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Menighetsrådsleder Gro Ingebrigtsen Klungland 

MENIGHETSRÅDSLEDER OM 
MENIGHETSRÅDETS ARBEID. 

Året 2020 vil vi sent glemme. Covid-19 har 

i stor grad preget aktiviteten til både 

menighetsrådet og all aktivitet i kirken 

dette året.  

Året begynte så bra, med nyansatt 

kapellan Marte, administrasjonsleder 

Morgan og kantor Ingrid på plass. Å ha en 

solid stab på plass skulle gi godt grunnlag 

for et aktivt år i kirken. 

I februar hadde vi besøk av representanter 

fra vennskapsmenighetene våre i Turku, 

Finland. Et hyggelig besøk som også gir 

anledning til å se på vår egen virksomhet 

med litt andre øyne. Nye bekjentskaper 

ble gjort, og nye tanker og ideer kom fram. 

Menighetsrådet har gjennom året brukt 

mye tid på virksomhetsplanen vi 

utarbeidet i 2019. Målet har vært å ha 

søkelys på menighetens arbeid og hvordan 

vi skal få det til.  

Menighetsbarnehagen flyttet ut av 

barnehagelokalet og ungdomslokalene på 

slutten av 2019. Å igjen disponere 

ungdomslokalet fult og helt, gir et økt 

handlingsrom for aktivitet. 

Ungdomslokalet eier vi selv, mens 

barnehagen ble solgt til BKF da de overtok 

driften. Gjennom året har det blitt jobbet 

med å finne en brukbar løsning både for 

oss og Akasia, som overtok driften fra BKF. 

Prosessen har tatt tid og er ennå ikke løst.  

Menighetsrådet har også arbeidet med å 

bygge opp givertjenesten. Dessverre satte 

også her Covid en stopper for en del av 

det som var planlagt, og vi har ikke klart å 

løfte dette fram like mye som vi ønsket. Vi 

ser at hvis vi framover skal klare å ha den 

aktiviteten vi ønsker i kirken, vil det være 

behov for at vi selv i større grad bidrar til 

finansering av stillinger. For å klare dette 

vil vi være avhengige av jevnlige bidrag, og 

å øke givertjenesten vil være fokus også i 

tiden framover. 

Den 11.mars 2020 måtte AU for første 

gang avlyse flere av aktivitetene i kirken. Å 

avlyse aktiviteter i kirken føltes svært 

dramatisk. Ett døgn senere viste det seg at 

det ble full nedstenging av kirken, med 

unntak av dåp, vielser og gravferder. AU så 

det etter hvert som et behov, på fullmakt 

fra menighetsrådet, å fatte beslutninger 

etter hvert som smittevernråd ble endret. 

I året som har gått har det vært en stadig 

utfordring å navigere i hva vi har lov til, 

hva som er mulig, og hvordan vi skal 

iverksette tiltakene på en forsvarlig måte. 

Det har vært viktig at det skal føles trygt 

for både ansatte og besøkende å være i 

kirken!  

Heldigvis har vi i Søreide menighet en 

svært kreativ og dyktig stab, som raskt 

omstilte seg til digitale andakter, 

konserter, søndagsskole og julekalender. 

Vi er kjempeimponert! 

Etter midten av mars, har 

menighetsrådsmøtene i stor grad blitt 

holdt på Teams. Jeg vil takke 

menighetsrådet for god omstillingsevne, 



og for at vi har klart å gjennomføre møter 

med gode diskusjoner! 

Dette året har vi alle kjent på alt som har 

blitt endret i livet vårt. I en situasjon der 

verden føles usikker, og mange har kjent 

på isolasjon og ensomhet, ville kirken for 

mange vært et naturlig sted å søke trøst 

og trygghet. Store deler av året har dette 

ikke vært mulig. Vi håper at vi snart får 

større mulighet til å møtes! 

Vi ønsker alle Guds fred og velsignelse for 

2021! 

Menighetsrådet, v/ Gro Ingebrigtsen 

Klungland 

 

MENIGHETSRÅDETS 

MEDLEMMER 

Menighetsrådet i 2020: 

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 

2020. I den tiden behandlet rådet 69 

saker.  Administrasjonsleder Jon Funder 

Nævdal og Morgan Hitland 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 januar sluttet administrasjonsleder Jon 

funder Nævdal i sin vikar stilling, etter å ha 

vært i stillingen siden juli året før. Ny 

administrasjonsleder tiltrådte 26. januar 

og har vært i stillingen siden det.  

Staben i 2020: 

Hele året: 

Sokneprest Gunnar Mindestrømmen,  

100 %.  

