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Menighetsrådsleder Gro Ingebrigtsen Klungland

MENIGHETSRÅDSLEDER OM
MENIGHETSRÅDETS ARBEID.
Når 2019 skal oppsummeres, kan vi i
Søreide menighet se tilbake på både et
hektisk år, og et år med en del
forandringer!
Kirkevalget i september krevde både mye
planlegging og arbeidsinnsats. Mye arbeid
ble lagt ned i forbindelse med dette, både
av menighetsråd, ansatte, valgkomité og
personer som var med på selve valgdagen.
Valget ble gjennomført på en god måte,
selv om vi kunne ønsket oss en høyere
valgdeltagelse. Menighetsrådet som
hadde sittet i fire år var godt
sammensveiset og fungerte godt.
Heldigvis ønsket mange av medlemmene å
stille til gjenvalg! Vi har likevel også fått
valgt inn nye medlemmer, og det nye
menighetsrådet er på veg til å bli en god
og engasjert gjeng. Jeg benytter også
anledningen til å si tusen takk for stort
engasjement og godt arbeid til de som
gikk ut av menighetsrådet!
Året har også vært krevende, med
sykmeldinger og utskifting av stab i kirken.
Spesielt på høsten har både stab, frivillige
og menigheten følt påkjenningene ved
langvarig redusert stab. Aktiviteten har

likevel vært tilnærmet normal, mye takket
ekstra innsats på alle plan. Villigheten til å
ta et ekstra tak for å få alt til å gå rundt
har vært stor, og det er vi takknemlige for!
Nye ansettelser er viktig for menigheten,
men tar også tid. Dette er prosesser der
det er nært samarbeid mellom
menighetsråd og BKF eller Bispedømmet. I
løpet av høsten har det vært
ansettelsesprosesser for både ny kantor,
administrasjonsleder og kapellan. Det er
med stor glede vi har fått Ingrid, Morgan
og Marte inn i stillingene, med oppstart på
nyåret 2020. Dette lover bra for perioden
framover, og vi gleder oss til videre
samarbeid!
På slutten av 2019 flyttet
Menighetsbarnehagen ut av lokalene de
har leid hos oss i flere år. Vi ser fram til å
kunne bruke ungdomslokalene mer
effektivt og tilpasset vår drift. Det vil
imidlertid kreve mer oppfølging fra vår
side, i tillegg til at relativt store, faste
inntekter forsvinner.
Dette, sammen med ønsket vårt om å ha
en større bemanning i forbindelse med
satsing på barn og ungdom, gjør at
menigheten framover i økende grad vil
være avhengig av fast givertjeneste.
Arbeidet med å få dette i gang ble
påbegynt i 2019, men må få større fokus i
kommende år. Vi håper mange etter hvert
vil være med å bidra til at vi kan
opprettholde det høye aktivitetsnivået vi
ønsker!
I tillegg til små og store gjøremål, har
menighetsrådet også brukt en del tid på å
utarbeide et måldokument som beskriver
hvor vi ønsker menigheten skal være i
løpet av de neste tre årene. Det å løfte
blikket, se framover og prøve å legge noen

strategier for videre arbeid, oppleves som
viktig i arbeidet vi holder på med.
Aktiviteten som videre er beskrevet i
årsmeldingen, er et resultat av tett
samarbeid med stab, frivillige og
menighetsråd. Vi vil derfor rette også en
stor takk til hver og en som med store og
små bidrag gjør Søreide kirke til en
levende kirke!
Vi ønsker alle Guds fred og velsignelse for
2020!
Menighetsrådet, v/ Gro Ingebrigtsen
Klungland

MENIGHETSRÅDETS
MEDLEMMER
Menighetsrådet i 2019:
Gro I. Klungland, leder
Lidveig Tjørve, nestleder
Lodve Gidske, repr. til BKF
Roald Lindås, vara BKF
Inge Andersland
Astrid Helen Gilja Angell
Cecilie Hammersland Olsen
Anette Tysnes Aarvik
Kjersti Haukeland Eiken
Tor Håkon Eiken
Jens Z. Meyer (vara)
Grunde Bruland (vara)
Even Aarvik (vara)
Yasmin B. Balgobin (vara)
Anne Marit Gjerde Ellertsen (vara)
Menighetsrådet hadde 9 ordinære møter i
2019. I den tiden behandlet rådet 67
saker. Administrasjonsleder Elisabeth R.
Andersen og Jon Funder Nævdal har vært
saksbehandler og sekretær.

Varamedlemmene får innkalling til alle
møter, og deltar i utvalgs- og annet arbeid
på linje med de faste medlemmene.

