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Visitasprogram Søreide menighet 19-23 januar 2023 
 

Det foreslåtte visitasprogrammet er  

Dato Klokkeslett Aktivitet Ansvarlig 

19.januar Onsdag 0900-1130 
Møte med prestene i 

Fana prosti 
Prost 

 1130-1200 Lunsj Adm. leder 

 1200-1400 Samtale med stab  

 1400-1530 

Møte med skolene i 

Søreide sokn om 

samarbeid i 

forbindelse med 

håndtering av kriser 

og uventa dødsfall 

Sokneprest 

 1530-1615 Middag Adm. leder 

 1615-1700 
Samtale med 

sokneprest 
 

 1700-1745 Samtale med kapellan  

 1745-1800 Pause  

 1800-1830 
Samtale med leder for 

menighetsrådet 
 

 1830-2100 

Samordningsmøte 

med stab og 

menighetsråd 

 

 2100-2130 
Hverdagsmesse i 

Søreide kirke 
Kapellan 

 

Dato Klokkeslett Aktivitet Ansvarlig 

20.januar Torsdag 0900-1000 
Samtale med Adm. 

leder 
 

 1030-1200 
Besøk på Søreide 

sykehjem 
Ikke for mange i følget 

 1200-1230 Lunsj Adm. leder 

 1230-1330 

Samtale med Tor 

Håkon Eiken 

 

 

 1300-1345 

Samtale med 

menighetspedagog 

Geir Endre 

Kristoffersen 

 

 1400-1845 Pause  

 1900-2130 

Åpent møte for alle 

frivillige og 

interesserte med 

påmelding (maks 50)  

Biskopen innleder til 

samtale om å være 

frivillig i kirken. 
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Dato Klokkeslett Aktivitet Ansvarlig 

23 januar Søndag 1000-1015 
Felles gjennomgang av 

dagens gudstjeneste 
 

 1100-1215 
Festgudstjeneste i 

Søreide kirke 
 

 1215-1245 Visitasforedrag  

 1245-1400 

Kirkekaffe i 

menighetssalen-hvis 

mulig å gjennomføre 

 

 

Beskrivelse av menigheten 

Historie og geografi 
Søreide menighet ligger hovedsakelig innenfor Ytrebygda bydel i Bergen, og utgjør den nord-vestlige 

delen av denne.  Søreide kirke er bydelens eneste kirke. Området kan neppe lenger karakteriseres 

som drabantby, ettersom det sannsynligvis har flere arbeidsplasser enn innbyggere. Avstandene 

innen menigheten er korte.  

Menighetens grenser oppleves ikke mer logiske i dag enn de gjorde ved sist visitas.  Også da ble det 

påpekt at spesielt grensen mot Fana gjennom Sandsli oppleves som uheldig.  Vi tror tiden er 

overmoden for en grenseregulering, og vil peke på Flyplassveien som en naturlig grense for 

fremtiden. Mot nord er Straume bro grensen mellom Ytrebygda og Fyllingsdalen bydel. Straume bro 

var også i utgangspunktet menighetsgrense den gang Nordås prestegjeld ble opprettet. Men etter 

noen år ble Knappen-området overført fra Storetveit, slik at grensen i dag går ved en såkalte 

”betongbroen”.(Krysset Bjørgeveien/Straumeveien)Også på denne siden kan det bli behov for en 

avklaring av grensen i forhold til ny utbygging i området mellom Knappen og Vassteigen. Etter det vi 

forstår vil dette området tilhøre Søreide menighet slik grensene går i dag, men det bør vurderes om 

ikke det vil være mer naturlig å legge dette til Sælen menighet. 

 Søreide menighet er hovedsakelig preget av villa og rekkehus-bebyggelse. De senere år er det også 

bygget flere mindre lavblokker med leiligheter. Tilflyttingen har over tid vært stor, ikke minst som 

følge av den store utbyggingen av arbeidsplasser på Sandsli og Kokstad. Eksisterende prognoser 

tilsier at utbyggingen, og dermed også befolkningsveksten vil fortsette. Den største utbyggingen skjer 

nå sentralt på Søreide.   