Kapellan Kari Hop Fjæreide, 100 % (til des. 

2020)  

Kapellan Marte Birkeland Aasen 100 % (fra 

jan og ut året). 

Kantor Ingrid Eriksen Hagen 75% 

Menighetspedagog Rikke W. Bergflødt-

Kvamme 100%.          

Administrasjonsleder Jon Funder Nævdal, 

80% (ut jan). 

Administrasjonsleder Morgan Hitland, 80% 

(fra jan. og ut året). 

Kirketjener Ann Kristin Hovland 50%. 

Menighetsped./frivillighetskoordinator 

Geir Endre Kristoffersen, 100% 

Menighetspedagog Ingvil Aurlund Lossius 

50% vikar (fra aug og ut året). 

 

Kantor på timebasis Gerd Vågsholm. 

Deltidskirketjenere: 

Sunniva Lindås  

Helene Haug  

Brita Amalie Lindås 



Frivillig tilsynsmann og kaffekoker: Even 

Aarvik. 

 

Even Aarvik i aksjon på kjøkkenet. 

ØKONOMI 

Årsregnskapet for 2020 viser et betydelig 

bedre resultat enn først antatt. Til tross 

for tapte leieinntekter fra Søreide 

menighetsbarnehage har menigheten klart 

å øke sine totale inntekter med om lag 

160 000,- kr. Som vi alle vet har 2020 vært 

et annerledes år, og det har også preget 

økonomien til menigheten. På grunn av 

mindre aktivitet i kirken dette året har 

utgiftene også vært mindre enn 

budsjettert. Det gir oss et årsregnskap 

som viser ett brutto driftsresultat på 

minus 375 000,- kr. På lik linje som 2019 

regnskapet er dette et kalkulert resultat 

fra menighetsrådet.  

Søreide menighet har i 2020 kostet 

lønnsmidler knyttet til en kapellan stilling i 

kirken. Denne avtalen er nå sagt opp, slik 

at økonomien til menigheten ser betydelig 

bedre ut i 2021.  Menigheten har også, 

som noen kanskje har lagt merke til, gått 

til innkjøp av nye prosjektorer i 

kirkerommet og nye bord i 

menighetssalen. Dette var utgifter som 

det ikke var tatt høyde for i budsjettet for 

2020. Menighetsrådet anså det som en 

viktig investering at dette kom på plass 

raskest mulig. 

Tross et negativt driftsresultat i 2020 har 

menigheten en meget solid økonomi. 

Menigheten drives sundt og vi ønsker at 

dette skal prege menigheten også i årene 

som kommer. 

Noen hovedtall fra regnskapet: 

Likviditet pr 31.12.2020: 

Bank, Investeringsfond A     7.268.917 

Bank, Investeringsfond B         480.725                                          

Totalsum Fana sp bank        8.716.453   

  

Bank, DNB brukskonto             415.162 

Bank, DNB giverkonto              153.677 

Kortsiktig gjeld                           307.023 

Faste verdier pr 31.12.2020: 

Ungdomslokalet            2.428.875

          

Inntekter: 

Brukerbetaling, salg       395.523 

Refusjoner/overfø     125.384  

Statlige tilskudd                70.000  
Tilskudd fellesråd    659.511  
Offer/gaver      276.811 
      
Samlete inntekter        1.527.229  
 
Utgifter: 

Lønnsutgifter      33.458  

Kjøp varer/tjenester     893.055 

Refusjon til andre     897.329 
Overføring offer     79.064  
  
Samlete utgifter   1.902.907 
  
Resultat      -375.677 

Morgan Hitland 

administrasjonsleder



PRESTETJENESTEN 

Årsmelding om prestetjenesten i Søreide 

sokn 2020. 

Ved starten på året 2020 så vi fremover 

mot et nytt og spennende år med nye 

medarbeidere i staben og nye muligheter. 

26.januar kunne vår nye kapellan Marte 

Birkeland Åsen ønskes velkommen og 

samtidig kunne vi også ønske velkommen 

ny administrasjonsleder Morgan Hitland. 

Da året gikk mot slutten var vi bare to 

prester i tjeneste i Søreide menighet. 

Aktiviteten i januar og februar gikk som 

vanlig med gudstjenester og 

begravelser/bisettelser, konfirmantturer 

og andre samlinger i menigheten. 

Så kom vi til mars måned og hele landet 

ble stengt ned på grunn av coronaviruset. 

Dette medførte at så godt som at all vanlig 

aktivitet i menigheten stengte ned. Det 

eneste som fortsatte i avgrenset form var 

bisettelser og begravelser. 