MENIGHETENS ANSATTE
I juli sluttet administrasjonsleder Elisabeth
R. Andersen i sin stilling, etter å ha
arbeidet i Søreide kirke i 11 år. Elisabeth
ønsket å redusere sin stillingsprosent og
søkte seg derfor over til Fridalen
menighet, som har administrasjonsleder i
60% stilling. Jon Funder Nævdal overtok
etter Elisabeth og har fungert i stillingen ut
året og frem til ny administrasjonsleder
ble ansatt i januar 2020.
Staben i 2019:
Hele året:
Sokneprest Gunnar Mindestrømmen,
100 %
Kapellan Lars Martin Hol, 100 % (juni
2019)
Kantor Asbjørn Snilstveit, 84 % (permisjon)
Ingrid Eriksen Hagen 75% vikar hele året.
Menighetspedagog Rikke W. BergflødtKvamme 100%
Administrasjonsleder Elisabeth R.
Andersen, 80% (til juli 2019)
Administrasjonsleder Jon Funder Nævdal,
80% (fra juli og ut året).
Kirketjener Ann Kristin Hovland 50% og
20% medarbeider i trosopplæringen.
Menighetsped./frivillighetskoordinator
Geir Endre Kristoffersen, 100%
Kapellan Kari Hop Fjæreide, 100%
Kantor på timebasis Gerd Vågsholm.
Maria Mai og Ingvild Aurlund, vikarer i
trosopplæringen (deler av året).
Deltidskirketjenere:

Sunniva Lindås
Helene Haug
Brita Amalie Lindås
Ungdomsarbeidere:
Voksenleder i Tensing: Elise Festø Pisani
Dirigent i Tensing: Ingvild Aurlund
Pianist Tensing/Familiekoret: Maria Mai
Frivillig tilsynsmann og kaffekoker: Even
Aarvik.

Tross nedadgående inntektskilder har
menigheten solid økonomi. Menigheten
drives sundt og vi ønsker at dette skal
prege menigheten også i årene som
kommer.
Noen hovedtall fra regnskapet:
Likviditet pr 31.12.2019:
Bank, Fond A
7.389.981
Bank, Fond B
504.169
Bank, plass.konto
1.610.610
Bank, brukskonto
327.188
Bank, brukskonto
67.249
Andre konti+kasse
70.991
Faste verdier pr 31.12.2019:
Ungdomslokalet
2.519.483
Inntekter:
Brukerbetaling, salg
Refusjoner/overfø

488.985
98.689

Even Aarvik i aksjon på kjøkkenet.

Statlige tilskudd
Tilskudd fellesråd
Offer/gaver
Renteinntekt/avsetn

70.000
618.468
134.979
127.662

ØKONOMI

Samlete inntekter

Regnskapet for 2019 viser et underskudd
på 431 201,- kr. Det er ingen dramatikk i
dette og det er et kalkulert underskudd
som menighetsrådet har tatt høyde for i
sine vurderinger. Det skal likevel ikke
legges skjul på at det ikke er noen
drømmesituasjon for menigheten.
Menigheten har mistet gode leieinntekter
fra Søreide Menighetsbarnehage og må
finne alternative inntektskilder i årene
fremover. Menigheten må også vurdere å
kutte i utgifter for å få regnskapet til å gå i
balanse. Underskuddet har i sin helhet
gått med til å dekke lønnskostnader
knyttet til kapellanstillingen som
menigheten driver.

Utgifter:
Lønnsutgifter
Kjøp varer/tjenester
Refusjon til andre
Overføring offer
Samlete utgifter
Resultat

Morgan Hitland
administrasjonsleder

1.538.784

106.832
900.308
677.353
285.492
1.969.985
-431.201

PRESTETJENESTEN

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Årsmelding prestetjenesten 2019

Dette året har det ikke vært gjort noen
store endringer i liturgien for
Hovedgudstjenestene i Søreide kirke. Vi
har holdt fast på tradisjonen med en
gudstjeneste på nynorsk hver måned. I
tillegg har vi etter foregående drøftinger i
menighetsrådet i noe større grad en
tidligere benyttet det musikalske
materialet fra allmenn serie i liturgien fra
1977. Dette ble videreført også i 2019.

Den store forandringen i prestetjenesten i
2019 var at kapellan Lars Martin Hol
sluttet etter 12 års tjeneste i soknet. Han
ble takket av med avskjedsgudstjeneste i
juni måned. Stillingen etter han ble
stående vakant til årsskiftet 2019-2020 og
dette kombinert med sykemeldinger i
samme periode gjorde sitt til at vi fikk en
ustabil bemanning hele høsten 2019.
Det var mange ulike vikarer inne både på
gudstjenester og kirkelige handlinger.
Dette preget menighetens arbeid på
mange områder.
I tillegg førte sykemelding av en 100%
stilling som trosopplærer til at mange
arbeidsoppgaver ekstra falt på barne- og
ungdomspresten.
Noe av denne stillingen ble delvis
finansiert av lønnsmidler fra
bispedømmerådet.
Prestetjenesten i menigheten ledes av
sokneprest.
Prestene i Søreide sokn opptatt av at
prestetjenesten er mer enn bare å avvikle
gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi
ønsker også å finne tid til samtale med
den enkelte og rom får å kunne være
sammen med menigheten gjennom ulike
arrangementer. Dette er noe som har høy
prioritet hos oss.
Prestene i Fana prosti møtes hver tirsdag
morgen til en felles gjennomgang av
påfølgende søndags tekst og noen ganger i
semesteret har vi konventer. Da er det
gjerne større tema som blir tatt opp.

