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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 2020 

Faste medlemmer: 

Tonje Elisabeth Bargård, Simon Bargård Otterå, Grethe-Helen Severinsen, Jostein Aarvik, Joar 
Grindheim, Petra Anne Os. 

Grethe-Helen Severinsen søkte om permisjon fra februar og ut året. Tarald Ueland rykket opp på 
fast plass 

Varamedlemmer: 

Tarald Ueland, Odvar Holsen, Kristin Hellwig. 

Odvar Holsen døde høsten 2020 

Leder: Tonje Elisabeth Bargård 

Nestleder: Joar Grindheim 

Representant fellesråd: Jostein Aarvik 

Vararepresentant fellesråd: Petra Anne Os 
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STAB 

Staben bestod i 2020 av følgende personer: 

Sokneprest Sverre Langeland, (100 %) 
Kantor Brita Maripuu, (70 %)  (+ 10% trosopplærer) fra februar i morspermisjon 
Kirketjener Kalaregy Drange, (50 %) 
Administrasjonsleder, frivillighetskoordinator og trosopplærer:Birgit Paulsen (60+30 +10%) 

Kantor Ivar Mæland og Kirkemusiker Hilde Kayser Rhode har vært engasjert som vikarer i 
kirkemusikk, korarbeid. Hilde Kayser Rhode har også jobbet i trosopplæringen. 

Seniorprest Helge Unneland har vært engasjert i 10% stilling i 2020 

Soknepresten har vært engasjert i en 10% stilling i samtaletjenesten ved Ladegården sykehjem.  

Kirketjenervikarer: Katarina Pakinee Paulsen, Bjørg Diann Eriksen, Karin Astrid Vingen Endal og 
Sarah McKibben Linde frem til sommeren 2020. Nye kirketjenervikarer fra sommeren 2020 er 
Henrik Geitle og Markus T. Paulsen. 

MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSOMRÅDER  

GUDSTJENESTE  

12. mars 2020 ble landet som kjent stengt ned på grunn av Coronapandemien. Når det gjelder 
antall gudstjenester så har Sandviken lagt til rette for fysiske samlinger så sant det har vært 
åpnet for det. De gangene det har vært tillatt med kun 10 eller 20 personer tilstede har 
menigheten gjennomført 2 eller 3 kortere gudstjenester etter hverandre på søndager. I tillegg 
har det vært gjennomført en del egne dåpsgudstjenster. 

Det har vært avholdt 43 gudstjenester på søn- og helligdager i Sandvikskirken i 2020. I tillegg 
har det vært avholdt 14 gudstjenester utenom søn- og helligdager samt gudstjenester for 
barnehager. 

Menigheten har investert i opptaksutstyr for å kunne sende og streame gudstjenster. Dette er 
blitt gjort mer eller mindre fra påsketiden og ut året. 

 

I hele 2020 har det vært gjennomført tidebønner med bønn for Sandviken hver tirsdag kveld kl 
18.30. Antall deltakere varierer fra 2 til 12, og det normale er 6-7.  

8 gudstjenester er avholdt på Ladegården sykehjem. 
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TROSOPPLÆRING 

 
I 2020 har det vært drevet babysang i menighetshuset, men dette fikk også en brå stopp i mars. 
Det ble laget noen direktesendinger i en lukket facebookgruppe og vi hadde noen samlinger på 
forsommeren. Høsten 2020 var det også noen samlinger med påmelding. Disse ble raskt fullt 
opp og det er en veldig populær aktivitet. 

Det ble ikke arrangert påskeverksted og juleverksted i menighetshuset på grunn av 
pandemien. 

Feiringen av «Barnas påskefest» ble heller ikke gjennomført, men det ble laget sendinger for 
barn og familier som ble sendt via facebook. 