Staben stod foran store utfordringer. 

Hvordan kunne vi nå være kirke uten å 

kunne møtes fysisk. Det ble mange runder 

i staben og i menighetsråd og 

arbeidsutvalg. En kreativ og 

løsningsfokusert stab utviklet etter hvert 

et bredt tilbud på digitale flater. Her var 

det viktig å holde på de ukentlige 

tidspunkter som vi vanligvis møttes i 

kirken. Det var også viktig å skape 

gjenkjennelse og tilhørighet til 

kirkerommet og til alle i staben. 

På veldig kort tid måtte vi utvikle både 

tekniske og faglige løsninger for 

kommunikasjon som vi ikke hadde 

arbeidet så mye med tidligere. 

Her var det ukens salme, en ti minutters 

«minigudstjeneste» som ble filmet og 

produsert hver uke. Det var påskekalender 

for barn og ettersom pandemien utviklet 

seg ble det klart at konfirmasjonene ble 

flyttet til høsten 2020 i håp om at vi da 

kunne samle flere til høydepunktet for 

konfirmantene og deres familier. 

Når høsten kom så gikk det dessverre ikke, 

men vi klarte å legge til rette for streaming 

av konfirmasjonene slik at familiene også 

fikk med seg den store dagen. 

Det som kanskje har kjennetegnet året 

som helhet er de mange forandringene fra 

uke til ute og fra måned til måned etter 

som veiledninger i forhold til smitte 

forandret seg kontinuerlig. På slutten av 

året tror jeg mange kjente på en trøtthet i 

forhold til de stadige forandringene. Vi 

klarte likevel å få til en fin julefeiring. 

Noen skoler møtte med en kohort i kirken, 

og så streamet vi skolegudstjenestene 

tilbake til den aktuelle skolen. Andre 

skoler valgte å kutte ut skolegudstjenester 

dette året. Trosopplærere laget også en 

film med juleevangeliet som ble 

distribuert til aktuelle barnehager. Og en 

av trosopplærerne laget en digital 

julekalender for barn for alle 24 dagene i 

adventstiden. 

I begynnelsen av november gikk barne- og 

ungdomsprest Kari Hop Fjæreide ut i 

morspermisjon, og den økonomiske 

situasjonen i soknet utviklet seg slik at det 

ble nødvendig å si opp avtalen med 

Bjørgvin bispedømme fra sommeren 2021. 

Bortsett fra noen mindre bidrag fra 

Bjørgvin Bispedømme har Søreide 

menighet i stor grad båret hele den 

økonomiske kostnaden med å lønne 

barne- og ungdomspresten. Det er i 

skrivende stund uvisst hvordan en kan løse 

denne utfordringen når permisjonen til 

barne- og ungdomspresten er over. 



Vedkommende er fast tilsatt av Bjørgvin 

bispedømme og således sikret både jobb 

og lønn, men hvorvidt vedkommende 

kommer til å arbeide videre i Søreide 

menighet er noe menighetsrådet i dialog 

med Bjørgvin bispedømme må finne 

nærmere ut av. 

  

Prest Marte Birkeland Aasen setter opp juletreet i kirken 

 

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 119 unge som ble konfirmert i 

2020. Det var 84% av 

medlemmer/tilhørige. Dette er en økning 

på 4% fra året før, i motsetning til den 

nedadgående trenden vi har sett de siste 

årene.  

Endringene i stabssammensetningen får 

innvirkning på hvem som jobber med 

konfirmantene i Søreide kirke. Kapellan 

Kari Hop Fjæreide sammen med 

menighetspedagog Geir Endre 

Kristoffersen hadde hovedansvaret for 

konfirmantåret 2019-2020. Fra høsten 

2020 hadde kapellan Marte Birkeland 

Åsen og menighetspedagog Geir Endre 

Kristoffersen konfirmantansvaret. 

Det ble arrangert to konfirmantleirer på 

Geilo våren 2020. Få dager etter at 

samfunnet stengte ned i mars, ble det 

bestemt at konfirmasjonsgudstjenestene 

måtte utsettes til september. Disse to 

helgene i september var det igjen strenge 

tiltak i Bergen. Gruppene som ble 

konfirmert sammen måtte derfor være 

mindre, og det ble flere gudstjenester. 

Konfirmantene kunne ha med to gjester, 

og gudstjenestene ble strømmet direkte 

på kirkens Facebook-side. 