Fra høsten 2020 kommer det nye
gudstjenestebøker og en revisjon av det
tilgjengelige liturgiske materialet som er
godkjent av kirkemøtet. Vi vil i forbindelse
med det ha en større gjennomgang av den
liturgi som benyttes ved
hovedgudstjenesten.
Hverdagsmessene hver onsdag kl. 21:00
har blitt gjennomført gjennom hele 2019
med opphold i sommermånedene.
Oppslutningen har variert. Noen er faste
men vi ser også ofte mennesker innom på
hverdagsmesser som ellers ikke er å se i
kirken. Hverdagsmessen blir videreført
også i 2020.
I 2019 har det blitt gjennomført 134
gudstjenester, det er en reduksjon på 4 fra
året før. Det totale antall frammøtte på
gudstjenester var 10701 det var en
reduksjon på 5% fra året før. Av disse var
6158 deltagere på gudstjenester på Sønog Helligdager, med et gjennomsnittlig
frammøte på 119 en økning på 1 fra
forrige år. Dette vil for mange likevel
framstå som et godt
gudstjenesteframmøte og selv om
endringene ikke er store fra år til år, føyer
det seg inn i større en trend som viser en
gradvis reduksjon i de faste
gudstjenestegjengerne. I tiden fremover
må vi derfor ha oppmerksomhet på

oppmøtet på menighetens sentrale
samlingspunkt søndag kl. 11:00.
En annen utvikling som vekker interesse er
antall deltagere ved nattverd. I 2019 har vi
hatt liten reduksjon på antall
nattverdsgjester på 1%. Det har vært holdt
fem færre gudstjenester med nattverd i
2019. Dette betyr at det er flere som går
til nattverd når det arrangeres
gudstjeneste med nattverd enn tidligere
år. Dette skulle tilsi at flere går til nattverd
nå sammenlignet med tidligere.
Ut fra et begrenset datagrunnlag er det
likevel grunn til å anta at dette betyr at
noen færre går til gudstjeneste, men at de
som går gir uttrykk for en sterkere
tilknytning.
Dåp
De siste årene har det fra kirken sentralt
vært stor oppmerksomhet på
oppslutningen om dåp. I mange deler av
landet faller andelen som velger dåp selv
om foreldrene er medlem av kirken. Vi har
noen tall for denne utviklingen også i
Søreide sokn, men det er alltid en
utfordring med periodisering av disse
tallene. Mange barn som er født i 2019 blir
ikke døpt før i 2020. Går vi et år tilbake i
tid kan vi få et bedre bilde av utviklingen. I
2018 ble 87% av tilhørige barn døpt i
Søreide sokn, en økning fra 82% i 2017. I
2019 ble det døpt 74 barn som tilhører
Søreide sokn. Men i forhold til 2019 må vi
vente et år før vi kan se den prosentvise
utviklingen. Likevel er bildet for Søreide
sokn noe annerledes enn for landet for
øvrig. Det ser ut til at oppslutningen om
dåp fremdeles står sterkt. 43 av barna ble
døpt i Søreide kirke, de andre ble døpt i
andre sokn. Dette er på mange måter
naturlig. Søreide sokn har stor tilflytning
av unge familier og mange av disse har

sterk tilknytning til sin hjemplass og søker
naturligvis dit også ved barnedåp.
Påmelding til dåp skjer via nettet og i
samarbeid med Kirketorget. Erfaringene
viser at dette fungerer rimelig godt.
Tidligere fikk de som var medlemmer i den
norske kirke og fikk et barn, brev fra
Kirketorget med informasjon om dåp.
Det blir likevel viktig for oss som menighet
å arbeide med både informasjon og
tilgjengelighet slik at de som vurderer å
døpe barna sine på en enkel måte finner
fram til relevant informasjon.
Dåpssamtaler gjennomføres ved en felles
samling hver tredje uke. Erfaringene vi har
gjort så langt på disse samlingene er gode.
På dåpssamlingene orienteres det også
om babysang og mange blir rekruttert
gjennom kontakten med menigheten i
forbindelse med dåp. Etter babysang
fortsetter mange i Familiekoret. På denne
måten fungerer dåp, babysang og
Familiekor som en god måte å skape
engasjement og kontakt med unge
familier i etableringsfasen. I 2017 ble det
også etablert Familiemiddagen hver
14.dag. Dette ble videreført i 2019. Her
møtes 50-60 personer til felles middag og
hygge med en liten liturgisk avslutning i
kirkerommet. Dette tiltaket ser vi er viktig
for å etablere en bredere kontaktflate
særlig med barnefamiliene. Alle
aldersgrupper er invitert til middag og
både besteforeldre og andre i menigheten
finner også veien dit i noen grad.
Prestetjenesten og trosopplæring
Trosopplæringen er den viktig del av
arbeidet vårt i menigheten. Det er et nært
samarbeid mellom trosopplærere og
prestetjenesten. Trosopplæringen starter