Demografi  
De aller fleste som bor innenfor menighetens grenser er innflyttere. De kommer både fra andre 

steder i Bergen, og fra resten av landet. Det fremmedkulturelle innslag er derimot beskjedent. Den 

store mengden innflyttere gir menigheten både muligheter og utfordringer.  

Mulighetene  består i at en god del av dem som kommer har en eller annen form for kirkelig/kristelig 

tilknytning fra tidligere. Utfordringen er at mange av dem har søkt andre steder for å få utfoldet sitt 

religiøse engasjement, eller har inntatt en passiv rolle. Mange av befolkningen generelt sett velger 

også å få utført kirkelige handlinger enten på sine hjemsteder, eller i kirker i området som ligner mer 

på de kirker de har vært vant til fra sin barndom. Dette samsvarer i noen grad med det Bård Norheim 

omtaler i sin artikkel om kirken som en arena mennesker oppsøker, ikke lenger som et naturlig 

midtpunkt i lokalmiljøet. Dette forsterkes av den geografiske plasseringen av selve kirkebygget. På 
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mange måter ligger kirken litt i “utkanten” av der storparten av menneskene i soknet bor. Tidligere 

har menigheten forsøkt å kompensere for denne utfordringen med å legge noe aktivitet til andre 

lokaler enn kirkebygget. Tematikken har også vært gjenstand for drøftinger i menighetsråd og stab. 

medlemmer.  

 

 

 

 

 

Sognet har i dag 8805 medlemmer. Som statistikken viser, er Søreide en ung menighet. Særlig i 

aldersgruppen 5-20 år er det mange medlemmer. Dette gjenspeiler seg i store konfirmantkull. Og 

svært stor idrettsaktivitet. Men ikke alle unge er aktive i idrett og det har fra flere hold blitt satt 

søkelyset på alle de unge som kanskje mangler andre fritidstilbud. Boligmarkedet er preget av høye 

priser, noe som skulle tilsi en “bemidlet” medlemsgruppe. Men dette er en sannet med 

modifikasjoner. Det er også kommunale boliger, rusboliger og mange som ikke kan leve opp til 

middelklasseidyllen. Som vi ser av statistikken, er også gruppen 50-64 betydelig.  Menighetsrådet har 

de siste årene hatt sterkt fokus på arbeidet for barn og unge. Dette utdypes senere i beskrivelsen av 

stillinger og bemanning. I denne delen av byen er det ventet en betydelig befolkningsvekst også i 

årene som kommer. 

Bygninger og arealer 
Kirkebygget på Søreide er en arbeidskirke fra 1973, tegnet av arkitekt Helge Hjertholm som inntil 

nylig også var en aktiv kirkegjenger i Søreide. Grunnfilosofien for kirkebygget er at en samles rundt 

bordet. Alteret er derfor et sentralt plassert bord i midten av kirken, og med en åpen himling over. 

Opprinnelig var stolene plassert i et kvadrat omkring alterbordet som en sentralkirkelig løsning. Etter 

oppussingen på 2000-tallet ble det etter en lengre prosess i menigheten og i samråd med arkitekten 
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fortatt en omplassering av stolene i kirken, slik de nå står. Her har alteret blitt mer frontalt plassert 

og en har tatt i bruk prosjektorer i gudstjenesten. Utfordringen med bruk av prosjektorer i 

gudstjenesten er at de veldig fort tar oppmerksomheten bort fra det sentrale elementet som alteret 

representerer. En annen utfordring med dagens løsning er hvordan en kan få til å knele under 

nattverd. Opprinnelig var det plassert to rekker med kneleskamler på hver side av alteret. Dette var 

det mange i menigheten som ikke likte og derfor ikke gikk til nattverd. Etter endringene gikk en over 

til nattverdsfeiring med intingsjon. Det har fungert fint frem til pandemien kom. Se nærmere 

forklaring i avsnittet under.  