 

Gunnar Mindestrømmen, sokneprest 

 

 

 

TROSOPPLÆRING I 2020 

Også trosopplæringen ble preget av 

nedstenging og begrensninger på grunn av 

smittevern i 2020. Flere nye tiltak var 

planlagt, men kunne ikke gjennomføres 

dette året. Dette gjaldt samlinger for 1-



åringer, 5-åringer, 2. klassinger, 4. 

klassinger og 7. klassinger.  

I 2020 gjennomførte vi følgende tiltak:  

Dåpssamtaler 

Babysang (bildet) 

Utdeling av bøker til 2- og 4-åringer 

Skolestartmarkering for 6-åringer 

Juniorkonfirmanter (5. klasse) 

Konfirmantundervisning (9. klasse) 

MiLK (10. klasse) 

Både MiLK og Juniorkonfirmanter ble 

avbrutt av koronapandemien. De 

tradisjonelle tiltakene Tårnagenthelg og 

Lys Våken måtte avlyses. Det samme 

måtte treårssamlingen og Valgmuligheter 

som skulle «gjenoppstå» i år. 

Det har blitt delt ut Fadder pakker på 

dåpssamtaler/dåpsdag også i 2020, men 

dette regnes ikke lenger som tiltak i 

trosopplæringsplanen. 

 

Rikke Bergflødt-Kvamme har ansvar for de 

yngste barna (til ca. 10 år), mens Geir 

Endre Kristoffersen i hovedsak har ansvar 

for eldre barn og konfirmanter. Ingvild 

Aurlund Lossius har vært vikar og steppet 

inn der det trengs. Hun har også blant 

annet hatt ansvar for søndagsskolen, 

Tweenskor og Juniorkonfirmanter.  

 

 

 

Geir Endre Kristoffersen , 

menighetspedagog 

FRIVILLIG ARBEID OG AKTIVITETER. 

 

Menighetsrådet har også i 2020 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: 

Vi har hatt søndagsskole i forbindelse med 

gudstjenesten så lenge det ikke er 

familiegudstjeneste eller skoleferie. Da det 

var krav om å være på fast plass under  

 

gudstjenester, var det ikke søndagsskole. 

Frivillige har ledet søndagsskolen, mens 

Ingvild A. Lossius har laget opplegget. 



 

Ingvild A. Lossius menighetspedagog 

 

Familiekoret   

Koret har for tiden ingen leder. 

Menighetspedagog, Rikke W. Bergflødt-

Kvamme er kontaktperson mellom koret 

og stab. 

Øvrige 

styremedlemmer/utvalgsmedlemmer: 

Etter at styreleder sluttet, har koret stått 

uten styre. Det må velges nytt styre. 

Type virksomhet og aldersgruppe: 

Dette er et familiekor for familier med 

barn i alderen 2-10 år.  

Antall samlinger i 2020: 

Familiekoret fikk ha seks samlinger i løpet 

av 2020. 

Antall medlemmer/deltakere: 11 

Kort oppsummering av aktiviteten i 2020: 

Det var planlagt deltakelse på 

gudstjenester. Da koret skulle opptre, 

måtte gudstjenesten dessverre avlyses 

grunnet Covid-19. Dette har vært 

fellesnevner for de arenaer der det 

tidligere har vært vanlig at Familiekoret 

opptrer.  

Hva har vært bra, evt. hva har vært 

mindre bra?  

Året 2020 var et rart år for Familiekoret, 

som for alle andre. Koret fikk kommet i 

gang med øvelser, men da pandemien 

kom var det forståelig nok ikke mulig å 

samles. Det ble forsøkt med en øvelse på 

høsten, her kom det ikke så mange. 

Deretter ble det ikke lov å gjennomføre 

korøvelser. 

 

 
 

Middag i kirken (tidligere kjent som 

Familiemiddag) som er et «stikk-innom-

tilbud» for alle som vil, startet friskt i 

2020. På det meste var det over 80 store 

og små innom middagen. 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.  

Siste Middag i kirken var tirsdag 10. mars, 

og det var ikke mulig å invitere til middag 

resten av året. 



Café 19  

Leiar:  

Jens Meyer 

Øvrige leiarar:  

Roald Lindås  

Ragnar Buset  

Ståle Martinussen  

Agnes Buset 

Eva K. Thomassen 

 

Har også hatt bidrag frå desse 

Geir Endre Kristoffersen 

Lodve Gidske 

Ingvild Aurlund Lossius 

Gunnar Mindestrømmen 

Ragnhild Tungesvik 

Even Aarvik 

Ungdomar frå leiarkurs 

 

Type verksemd og aldersgruppe:  

Klubb for barn i 5. – 7. klasse. Møtest ein 

fredag i månaden.  