med dåpssamtalen der vi informerer om
menighetens faddergave og plan for
trosopplæring. En del av tiltakene i
trosopplæringen avsluttes med
gudstjeneste. Da er ofte prestene med på
deler eller hele arrangementet. Dette
gjelder i særlig grad
konfirmantundervisningen men også for
eksempel Tårnagenthelg, Lys Våken og
Juniorkonfirmanter. I tillegg er gjerne hele
staben med i samtaler om videre utvikling
av trosopplæringen.
Det siste året har vi arbeidet mye med å
finne sammenheng mellom de
kontinuerlige aktivitetene i menigheten og
enkelttiltak i trosopplæringen. Disse
sidene ved trosopplæringen henger nøye
sammen og prestene er opptatt av at
trosopplæringen i vår menighet skal være
en integrert del av helheten.
Vielser
Søreide kirke er fortsatt ingen populær
vigselskirke. Det er flere som er bosatt i
Søreide menighet som gifter seg andre
steder, og i 2019 valgte ett par å gifte seg i
Søreide kirke. Erfaringen er at de som
velger å gifte seg i Søreide kirke er godt
fornøyd med valget. Kirken egner seg godt
til vigsler.
Gravferd
Søreide kirke har ingen egen gravplass.
Våre gravferder og bisettelser skjer derfor
fra mange forskjellige kirker og kapeller
over hele byen. Av det totale antallet
gravferder og bisettelser på 49, en økning
på 11 fra året før. 13 holdt i Søreide kirke.
Dette er fremdeles relativt lavt for en så
pass stor befolkning. Det tyder på at
menigheten fortsatt er «ung» menighet.
Prestetjenesten i forbindelse med
bisettelser og begravelser gjennomføres

med avtalte tjenesteuker. Fordelen er å
skape en forutsigbar arbeidsfordeling
prestene i mellom, samt at det gjør
innmelding av gravferd enklere for
kirketorget. Det blir kortere vei fra de
pårørende til den aktuelle presten som
skal gjøre tjeneste.
Konfirmantarbeid
Antallet konfirmanter i Søreide kirke
varierer noe fra år til år, men det er nok
ytterst få kirker i sentrale bystrøk som har
en høyere prosentvis konfirmantandel enn
oss. Vi tar dette som et signal om at vi
arbeider godt med konfirmantene og at de
trives hos oss.
Det var 127 unge som ble konfirmert i
2019. Det var 80% av tilhørige, en
reduksjon på 4% fra året før. Dette føyer
seg inn i en gradvis reduksjon av antall
unge som velger å konfirmere seg i kirken.
Endringene er ikke store fra år til år men vi
ser en gradvis prosentvis reduksjon over
tid.
Endringene i stabssammensetningen får
innvirkning på hvem som jobber med
konfirmantene i Søreide kirke. Våren 2019
hadde kapellan Lars Martin Hol det
administrative arbeidet for
konfirmantene.
Kapellan Kari Hop Fjæreide har sammen
med menighetspedagog Geir Endre
Kristoffersen hatt hovedansvaret for
konfirmantåret 2019-2020. Det ble
arrangert to konfirmantleirer på Geilo
våren 2019.

Det åndelige livet i menigheten
Det åndelige livet i menigheten har mange
ulike uttrykk. Sentralt er selvsagt
gudstjenesten på søndagen. Men den

faste pulsen hver uke med kveldsmesse på
onsdager gir også et fint rom for mer
stillhet og ettertanke. I tillegg er det flere
bibelgrupper i virksomhet og Trygve
Danielsen har månedlige samlinger med
Jesus-meditasjon. Prestene opplever gode
samtaler om tro og liv både som
enkeltsamtaler på kontoret eller i andre
sammenhenger. Gjerne over en kopp kaffe
på kirkekaffen eller på Hjerterom hver
torsdag. Det har blitt enda mer tydelig at
relasjonsbygging er et grunnleggende
fundament for hvordan vi kan få flere
mennesker til å kjenne seg hjemme i
menigheten og ha et ønske om å
engasjere seg på ulike måter.
Prestetjenesten ser den store verdien av
at det vokser frem både formelle og
uformelle nettverk der mennesker kan
møtes og kjenne på fellesskap og gode
samtaler. Vi lever i en tid der det ikke alltid
er like lett å snakke med hverandre om tvil
og tro. I tiden fremover tror vi det vil bli
viktig at menigheten kan være et sted der
mennesker søker sammen og kjenner
trygghet for å kunne snakke om tvil og tro
og alle gleder og utfordringer livet møter
oss med. Vi ønsker at Søreide menighet
kan være en arena for et mangfoldig
fellesskap der mennesker i ulik alder og
livssituasjon kan finne sitt åndelige hjem.

Gunnar Mindestrømmen, sokneprest

TROSOPPLÆRING I 2019
Trosopplæringen i Søreide hviler på to
pilarer – breddetiltak for alle
aldersgrupper som alle barn inviteres til en
gang i året, og kontinuerlige tilbud som
går jevnlig.
I 2019 gjennomførte vi følgende tiltak:
Dåpssamtaler
Utdeling av fadderpakker
Babysang
Utdeling av bøker til 2- og 4-åringer
Høsttakkefest i samarbeid med
menighetsbarnehagen. 5-åringer var
spesielt invitert.
Skolestartmarkering for 6-åringer
Påskeverksted for 7-åringer m. familie
Gitarkurs for 8-åringer
Juniorkonfirmanter (10-åringer)
Konfirmantundervisning (14-åringer).
I tillegg til dette har vi følgende tilbud for
barn og unge:
Menighetsbarnehagen kommer til
andakt hver 14. dag. Menighetspedagog
har også sangstund med de minste i
barnehagen hver 14. dag.
Søndagsskole i gudstjenestetiden.
I 2019 var det søndagsskole ca 2
ganger i måneden. Fra 2019 prøver vi å få
dette til som et fast tilbud ved alle
gudstjenester.
Barnehagegudstjenester før jul