2, 3- og 4-åringer ble invitert til en familiegudstjeneste også høsten 2020, der de skulle få en 
bok som gave fra menigheten. Dagen etter at invitasjonene ble sendt ble vi nok en gang 
nedstengt. Vi laget en sending tilpasset barn som ble sendt på facebook med tilbud til familiene 
om å komme innom kirken for å få bok. Det kom en håndfull familier 

Småbarns-trall: I 2020 var det planlagt småbarns-trall omtrent 1 ettermiddag i måneden. Vi 
rakk to samlinger før nedstengingen. Det ble servert middag med påfølgende sang og lek og en 
fortelling for barna. 6 barn i alderen 2-4 år med foreldre deltok på disse arrangementene i 2020. 

Fredagsklubb: I januar startet vi opp med Fredagsklubb, som er et nytt tilbud til barn fra 

4.-7. klasse der de kan møtes en gang i måneden i Menighetshuset. Vi fikk til to 

samlinger i vår og tre i høst. På det meste var ti barn med på disse samlingene. 

 

6-årssamlingen «Førsteklasses» ble avlyst på grunn av pandemien. 

For tiltakene Tårnagenthelg (8-9-åringer) og Lys Våken (11-12-åringer) har vi inngått et 
samarbeid med Bergen domkirke menighet/ Barnas katedral. Disse arrangementene ble ikke 
gjennomført i 2020 på grunn av pandemien.  

Babysang og småbarns-trall er aktiviteter som etterspørres og savnes.  

SAMARBEID SKOLE/BARNEHAGE-KIRKE  

Menighetsbarnehagen har vært på besøk i kirken. Før jul var det gudstjeneste/samlinger for 
barnehagene der 2 av barnehagene i soknet deltok. 

UNGDOM 

Vårens konfirmasjon ble utsatt til høsten 2020 og 6 ungdommer ble konfirmert i 
Sandvikskirken.  Med en så liten konfirmantflokk ble det vurdert som hensiktsmessig å 
samarbeide med Biskopshavn menighet og undervisningen. Dette samarbeide har fortsatt i 
konfirmantåret 2020/2021. Konfirmantene deltar på deler av undervisningen i Biskopshavn, og 
har gudstjenester og enkelte samlinger i Sandviken. Biskopshavn fremstår som en god 
samarbeidsmenighet, da de også har et ungdomsarbeid å invitere til etter konfirmasjonen. 
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MUSIKK 

Sandviken barnegospel (SBG) hatt et lite aktivt år i 2020. Etter at landet ble nedstengt ble 

det holdt digitale direktesendte øvelser frem til sommeren 2020. Det ble også vanskelig å 
komme i gang igjen etter sommerferien så det ble bestemt å utsette oppstart til over nyttår. 
Noen av barna har deltatt på enkelte digitale sendinger. Orkesteret har øvd regelmessig i kirken 
høsten 2020. 

 

Dirigent for barnekoret er Birgit Paulsen.  

Frivillige: bassist Hans Peter Endal, fløytist Christina McKibben Linde, pianist Torgeir Paulsen og 
på perkusjon Jon Hokland. 

 

 

 

Sandviken kantori: 

Dirigent: Hilde Kayser Rohde. 

Styre: Ellen Hansen, Kristian Løvås, Birgit Paulsen 

Kantoriet har hatt 19 medlemmer i 2020 og øver i kirken 
hver torsdag. 

Aktiviteter i 2020 

Nyttårskonsert, sang i Sandvikskirken og utenfor 
Ladegården sykehjem 17. mai. Deltagelse på  
100-års jubileumskonsert for orgelet i Sandvikskirken 
Menighetens julekonsert ble spilt inn digitalt og sendt på 

Facebook. 
 
  
Det har vært vanskelig å få øve i 2020 og aktiviteten har vært lav. Koret har hatt mange planer, 
men de aller fleste har blitt avlyst på grunn av pandemien. 