 

Antall samlinger i 2020: 

4 samlingar. 6 samlingar avlyst pga 

smittevernreglar. Vi hadde også eit par 

helsingar på Søreide kirke sine nettsider. 

 

Antall medlemmer/deltakere: 

Ca 53, om lag 46 unike 

 

Kort oppsummering av aktiviteten i 2020: 

Det vart arrangert to vanlege 

klubbsamlingar i januar og februar. Etter 

sommaren fekk vi arrangert to samlingar, i 

august og oktober. Den første var 

utandørs med mykje fokus på ulike leikar 

med minst mogeleg kontakt. Den andre 

samlinga starta ute, med bålpanne og 

grillig, før vi gjekk inn i ungdomslokalet.  

 

 

Hva har vært bra, evt. hva har vært 

mindre bra?  

Det opplevdes som ein siger berre å få 

invitera til klubb i eit år der det meste er 

stengt. Borna let til å setja pris på tilbodet.  

Det er krevjande å få til eit barnearbeid i 

det heile, og sidan vi ikkje har høve til å 

kontakta aktivt andre born enn dei som 

har fått registrert dette via foreldra sine, 

er det vanskeleg å ha eit tilbod via nettet.  

Leiartilgangen har vore ok, men for å dela 

borna i mindre grupper, har vi hatt bruk 

for fleire vaksne enn vanleg. Her har hjelp 

frå staben vore uvurderleg. For alle 

leiarane er det også nødvendig med ekstra 

varsemd for å unngå å få evt. smitte. 

 

Årsmeldingen er levert av:  

Jens Meyer 

 

 

UNGDOMSARBEIDET  

KRIK-gruppen i menigheten har fortsatt 

også i 2020. 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. Etter at 

samfunnet stengte ned, har ikke de over 

20 år hatt tillatelse til å trene sammen, så 

fra mars av har KRIK utelukkende vært en 

konfirmantaktivitet. Etter at nytt 

konfirmantår startet høsten 2020, kunne 

ikke KRIK ha treninger, og hadde ikke det 

resten av året. 



 

Ikke noe øvrig ungdomsarbeid 

2020 var året da vi fikk Ungdomslokalet 

tilbake fra Menighetsbarnehagen. Blant 

annet med innsats fra deltakerne på 

minilederkurset MiLK skulle vi da få 

ungdomsarbeidet opp å gå igjen. Det var 

avtalt bandøvinger fra april av, der spesielt 

9.- og 10.-klassinger ville bli invitert til å 

starte band. I dette var det også et håp om 

at TenSing-koret skulle starte opp igjen 

høsten 2020, etter å ha vært satt på pause 

høsten 2019. Alt dette satte koronaviruset 

en stopper for. 

 

VOKSENKOR.  

Foruten Familiekoret har vi to voksenkor 

tilknyttet menigheten. 

Jubilate  

Leder: Jørgen Fagerbakke 

Øvrige 

styremedlemmer/utvalgsmedlemmer: 

Per Eriksen, dirigent 

Laila Eriksen 

Torbjørn Damm 

Birthe Kvamme Nielsen 

 

Type virksomhet og aldersgruppe: 

Blandet kor for voksne 

Antall samlinger i 2020: 

9 øvinger før sommeren. 3 etter 

sommeren. 

Felles øvelse med Koret "Kor e' politiet" 

Antall medlemmer/deltakere: 

24 medlemmer 

Kort oppsummering av aktiviteten i 2020: 

Deltatt på: 

Planlagt konsert 14.mars sammen med 
"Kor e' politiet" og den kjente artistduoen 
Lambach og Lund . Konserten er satt på 
vent. 
 
Julekonsert på Fløyen 4. søndag i advent 
sammen med "Kor e' politiet". Det var i 
forbindelse med tenning av det fjerde 
adventslyset. Konserten ble forkortet av 
hensyn til smittevernet. Veldig bra 
fremmøte av publikum. 
 

Hva har vært bra, evt. hva har vært 

mindre bra?  

Den planlagte konserent 14.mars var en 

felles konsert med korene:  "Kor e' 

politiet" og Jubilate. Øvingen til denne 

konserten gav en positiv virkning for koret 

med stor optimisme og nye deltagere. 

Dessverre ble alt stoppet av korona 

pandemien. Konserten er utsatt inntil 

korona pandemien er over. ny dato 

kommer. 

Noen få øvelser ble gjennomført høsten 

2020. Målet var julekonsert på Fløyen. 

Jubilate har et stort ønske om å få 

tilknyttet oss en pianist. 

Vi har stadig behov for flere stemmer til 

koret. Spesielt herrestemmer. 