Påskevandring for barnehagene
Familiekoret
Familiemiddag
Skolegudstjenester før jul
Cafe 19
Juleverksted
TenSing
KRIK
Selv om ikke alle disse aktivitetene er
definert inn under menighetens
trosopplæringsplan, er de like fullt med på
å bygge tilhørighet til kirken.
Rikke Bergflødt-Kvamme har ansvar for de
yngste barna (til ca 10 år), mens Geir
Endre Kristoffersen (bilde) i hovedsak har
ansvar for eldre barn og konfirmanter.
Men det er også mye overlapping og
samarbeid om de større arrangementene.

FRIVILLIG ARBEID OG AKTIVITETER.
Menighetsrådet har også i 2019 hatt
spesielt fokus på å styrke de faste
aktivitetene for barn og unge. Vi ser at der
hvor vi kan ha noen fra staben med i
arbeidet er det lettere for frivillige å delta.

BARN:
Hver torsdag inviterer vi til babysang
under ledelse av
menighetspedagog/student. Babysangen
foregår i to grupper – for barn 0 – 6 mnd
(ca), og for større barn inntil 1 år. Etter
selve sangstunden er alle invitert til kaffe
og vafler, og mødre (og noen fedre) får tid
til å bli kjent med andre i samme situasjon.
Vi har hatt søndagsskole i forbindelse med
gudstjenesten to ganger i måneden.

Deltakelsen har variert fra 2 til 15, og
menighetspedagogene har hatt
hovedansvaret.
Familiekoret ble frem til sommeren 2019
ledet av Klaus Klungeland. Etter
sommeren overtok Kjersti Haukeland
Eiken. Øvrige styre og utvalgsmedlemmer
er Solveig Sjølund Eriksen, Åsne Kristin
Hernes, Kristine Dahle (etter sommeren),
Maria Mai (pianist). Fra staben har Rikke
Bergflødt og Kari Fjæreide vært
representert.
Hvem er familiekoret?
Familiekoret er for barn ledsaget av et
familiemedlem i alle aldre.
Korøving annenhver tirsdag med sang, lek
og andakt, samt felles kveldsmat til slutt.

Antall samlinger 2019
Vi har hatt færre samlinger på våren da
ukenummer ble forskjøvet til oddetall og
kolliderte med flere skoleferier. Vi gikk tilbake
til opprinnelig øvingsuke, partallsuker, for å få
flere øvingsdager. Totalt hadde vi 18
samlinger i 2019, hvor av 7 var på våren og 7
på høsten.
Dette inkluderer 14 tirsdagsøvinger og 4
musikalske fremføringer.

Antall medlemmer
Antall medlemmer varierer sterkt etter
omleggingen til oddetallsuker. Flere av de
etablerte koristene sluttet og bare noen få
var igjen. Det er også hovedgrunn til at vi
valgte å gå tilbake til partallsukene for å
opprettholde kontinuitet i håp om å få
noen av dem som sluttet tilbake til koret
igjen. Gjennom våren var vi ca 4-5 barn
med følge av en forelder. Høsten tok seg
litt opp og vi ble 8-10 barn med følge på
øvingene.

Oppsummering av aktiviteten
Våren deltok Familiekoret på to
familiegudstjenester.
Høsten bidro Familiekoret med opptreden
på basar på Karmel bedehus og på
Familiegudstjeneste i forbindelse med
utdeling av CD til 2 åringene og bok til
4 åringene.
Den 3.desember 2019 ble julen sunget inn
der koret hadde ansvar for innhold og
utforming.

Utfordringer
Dette er et lavterskeltilbud til barn i alle
aldre frem til 5.klasse.

Utfordringen ligger i å gi adekvate
utfordringer til alle barna uavhengig av
alder. I tillegg prøver vi å utvikle koret, slik
at det kan holde opptredener som er til
glede for store og små i menigheten.
Med mye uro og uforutsigbarhet i
forbindelse med omlegging til tirsdager
med fellesmiddag, mistet vi en rekke av
solistene og de eldre kormedlemmene.
Det var kaotisk og uoversiktlig med flere
aktiviteter parallelt på tirsdagsmiddagene
og barna fikk problemer med å velge
aktivitet som gikk parallelt med
korøvingen. Selv om koret skulle beskyttes
som kor i kirkerommet fungerte dette
uhensiktsmessig og gav unødvendig
distraksjoner for de små.
Det har vært utfordrende å ikke få
kontinuitet i arbeidet mht. til samarbeidet
med stab. Det har gitt usikkerhet i koret
og styret besluttet å handle litt mer på
egen hånd for å få ro og mer
forutsigbarhet inn i øvelsene fra
sommeren av.
Det var en utfordring å ikke ha musikalsk
ledelse. Når vi i høst bestemte oss for å ta
litt mer styring selv har vi fått en mer ro i
koret og så smått begynt på byggingen og
innlæring av sanger med de nye korbarna.
Kari har vært en god støtte de ganger hun
har vært tilgjengelig med andaktsbidrag.
Kommende planer for Familiekoret våren
20 er å kunne opptre mest mulig på
Gudstjenestene der det er naturlig å delta.
Skrevet av Kjersti Haukeland Eiken