I tillegg til kirkerommet er det kjøkken, peisestue, menighetssal og kontorer i samme bygg. Det gir 

gode og fleksible løsninger. Men det er noe lytt mellom de ulike rommene så å ha mange parallelle 

aktiviteter er ikke så lett. I tillegg eier menigheten et eget ungdomslokale i et frittliggende bygg ved 

siden av kirken. Etter at menighetsbarnehagen flyttet inn i nye lokaler på andre siden av vegen for 

kirken, ha ungdomslokalet som menigheten eier blitt mer frigjort (barnehagen leide lokaler her på 

dagtid). Barnehagebygget på kirkens tomt står i dag tomt, og etter salg av menighetsbarnehagene 

eies det nå av et underselskap av Akasia. Menighetsrådet er i dialog med Akasia for å finne en løsning 

for eventuelt overtakelse av lokalet. Et tilbakekjøp vil være en betydelig økonomisk investering. Det 

vil også påløpe betydelige utgifter til oppgradering av lokalet, og videre fremtidige 

vedlikeholdskostnader. Å disponere barnehagebygget vil åpne mange muligheter for ideer til 

aktiviteter i menigheten. Samtidig er det et stort ansvar å skulle ta vare på mye bygningsmasse, og 

problemstillinger rundt dette vil være viktig å ha fokus på framover. Alle bygningene på området er 

tegnet av samme arkitekt og utgjør et hele som det er viktig å ta vare på. Når aktiviteten i 

menigheten er på et “normalt” nivå er det stadig utfordringer med å få kabalen med lokaler til å gå 

opp.  

Råd og styringsorganer 

Menighetsråd 
Siden forrige visitas, har det vært 6 valg av nye menighetsråd. Siden 2015 ble ordningen med valg for 

to år avviklet, og de siste valgte menighetsrådene har sittet i perioder på fire år. Menighetsrådet 

består av sokneprest, 10 faste medlemmer, pluss 5 varamedlemmer. 

Menighetsrådet har hatt følgende ledere: 2006-2009: Gerhard Berge, 2009-2011: Trygve Danielsen, 

2011- 2015: Trond Ueland, 2015-2018: Lidveig Tjørve, 2018- d.d: Gro Ingebrigtsen Klungland. 

Følgende medlemmer ble valgt i 2019: 

• Gro I. Klungland (Leder) 

• Lidveig Tjørve (Nestleder) 

• Astrid Helen Gilja Angell 

• Cecilie Hammersland Olsen 

• Inge Andersland 

• Kjersti Haukeland Eiken 

• Per Lodve Gidske 

• Roald Lindås 

• Tor Håkon Eiken 

• Anne Marit Eilertsen (vara) 

• Even Aarvik (vara) 

• Grunde Bruland (vara) 

• Jens Zeuthen Meyer (vara) 
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• Yasmin Bodil Balgobin (vara) 

Rådene fungerer godt, og medlemmer finner det både givende og meningsfylt delta. Mange av 

medlemmene har stilt til valg i flere perioder, noe som gjør at menighetsrådene de siste årene har 

vært preget av stabilitet og mye erfaring. 

For menighetsrådet har det et viktig fokus vært oppbygging av et bedre tilbud for barn og ungdom i 

soknet. Den store satsingen var tilsetting av ungdomsprest (nærmere beskrevet i annet avsnitt). Selv 

om engasjementet til Kari ikke kunne videreføres, så vi at arbeidet rundt barn og ungdom hadde en 

fin utvikling i tiden Kari var ansatt hos oss. Vi ser at en solid og engasjert stab er en nødvendighet 

rundt utvikling av et godt tilbud til barn og ungdom. Det er derfor en bekymring når vi opplever at 

bemanningen reduseres. Et sterkt ønske fra menigheten vil være opprettelse av en kateketstilling. 

Per nå vil det være viktig for oss å beholde Geir Endre Kristoffersen i 100% stilling. 