KIRKEMUSIKK OG KULTUR 

Det har vært produsert mye god musikk i menigheten på tross av pandemien både på de fysiske 
gudstjenestene vi har kunnet gjennomføre og på de digitale sendingene som er blitt laget. Ivar 
Mæland har bidratt med masse flott orgelmusikk både alene og i samspill med mange gode 
aktører, Hilde K. Rohde har i tillegg til sang og kor og mye annet gitt menigheten fine musikalske 
opplevelser med sin cello.  
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INFORMASJON 

Menighetsbladet:  

Oppsett og Layout kjøpes av Dragefjeldet produksjon. Det kom ut 3 blad 
i 2020. Staben har hovedansvar for utgivelsene. Birgit Paulsen var 
redaktør og kontaktperson i forhold til Dragefjeldet produksjon.  

Det er kostbart å gi ut menighetsbladet. (kr 18 – 26 000 pr. nr.) De siste 
årene har vi hatt giro i alle bladene. 

 

.   

Menighetens nettside ble endret sommeren 2018. Da gikk vi over til Kirkepartner, hvor store 
deler av kirkenorge har sine hjemmesider.  
Menigheten har også en egen Facebook-side.

 

Foto: Hans Peter Endal 

ØKONOMI  

Økonomisk resultat for 2020 er et overskudd på kr. 42 212. 

I 2019 og i begynnelsen av 2020 hadde menigheten en innsamlingsaksjon for å kunne kjøpe et 
nytt piano til menighetshuset. Menigheten fikk inn nok penger og pianoet ble trillet på plass i 
februar. Det var planlagt en innvielseskonsert 14. mars som var 100-årsdagen for innvielsen av 
orgelet i Sandvikskirken (14. mars 1920), men så ble landet stengt 2 dager før. 

Det er mange i menigheten som gir et fast bidrag via givertjenesten. I 2020 kom det inn til 
sammen 71 650.  Menigheten har inngått en avtale om givertjeneste på nett med Solidus. 

Offer til menighetens eget arbeid var i 2020 kr 48 030 som er en liten nedgang fra 2019.  Offer til 
andre organisasjoner var kr 66 699. Det er en ganske stor nedgang fra 2019. Dette skyldes 
Coronasituasjonen. 

FRIVILLIGHET 

Det var ca. 45 frivillige engasjert i faste oppgaver og større og mindre prosjekter i Sandviken 
menighet i 2020. Disse utgjør en stor og viktig ressurs i menigheten. 
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Ved gudstjenester er det frivillige medarbeidere som er klokkere, kirkeverter og ministranter i 
prosesjoner. I tillegg bidrar frivillige med bakverk til kirkekaffen, noe 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. i småbarnstrallen. 

Der det har vært mulig har de frivillige engasjert seg også i 2020. I tillegg har vi fått en gruppe 
som har kastet seg over filming og lydinnspilling.  

MISJON 

Menighetens misjonsprosjekt SAT-7 (kristen TV-kanal i Midtøsten) og Nådehjemmet (barn og 
enslige mødre i Bangkok, Thailand) er videreført. NMS har gått over fra enkeltprosjekt til 
landfokus. For oss vil det si at vi har Midtøsten som offisielt «prosjektområde». Menigheten har 
forpliktet seg til å bidra med kr. 10 000 pr. år og i 2020 ble det samlet inn og overført kr. 14785 
til misjonsprosjektet. 

Ingrid Klovning har også i 2020 ledet Sandviken prestegårdsforening for NMS. Det har vært 
noen møter i 2020. Det samles inn penger til menighetsbyggende arbeid i Mustamäe i Estland 
og til misjonsarbeid generelt. 

UNDERVISNING OG INSPIRASJON 

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

I 2020 har det vært tidebønn med bønn for Sandviken hver tirsdag kveld kl. 18.30. Her blir det 
bedt for menigheten og lokalsamfunnet. Visjonen for dette bønnearbeidet er at menigheten kan 
være lys og kraft i lokalsamfunnet og at flere kan erfare vekst og fornyelse i sin kristne tro og 
finne sin plass i menighetens liv. 