Antall medlemmer
Statistikken er ikkje fullstendig, men
snittet var truleg på ikring 25 deltakarar.
38 var rekorden dette året
Oppsummering av aktiviteten
Klubbkveldane har litt felles program
(leikar, quiz og andakt) og ein del frie
aktivitetar, elektroniske spel, vanlege spel
og ein sjeldan gong formingsaktivitetar.
Familiemiddagene som er et «stikkinnom-tilbud» for alle som vil, har fortsatt
også i 2019. De tirsdagene det ikke er
Familiekor inviterer kirken til åpen
middagskafe med spill og enkle
hobbyaktiviteter for barna. Menigheten
sponser fremdeles maten, så deltakerne
betaler en rimelig egenandel. Mange,
særlig barnefamilier, finner veien hit og
knytter kontakt med kirken.
Café 19
Leiar
Jens Meyer
Øvrige leiarar
Roald Lindås, Ragnar Buset, Ståle
Martinussen, Agnes Buset, Ingunn Buset,
Eva K. Thomassen
Har også hatt med desse nokre gonger:
Geir Endre Kristoffersen, Morten Bjørndal,
Lodve Gidske, Even Aarvik.
Staben i Søreide kyrkje, ved Geir-Endre
støtta arbeidet med hjelp til
oppmøtelister, utsending av påminningssms til deltakarane m.m.

Samlingar i 2019
15 samlinger, ei meir enn i 2018 då me
gjekk over til samling annakvar veke i
staden for ein gong i månaden.

Det er også kiosk kvar gong. Samlingane
har vore i ungdomslokalet.
Klubben samlar born frå både Sandsli,
Steinsviken og Søreide, men det store
fleirtalet kjem frå 5. og 6. klasse på
Søreide skule. Flest jenter, men nokså
mange gutar også. Mange trufaste
deltakarar som kjem tilbake gong etter
gong. Ein del av dei er også
juniorkonfirmantar.
Utfordringar
Byggja eit miljø. Det er også behov for eit
tilbod for 7. klasse og oppover. Både for
yngre barn og denne gruppa er det rom
for å ha klubbar el. liknande andre stader
enn på Søreide.
Fleire av dei vaksne leiarane har vore med
sidan klubben starta for 11 år sidan. Vi har
nokre unge leiarar, og innimellom nokon i
ungdomsskulealder. Det er populært både
blant borna og dei vaksne leiarane.
Skrevet av Jens Meyer.

UNGDOMSARBEIDET

Tensing
Leder: Elise Konstanse Festø Pisani
Øvrige styremedlemmer
Andrine Ænes
Emilie L. Rasmussen
Ingvild Aurlund, dirigent
Maria Ma, pianist
Sarah-Celin Melingen
TenSing hadde13 medlemmer i 2019. Vi
har hatt korøving hver onsdag og totalt
har vi hatt 17 øvinger og en helgeøving.

Kort oppsummering av aktiviteten i 2019
I 2019 har TenSing hatt ukentlige øvelser
inne i kirkerommet i vårsemesteret,
drevet av hovedleder Elise Pisani, dirigent
Ingvild Aurlund og pianist Maria Mai.
8.-10. februar deltok Søreide TenSing på
Vinterfestivalen på Voss hvor vi i likhet
med året før slo oss sammen med Join Us
fra Os for anledningen for å få til et større
kor og bli kjent med ungdommer i en
annen menighet. I forkant av dette hadde
vi også utflukt til Os for å øve sammen
med Join Us der, og vi fikk også besøk av
Join Us i Søreide kirke. Dette ble et svært
vellykket samarbeid, og koret hadde en
positiv opplevelse av Vinterfestivalen.

27. mars opptrådte koret på den årlige
medarbeiderfesten i Søreide kirke til stor
glede for ansatte og medarbeidere. 7. april
tok koret turen til Fana kirke og hvor vi
deltok på Gospelnight. Semesteret ble
som vanlig avsluttet med en sosial
sommeravslutning i klubbhuset 29. mai.
Før oppstart i høstsemesteret ble det tatt
en avgjørelse om å sette koret på pause
for denne gangen grunnet få påmeldte.
Forhåpentligvis vil koret kunne starte opp
igjen ved neste skoleår.

Hva har vært bra?

Oppstarten av TenSing-året begynte svært
bra med samarbeid med Join Us fra Os, og
det virket som ungdommene syntes det
var gøy å møte andre ungdommer med
samme interesse og dessuten få synge i et
større kor og sammen med band.
Vinterfestivalen på Voss, som jo var
bakgrunnen for samarbeidet, var også en
svært positiv opplevelse. Det var hyggelig
at koret ble invitert med til å synge på
medarbeiderfesten i mars og fikk spise
sammen med kirkens medarbeidere. Koret
har også fått mye positiv respons på sine
opptredener om at det klinger bra, og
ungdommene har oppført seg svært godt
på øvelsene og vært effektive og flinke til
å lære inn nytt stoff. Ungdommene har
også selv fått komme med ønsker til
sanger vi skulle bruke i koret, noe som har
blitt tatt hensyn til i sangutvalget.