For menighetsrådet er det viktig å ha en god dialog og tett samarbeid med stab. Dette syns vi at vi i 

stor grad får til, men som så mye annet har Covid-19 lagt en demper på dette. Vi har de siste årene 

(med unntak av de to siste årene) hatt årlige samlinger med stab og menighetsråd der vi har kunnet 

ta oss tid til å tenke fremover, komme med ideer og visjoner og å rett og slett bli bedre kjent. Dette 

ser vi på som viktig, både for å dra i samme retning, men også at veien mellom menighetsråd og stab 

skal være så kort som mulig. 

 

Planarbeid i menigheten 
Gjennom en lengre arbeidsprosess som involverte både Staben og menighetsrådet utarbeidet 

menighetsrådet en plan for arbeidet fremover i menigheten. En naturlig horisont er feiringen av 

Søreide kirkes 50 års jubileum i 2023. I det følgende gjengis planen. 

 

Søreide Menighet 2023. Et møtested gjennom 50 år 
Vårt mål er: Å hjelpe mennesker til å kjenne TILHØRIGHET til Jesus Kristus, til den verdensvide kirke 

og den lokale menighet som de er døpt til. Å hjelpe mennesker til DELTAKELSE som styrker troen og 

bygger menigheten. Å gi mennesker gode OPPLEVELSER i møte med fellesskapet og Gudsnærværet. 

Innledning:  
Med denne planen ønsker Søreide Menighet å se fremover. Vi vil gjerne at kirken kan være viktig i 

menneskers liv også i fremtiden. Samfunnet vårt er i store endringer. Det som var selvsagte strategier 

og løsninger i går er kanskje ikke riktig i morgen. Kirken har de siste årene vært gjennom store 

endringer på nasjonalt nivå. Vi har gått fra å være en statskirke til å bli en folkekirke. Kirken er midt 

oppe i et arbeid med å finne sin egen identitet i en ny tid.  

Menneskers forhold til religion er også i endring. Der kirken tidligere var en naturlig del av livet og av 

lokalmiljøet, ser vi nå en stadig voksende tendens til at mennesker søker til ulike arenaer for sin 

religiøse tilknytning. Om et medlem er bosatt i Søreide menighet er det ikke lenger en selvfølge at 

vedkommende vil søke til sin lokale menighet dersom en ønsker et sted for sin religiøse praksis eller 

vil ta del i ulike riter, som dåp, konfirmasjon, vielse eller begravelse. 

Menneskers forhold til religion er også svært sammensatt, og i vår kultur er det ofte vanskelig å 

snakke om tro. Tro er noe svært personlig. Der en tidligere hadde enkle skiller mellom kristne og ikke 

kristne er bildet i dag mye mer komplekst. Elementer fra ulike religioner settes sammen av den 

enkelte slik en erfarer at det gir mening og svar på eksistensielle spørsmål.  
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I vår tid etterspørres mer religiøs praksis enn logiske forklaringer på religiøse dogmer. Personlige 

relasjoner er viktigere, samtidig som vi vet at det er flere mennesker som i dag opplever ensomhet og 

brutte relasjoner i sitt eget liv. Dette gir både en mulighet og en invitasjon til samtale om hvordan 

Søreide menighet skal finne sin vei videre fremover. 

Planen er organisert etter de tre hovedelementene som uttrykkes i vårt mål: Tilhørighet, Deltakelse 

og Opplevelse. 

  

 1.tilhørighet 

1.1    Mål: Søreide menighet er inkluderende, mangfoldig, raus og tydelig med åpne dører.   

 Delmål: 

Nye mennesker blir møtt på en god måte. 

Nye blir invitert med i etablerte grupper  

Vi skaper arenaer for å bygge personlige relasjoner  

Vi har inkluderende gudstjenester.  

Menigheten Inviterer voksne mennesker til forskjellige samlinger som gir rom for samtale og 

refleksjon.  

Ordningen med kirkekaffe videreutvikles. 

Vi har et meningsfullt og gjensidig vennskapssamarbeid med menighetene i Turku 

 

1.2    Mål: Søreide menighet har stor tillit. 
Delmål: 

Det arbeides kontinuerlig med å skape gode holdninger og respekt for alle mennesker som kommer i 

kontakt med menigheten. 