Jubilate vil starte opp igjen så snart 

restriksjoner ifm pandemien lar seg gjøre. 

Øver annenhver mandag i like uker fra kl. 

19:30 til kl. 21:30. 



Årsmeldingen er levert av:  

Jørgen Fagerbakke 

 

Sola Fide  

Styreleder: Mette Iversen. Dirigent Janicke 

Damm Rusti 

Type virksomhet og aldersgruppe: 

Voksenkor 

Kort oppsummering av aktiviteten i 2020: 

2020 forløp ganske normalt fram til 

koronautbrudd og nedstenging 12.mars. 

Sola Fide rakk både å delta på 

Nyttårskonsert i regi i Norges korforbund 

12.januar, og Minnemarkering for 

trafikkofre i Korskirken 20.februar. Vi er 

veldig glad for at vi også rakk å samles til 

inspirerende helgeseminar 6.-7.mars med 

Staffan og Maritha Paulsson.  Fra 12.mars 

måtte vi, i likhet med resten av landet, 

avlyse fysiske korøvelser. I april og mai 

forsøkte vi etter beste evne å øve på 

Zoom, selv om det var utfordrende både 

med tanke på lydkvalitet og forsinkelser. 

Lettelsen var derfor stor da vi fikk lov til å 

øve i Skjold Kirke i juni, selvsagt med gode 

smitteverntiltak. Dessverre måtte vi avlyse 

planlagt sommerkonsert i Søreide kirke 

14.juni.   

 

På høsten fikk vi igjen lov å øve i Søreide 

kirke. Korte øvelser, uten pauser og sosialt 

samvær, men veldig kjekt å få musisere 

sammen. Sola Fide skulle deltatt på en 

internasjonal korkonkurranse i Grado, 

Italia i september, men innså tidlig at den 

turen likevel ikke kunne gjennomføres. Vi 

var godt i gang med innøving av årets 

julesanger da det ble ny nedstenging i 

november. Og etter hvert måtte vi innse 

at de planlagte julekonsertene i Skjold 

kirke og Domkirken dessverre måtte 

utsettes til 2021. 

 

Hva har vært bra, evt. hva har vært 

mindre bra?  

Vi går inn i 2021 med håp om at vi snart 

får lov å synge sammen igjen. Og ikke 

minst får lov å synge for et publikum igjen 

      

 

Årsmeldingen er levert av: styreleder 

Mette Iversen 

 

 

 

 

MUSIKKLIV I MENIGHETEN 

Musikkaktiviteten har, som alt annet, vært 

preget av nedstengning og 

smittevernsrestriksjoner. Følgende 

arrangementer har vært planlagt og/eller 

funnet sted: 

14. januar: Vinterkveld med Håkon Eiken, 

etter initiativ av Sølvi Damm. Han hadde 

laga tekster som reflekterte rundt 

bibelhistorier. Tekstene var satt til kjente 

salme- og sangmelodier, og det hele ble 

gjennomført som en svært hyggelig 



allsangkveld, ledet av H. Eiken og 

akkompagnert av Ingrid Hagen. 

31. januar: Bergen fikk besøk fra våre 

vennskapsmenigheter i Turku, og i tillegg 

til presentasjon av Søreide kirke, fikk de en 

liten konsert med Ingrid Hagen på 

klavikord. 

29. mars var det planlagt 

Fasteaksjonskonsert. Denne måtte 

avlyses, på grunn av nedstengningen den 

12. mars. 

9. april (skjærtorsdag) var det planlagt 

pasjonskonsert «Leçons de Ténèbres». 

Denne ble utsatt til oktober p.g.a. 

nedstengning. Det ble dessuten publisert 

en kort digitalkonsert på menighetens 

nett- og facebookside. Medvirkende på 

digitalkonserten var Ingeborg Ekeland 

(sopran), Stefan Lindvall (barokkfiolin), 

Hans Gunnar Hagen (bratsj) og Ingrid E. 

Hagen (cembalo og klavikord). 

17. april var det planlagt konsert «Olav H. 

Hauge i ord og tonar» med Erling 

Wollestad og Ingrid Hagen på Ytrebygda 

Frivilligsentral. Denne ble utsatt til 

oktober. 

17. april ble det publisert en 

musikksnutt/minikonsert «Gloria for 

påsketida» på menighetens nett- og 

facebookside. Ingrid Hagen spiller orgel. 

7. juni var det planlagt Festspill på 

Søreide. Denne konserten ble avlyst. 