Utfordringer

En utfordring vi har stått ovenfor i løpet av
skoleåret 2018/2019 er at en del av de
eldre kormedlemmene som har vært med
i flere år fant ut at det var på tide å slutte i
TenSing, noe som gjorde at vi mistet den

«trygge kjernen» i koret. Det var heller
ikke mange av konfirmantene som kunne
tenke seg å fortsette i TenSing etter deres
TenSing-konfirmant-år var omme, noe
som gjorde det vanskelig å starte opp
koret igjen til høsten, selv om vi hadde
noen få påmeldte konfirmanter i neste års
kull. Dette var også det første skoleåret
hvor vi prøvde oss på en ordning der
konfirmanter som deltok i TenSing ikke
trengte å delta på den ordinære
konfirmantundervisningen, men i
etterkant har vi vurdert det dit hen at slik
TenSing er lagt opp i dag, kan den ikke
erstatte den trosopplæringen som blir gitt
i konfirmantundervisningen. Hvis koret
skal starte opp igjen må vi derfor finne en
annen løsning på dette.

KRIK gruppen i menigheten har fortsatt
også i 2019. Aktiviteten foregår fortsatt på
Sandsli sportssenter, og det er både
konfirmanter/ungdommer og voksne som
bruker hallen sammen. Fremdeles er det
Kari Hop Fjæreide som har hatt
hovedansvaret for aktiviteten.

mandag. Per Erling Eriksen er dirigent,
styreleder er Jørgen Fagerbakke.
Kort oppsummering av aktiviteten i 2019
I 2019 har koret deltatt på:




Festspill konsert i Søreide kirke.
Gudstjenester. 24.mars og
3.november
Konsert i Søreide kirke sammen
med Paradis storband og koret
"Kor e' politiet" 24. november.

Hva har vært bra, evt. hva har vært
mindre bra?
Felles konsert mellom korene "Kor e'
politiet" og Jubilate sammen med Paradis
storband var en meget vellykket konsert
med godt frammøte.
Jubilate har et stort ønske om å få knyttet
til oss en pianist.
Vi har stadig behov for flere stemmer til
koret. Spesielt herrestemmer.
Øver annenhver mandag i like uker fra kl.
19:30 til kl. 21:30.
Skrevet av Jørgen Fagerbakke.
Sola Fide er et voksenkor med 43
medlemmer. Styreleder er Mette Iversen.
De øver og holder til i Søreide kirke.
Kort oppsummering av aktiviteten i 2019

VOKSENKOR.
Foruten Familiekoret og Tensing har vi to
voksenkor tilknyttet menigheten.
Jubilate er et blandet kor med 26
medlemmer som øver annen hver

Sola Fide har igjen lagt bak seg et fint korår med stor sangglede og musikalsk
utfoldelse i et godt felleskap. Årets
hovedbegivenheter var nok også i år
Caplin-seminaret (mars), vår årlige
sommerkonsert i juni, samt 30 årsjubileumsturen til Lofoten i juni som ble
en fantastisk opplevelse for korsangere,

fanklubben og dirigent. Våre tre årlige
julekonserter er tradisjonen tro korets
største arrangement publikumsmessig, og
en svært viktig inntektskilde. Det er
fantastisk å få formidle julens glade
budskap til så mange tilhørere i
adventstiden!
Sola Fide vil takke for samarbeidet også i
2019 😊
Vi føler oss hjemme i Søreide kirke og
setter stor pris på at vi også får bruke
kirken utenom vår faste øvingsdag.




Jubileumsturne Lofoten – Sola Fide
fylte 30 år i 2019
Julekonserter 15.12 i Skjold kirke,
og 19.12 i Domkirken

Egne samlinger:
 Seminarhelg med Thomas Caplin i
mars – Søreide kirke
 Øvningshelg i oktober – Søreide
kirke
Skrevet av Mette Iversen

Vi hadde to runder med rydding og flytting
i løpet av 2019, vi måtte både finne ny
lagring av korkrakkene våre og flytte
notearkivet vårt ned i kjelleren. Litt
hektiske da det stod på, men det ser ut til
å fungere greit.

Fakta om Sola Fide:
Antall samlinger i 2019:
Faste ukentlige øvelser – 31 torsdager.
Årsmøte i mars og allmøte i september.
Har deltatt på:
 Gudstjeneste (Birkeland kirke
13.januar)
 Nyttårskonsert (Hordaland
korforbund)
 Minnemarkering for trafikkdrepte i
Hordaland (Korskirken)
 Institusjonssang i Fana (vår + høst)
 Festspill i Søreide

Har arrangert:
 Sommerkonsert 16.juni – Søreide
kirke
 Jubileumskonsert 19.september –
Knarvik kyrkje

MUSIKKLIV I MENIGHETEN
Det har vært arrangert en rekke konserter
i Søreide kirke i 2019. I tillegg til
arrangementene til Familiekoret, Jubilate
og Sola Fide har følgende arrangement
funnet sted:
18. april: Pasjonskonsert skjærtorsdag,
med Stefan Lindvall, barokkfiolin, og Ingrid
Hagen, cembalo.
30. april: Konsert i forbindelse Åpen Kirke,
med Jostein Gundersen, blokkfløyter, og
Ingrid Hagen, cembalo.
19. mai: «Festspill på Søreide» ble
arrangert av Søreide menighet og Sølvi
Damm i samarbeid med Sola Fide, Jubilate
og en rekke lokale krefter.
20. september: «Dr. Høviks
Musikkbalsam» arrangerte konsert i
Søreide kirke.