I 2020 ble det arrangert Taize-bønnkvelder i kirken. 

DIAKONI OG FELLESSKAP 

Medarbeiderfest og menighetemiddager ble avlyst i 2020. 

Sandviken menighet bidro til bispedømmets felles satsing «Sorgmåneden oktober» med en 
temasamling om sorg, der Tarald Ueland holdt hovedinnlegget. Etterlatte etter de i vår menighet 
som ble ført til den siste hvile siden Alle Helgenssøndag 2020 var invitert både til 
temasamlingen om sorg og til Minnesamling for sørgende Alle Helgenssøndag. 

Sandviken menighetspleie driver menighetskafé hver onsdag i menighetshuset. Dette er et 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. Dette arbeidet 
har også vært mye nedstengt i 2020. 

Telefonrunder til eldre og ensomme har vært prioritert og en del hjelp til handling og andre 
praktiske oppgaver er blitt gjort både av frivillige og ansatte. 
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LADEGÅRDEN SYKEHJEM 

Soknepresten har i hele året vært engasjert i en samtaletjeneste i 10% stilling. Denne tjenesten 
er lagt til tirsdager fra kl. 09-12.30 Soknepresten kantoren har også ansvar for månedlige 
gudstjenester ved Ladegården sykehjem. Kantor og sokneprest har gjennomført flere sang-
arrangementer. Babysang-gruppen, Sandviken barnegospel og Sandviken kantori har ikke 
kunnet besøkt Ladegården sykehjem i 2020.  

DIVERSE 

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

Sandviken bataljon deltok på 17-mai gudstjenesten. 

KIRKEN 

I desember 2020 fikk Sandvikskirken ny universell inngang. Det ble feiret med snorklipping og 
tenning av juletujaen utenfor kirken 2. søndag i advent. Kirketjener Kalaregy Drange fikk hjelp 
av de velvillige brannmennene fra Sandviken brannstasjon til å henge opp julelys i den store 
tujaen utenfor kirken. Musikanter fra Krohnengen skolekorps deltok.  
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STATISTIKKER 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Døpte 23 23 23 28 36 28 30 

Konfirme
rte 

6 6 12 11 2 21 14 

Vigsler 9 15 11 9 6 11 8 

Gravferd 25 34 26 37 35 35 40 

Deltagere 
søn/helli
gdag 

53 54 63 64 

 

90 80 85 

Nattv 
deltagere 
søn/helli
gdag 

32 31 40 41 46 49 55 

Offer/koll
ekter 

194480 277391 279115 268695 310815 358846 344050 

 

Angående dåp: 23 barn ble døpt i Sandvikskirken i 2020.  

I 2020 ble 13 barn som er bosatt i Sandviken døpt. 6 av disse ble døpt i andre kirker. Det 
vil si at 16 av de barna som ble døpt i Sandvikskirken har bosted andre steder. 

Offer/kollekter og andre innsamlinger: En nedgang på over 80 000 skyldes 
Coronaepidemien. Mange av våre trofaste givere bruker kontanter og det har vært 
vanskelig å få til store deler av året. I tillegg har det nesten ikke vært holdt konserter og 
andre arrangementer i menigheten med adgang til å gi kollekt. Likevel går menigheten 
med overskudd som også skyldes mindre aktivitet og færre utgifter. 

Sandviken menighet har enten direktesendt eller sendt i opptak gudstjenester, 
konserter og bibelfortellinger mer eller mindre regelmessig gjennom hele pandemiåret 
2020. Oppslutningen om sendingene har vært veldig god. Alt fra ca. 70 til over 1000 
visninger pr. sending. Gudstjenestene har omtrent 250-300 visninger pr. gang. 

 

 

Sandviken 12.februar 2020 

For Sandviken menighet Birgit Paulsen 

 

 


