Taket over kirkeskipet ble ferdigstilt høsten 2017 og 
det ble planlagt innvendig oppussing av kirkerommet 
fra januar 2018.  I romjulen ble benker og ovner 
demonter og flyttet på lager og orglene delvis 
demontert og pakket inn.  

Lørdag 30 desember arrangerte menigheten 
juletregang i det store tomme kirkerommet før kirken 
ble stengt for all 
aktivitet. Menigheten 
har fått leie kapellet 

på NLA til gudstjenester så lenge kirken er stengt.  
Gudstjenester, kor- og kveldsaktiviteter er gjennomført som 
vanlig, mens antall kirkelige handlinger har gått noe ned.  

Bønnekrukke og bønnelapper har vært i bruk også i 2017. 

Den Serbisk- ortodokse menigheten har som tidligere bruk 
Sandvikskirken til gudstjenester 8 lørdager i 2017.  

STATISTIKKER 

14 døpte bodde i menigheten, samt at 10 barn fra Sandviken menighet ble døpt i andre kirker. 
Disse 10 er ikke med i vår statistikk. 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Døpte 28 36 28 30 38 34 28 

Konfirme
rte 

11 2 21 14 19 22 19 

Vigsler 9 6 11 8 9 16 12 

Gravferd 37 35 35 40 42 48 48 

Deltagere 
pr 
gudstjene
ste 
søn/helli
gdag 
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Offer/koll
ekter 

268695 310815 358846 344050 238392 241624 236250 
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I årsstatistikken som leveres til SSB er gjennomsnitt nattverddeltagere 37. Dette skyldes 
at alle gudstjenester med nattverd telles med og det inkluderer gudstjenester på 
Ladegården. I vår oversikt her har vi kun tatt med gudstjenester på søn- og helligdager 
slik at vi kan sammenlikne med tidligere år. 

I tillegg til gudstjenester på søn- og helligdager holdes det også gudstjenester i fastetiden 
i kirken, samt for skole og barnehager. Det holdes også jevnlige gudstjenester med 
nattverd på NLA- høyskolen og på Ladegården sykehjem som ikke vises i denne 
oversikten. 
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Sandviken 13.mars 2018 

For Sandviken menighet 

Birgit Paulsen 