26. og 28. september: Ingrid Hagen deltok
på Kirkeautunnalen i Bergen Domkirke
med konsert og konsertutstilling av sitt
koralbokprosjekt. På konserten deltok
også en forsangergruppe med
utgangspunkt i Søreide menighet.
29. september: Flesland Musikklag
arrangerte konsert i Søreide kirke.
25. oktober: Ingrid Hagen deltok på
konsert på Ytrebygda Frivillighetssentral,
sammen med Erling Wollestad (trompet,
seljefløyte og opplesning).
26. november: Konsert og
utstilling/presentasjon av Ingrid Hagens
koralbokprosjekt ble arrangert i samband
med Åpen Kirke.
8. desember: Søreide Songlags
julekonsert.
15. desember: Ytrebygda skolekorps sin
julekonsert.
Dessuten ble det satt inn ekstra
musikalske krefter ved en del
gudstjenester, spesielt til påske,
konfirmasjon og jul, samt ved
avskjedsgudstjenesten til Lars Martin Hol
og Elisabeth R. Andersen.
Vi har også hatt 3 orgelelever som har øvd
jevnlig i kirken.

Kantor Ingrid Eriksen Hagen

ANDRE TILBUD TIL VOKSNE
Hjerterom er et åpent tilbud hver torsdag
formiddag. Da inviterer menigheten til
kaffe og vafler sammen med deltakerne på
babysang. Etter kaffen er det andakt i
kirkerommet med tekstlesing, salmesang
og anledning til å tenne lys. Deltakelsen
ligger gjennomsnittlig på ca 20 personer.
Et dugnadslag ledet av Torgunn Strand
står for vaffelstekingen.
Diakonatet
Diakonatet har sine faste samlinger i
kirken. Det er Solfrid Skodvin som er leder
av gruppen og hun har med seg Sølvi
Damm, sekretær og Bergit Knudsen,
styremedlem.
Gruppen driver diakonalt arbeid i Søreide
menighet og aldersgruppen fra 55 - 92år.
Fakta om arbeidet:
Antall samlinger i 2019: Vi har hatt 9
samlinger, 1 tur til Sotra og Seniorfest.
Antall medlemmer: 12 (10 - 12) på
møtene.

Oppsummering av aktiviteten i 2019:
Vi hadde tur til Sotra i juni for
medlemmene og inviterte med oss en del
av de eldre i menigheten.
Vi fikk omvisning i Sund kirke og spiste
lunsj på Panorama.
I september hadde vi senior fest, ca. 50
gjester. Vi fikk stor hjelp av Beate og Terje
Osberg med å lage til festen i år også.






Blomster hilsen til alle 80-85-9095-100-åringer.
Noen av oss besøker syke i
menigheten, lager til kirkekaffe,
hjelper til på juleverkstedet, går
med menighetsbladet og tekstleser
på Gudstjenesten.
Vi støtter Adina-stiftelse med
penger.
Vi strikker tepper til babyene på
Okhaldhunga sykehuset i Nepal og
støtter de økonomisk. Dette
prosjektet er blitt hjertebarnet
vårt.

Hva har vært bra og mindre bra?
Det er fantastisk at medlemmene våre
klarer å komme på møtene våre og er
aktive med en så høy alder som mange av
de har. Men vi ser at det ikke er noen
tilvekst på nye medlemmer.

Vi har hatt et ønske i mange år om en
diakon, som kan starte opp med et nytt
arbeid innenfor diakonien.
Skrevet av Solfrid Skodvin.

Lokalhistorisk Forum er en frittstående
forsamling ved Søreide kirke. De møtes
vanligvis en gang i måneden, vår og høst.
Møtene er om onsdager kl. 1900 og
inneholder bordvers, mat og prat. Det er
fokus på det sosiale og medlemmene
opplever det som kjekt å treffes i kirken.
Arbeidet er basert på dugnad fra
medlemmene, men forumet har kasserer
og konto via kirkekontoret. Tilreisende
krefter kan regne med å få dekket sine
utgifter av Forumet. Hovedansvarlige er
Kåre Søvik og Einar Birkeland. Også i 2019
gjennomførte denne flotte gjengen sin
tradisjonelle vårtur.
Internasjonal solidaritet og misjon.
Hvert år deltar konfirmantene sammen
med staben, foreldre og andre frivillige i
Fasteaksjonen. Den blir gjennomført som
dør-til-dør-aksjon.
Menigheten har fremdeles sitt eget
misjonsprosjekt i samarbeid med
Himalpartner. Midlene vi samler inn går til
å støtte etterutdanning av lærere i Nepal.

Vår flotte kirke!