23. oktober ble konserten fra april «Olav 

H. Hauge i ord og tonar» gjennomført i 

Søreide kirke, i samarbeid med Ytrbygda 

Frivilligsentral. Medvirkende var Erling 

Wollestad (trompet og opplesning), 

Oddvar Hjelde (fløyte) og Ingrid Hagen 

(flygel). Konserten var en del av 

Kulturdagene i Fana og Ytrebygda. 

25. oktober ble pasjonskonserten fra april 

«Leçons de Ténèbres» gjennomført. 

Medvirkende: Hilde Veslemøy Hagen og 

Ingeborg Ekeland (sopran), Martin Schultz 

(fiolin), Carmen Bóveda (cello) og Ingrid E. 

Hagen (cembalo og orgelpositiv). 

Menighetsprest Kari Hop Fjæreide 

medvirket også. 

29. november hadde Søreide Songlag 

planlagt julekonsert. Denne ble avlyst. 

1. desember var det planlagt konsert med 

Familiekoret og Tweens «Vi synger advent 

inn». Denne ble avlyst. 

6. desember ble det publisert en digital 

adventskonsert som erstatning for «Vi 

synger advent inn». Medvirkende var 

Ingvild Aurlund Lossius og Rikke W. 

Bergflødt-Kvamme (sopran), begge med 

egenkomponerte sanger. Dessuten 

medvirket Thomas Aurlund Lossius 

(kontrabass) og Ingrid Hagen (piano). Geir 

Endre Kristoffersen filmet og redigerte 

video, Ingrid Hagen tok opp og redigerte 

lyd. 

20. desember gjennomførte Ytrebygda 

Skolekorps julekonsert med svært 

begrenset publikum. 

 

På konfirmasjonsgudstjenestene 

medvirket Johannes Nøkling Aagaard 

(elgitar.)  

På julaftensgudstjenestene medvirket 

Tora-Sofie Haarr, Sigrun Storheim, Stefan 

Cooper, Niklas Heggernes og vikarorganist 

Daniel T. Gundersen. 

 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/menigheter/Soreide-menighet/virksomhetsomrader/musikk-i-kirken/minikonsertar%20på%20nett/pasjonskonsert%202020/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/menigheter/Soreide-menighet/virksomhetsomrader/musikk-i-kirken/minikonsertar%20på%20nett/gloria%20for%20påsketida/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/menigheter/Soreide-menighet/virksomhetsomrader/musikk-i-kirken/minikonsertar%20på%20nett/adventskonsert/


 

Plakat av konsert i Søreide kirke. 

  

Sistnevnte har øvd på orgelet i kirken, så 

lenge det har vært tillatt. Orgelelevene fra 

Bergen Kulturskole har ikke fått tilgang til 

å øve siden nedstengningen i mars. 

 

I tillegg til arrangementene nevnt ovenfor, 

ble det i den første nedstengingsperioden 

publisert salmerefleksjoner på 

menighetens nett- og facebookside hver 

uke. 

Skrevet av 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. I 2020 har 

Hjerterom vært mye preget av stadig ned 

stengseler og gjenåpning, noe som har 

preget antall deltakende på samlingene. 

 

Diakonatet  

Diakonatet har sine faste samlinger i 

kirken. Det er Solfrid Skodvin som er leder 

av gruppen og hun har med seg Sølvi 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/menigheter/Soreide-menighet/virksomhetsomrader/musikk-i-kirken/ukens%20salme/


Damm, sekretær og Bergit Knudsen, 

styremedlem. 

Gruppen driver diakonalt arbeid i Søreide 

menighet og aldersgruppen fra 55 - 92år. 

Fakta om arbeidet: 

Det har vært et spesielt år med mindre 
aktivitet på grunn av "Koronaen". 
 
Vi har kun hatt 4 vanlige møter og 3 
spesielle samlinger i Diakonatet i 2020. 
 
I januar hadde vi et åpent møte med 
Haakon Eiken og organisten vår Ingrid E. 
Hagen. Vi inviterte hele menigheten. 
Det var ett sang og musikk møte med 
bibelske tekster og vel 30 stk. var 
fremmøtt. 
 
I juni ble det ikke arrangert sommertur 
hvor vi inviterer de eldre med i 
menigheten, men Sølvi Damm inviterte 
Diakonatet hjem til seg til lunsj og en 
hygge stund i hagen på Stamsneset. 
 
Vi hadde heller ikke noen seniorfest, men 
inviterte til gudstjeneste den 
11.10.2020 med enkel kirkekaffe etterpå, 
hvor alle de eldre fikk en rose. 
 
Advent og julemøte gikk som vanlig. 
Kristbjørg Berge fortalte om bakgrunnen 
til noen av våre julesanger. Det ble servert 
julebrød med brunost, clementiner og litt 
sjokolade som er fast tradisjon. 
 
Utdeling av blomsterhilsenener har gått  
som vanlig og det er blitt delt ut 105  
blomster og vi har hatt ringerunder til våre 
medlemmer og har prøvd å holde 
kontakten på den måten og det vil vi 
fortsette med så lenge kirken er stengt. 
 
Vi er en liten gruppe med veldig høy 
gjennomsnittsalder så etter hver håper jeg 
at noen i menigheten kan starte opp noe 

nytt i en eller annen form. I mange år har 
vi ønsket oss en diakon og det gjør vi 
fortsatt. 
 
Med hilsen 
 
Solfrid Skodvin (leder i diakonatet) 
 

Lokalhistorisk Forum  

 
Lokalhistorisk forum er fortsatt ei 
frittstående forsamling ved Søreide Kyrkje, 
utan faste medlemmer eller valgt styre. 
Kåre Søvik og Einar Birkeland er innfødde 
kontaktpersoner og finn ut program og 
leder møtene, begge er født i 1934. Vi har 
lokal kasserer, Else Søvik født i 1933, og eit 
kontonummer via kyrkjekontoret. Våre 
eigne krefter bidrar gratis, mens 
tilreisande får reisepengar / honorar. 
 
Takk for bruken av Menighetssalen i 
kyrkja. Vanleg rute for oss er eit møte i 
månaden på vår og haust, og ein busstur 
på våren. Vanleg frammøte er pluss / 
minus 30 personar. Møtene starter 
kl.19.00 med mat og prat, drøs ved 
bordet, med kaffi/te og påsmurte 
rundstykker. Maten er stelt i stand av 
frivillige, på omgang. Kvar av dei 
frammøtte betaler kr.30- pr. person 
 
Emner for møtene er om historiske og 
felles interesser. Sosialt og kjekt å treffast 
her i Menighetssalen. Vi avholdt 2 av årets 
8 planlagte møter, og fekk ingen tur. 
 
PROGRAM:  
15.januar: UT mot HAVET, Tofterøy 
sørvest på Sotra v/ Thor Økland, Forfatter 
 
12.februar: STRILEKRIGEN 1765, muntlig 
og bilder v/ Bjørn Arvid Bagge, Bibliotekar 
UiB 
 



11.mars skulle vere LYRIKK-kveld, v/ eigne 

krefter. Kjøkkengjengen var klar 

MEN:  
Utover dagen på tirsdag 10.mars kom 
informasjon i media om korona-krise i 
verda.  
Med telefonkontakt mellom sokneprest 

Mindestraumen, Birkeland og Søvik vart vi 

straks einige om å avlyse møtet den 

11.mars. Eldre folk var sagt å vera ekstra 

utsette for virus-smitte, og ein ville ikkje ta 

nokon sjanse. Ved bruk av telefon rundt til 

mange samt ved heimesida til Søreide 

kyrkje, vart avlysinga kunngjort i ein fart 

og nådde fram til mange. 

Dette var på kvelden 10.mars, to dager før 

regjeringa reagerte 

15.april vart avlyst 

8.mai skulle vi på VÅR-TUR med buss til 

Sletta på Radøy, Amerika-senteret om 

utvandrarar og innvandrare. Det var tenkt 

omvisning i kyrkja som norske utvandrarar 

bygde i Nord-Amerika, og som no er flytta 

frå Amerika til Sletta. 

 
 
VIDARE: 
 
2020 var eit vanskeleg år for alle, med 
sterkt redusert sosial kontakt. Det lettna 
litt ut på sommaren. 
 

Kunne vi møtes i september? NEI. 
Kyrkjene hadde ikkje lov å huse slik 
forsamling, etter smittevern-
restriksjonane i pandemien. Då vart det 
ingen fleire møter i 2020.  
Vi har ikkje avslutta vårt Lokalhistoriske 

forum, og vi håper å møtes i 

Menighetssalen i 2021 

Det gir sosial verdi å møtes her i 

kyrkjehuset, og staben her ønsker oss 

fortsatt velkomen til Menighetssalen.  

NYE KREFTER INN. No trengs det avløysing 

og nye krefter inn i oppgåvene som 

kontaktpersoner for vidare møteprogram i 

Lokalhistorisk Forum på Søreide. Vi ønsker 

at dette skal holdes gåande videre til glede 

for mange  

 
For lokalhistorisk Forum Søreide, Einar 
Birkeland tlf. 55 12 11 12 og Kåre Søvik tlf 
55 12 13 12 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alterprydet i Søreide kirke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