Vi har gode rutiner for håndtering av alle administrative oppgaver 

Plan for forebygging av seksuelle overgrep er godt kjent for alle som har lederoppgaver 

Det er stor bevissthet om personvern ved bruk av foto, sosiale medier og hjemmeside 

 

1.3    Mål: Søreide menighet er godt kjent og synlig til stede for alle som bor i menigheten 

Delmål: 

Barnefamilier kan få god kontakt med menigheten uansett hvor i soknet de bor. 

Menigheten er til stede på ulike arenaer i soknet  

Vi er synlige i lokale grupper på sosiale medier 

Hjemmesider er oppdatert og sosiale medier brukes aktivt. 

Menigheten omtales positivt i lokal presse  
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Menighetsbladet inneholder informasjon om både lokalmiljøet og menigheten. 

Informasjon om menigheten er godt synlig i tilknytning til kirkebygget og adkomsten til kirken er godt 

skiltet.  

Kirkebygget og ungdomslokalet brukes også som arena for lokale arrangementer i regi av andre lag 

og organisasjoner. 

 Menigheten er synlig for nyinnflyttede i soknet. 

Planer for arbeidet er lett tilgjengelig på våre hjemmesider  

 

2.     Mål: Søreide menighet har en tydelig diakonal tjeneste som viser omsorg for mennesker 

på en troverdig måte  

Delmål: 

Menigheten har et godt fungerende besøksarbeid blant eldre. 

Menigheten har en diakoniplan 

Vi samarbeider med omkringliggende menigheters diakonale arbeid. 

Vi samarbeider med andre lokale institusjoner og organisasjoner. 

Vi har en «diakonal tenkning» i møte med mennesker. 

Ungdomsledere får god oppfølging. 

Alle som har tilknytning til menigheten kjenner at de hører til et fellesskap preget av omsorg. 

Menigheten er bevisst på vårt globale ansvar i forhold til miljø, forbruk og rettferdighet 

  

2.1    Mål: Barn og unge som vokser opp i menigheten kjenner tilhørighet til kirken.  
Delmål: 

Barnefamilier finner det naturlig å gå til gudstjeneste på søndag. 

Ungdom blir fulgt opp av menigheten også etter at de er konfirmert. Søreide menighet er attraktiv 

blant barn og unge i soknet 

2.2    Mål: Søreide menighet er sted for mennesker med tvil, tro og åndelig lengsel.  
Delmål: 

Menighetsråd, stab og frivillige får utvikle sin egen åndelige identitet og praksis. 

Menigheten har arenaer for fordypning i kristen tro og praksis.  

Prestene er tilgjengelige for å gi forbønn, motta skriftemål, gå på hjemmebesøk, gå med soknebud, 

og legge til rette for samtaler om tro, tvil og åndelig lengsel. 

2.3    Mål: Gudstjenesten er menighetens åndelige sentrum, og er preget av god forkynnelse 

som gjør troen relevant  
Delmål: 
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Gudstjenestene er preget av nærhet i liturgien 

Alle medvirkende prioriterer arbeidet med å være godt forberedt  

Menigheten arrangerer gudstjenester av forskjellig karakter.  

Vi har en velfungerende liturgi. 

I valg av salmer og liturgi vektlegges gjenkjennelse. 

Det arrangeres søndagsskole til alle gudstjenester som ikke er familiegudstjenester  

Ulike aldersgrupper inviteres til å være medvirkende i gudstjenesten 

De som medvirker ved gudstjenestene, har felles gjennomgang en time før gudstjenesten tar til 

Gudstjenestene evalueres jevnlig i stab og menighetsråd. 

 

2.4    Mål: Søreide menighet gir barn og unge som vokser opp i menigheten god kunnskap om 

kristen tro og praksis 
Delmål: 

Trosopplæringsplanen evalueres årlig av barne- og ungdomsutvalget.  

Alle arrangementer for barn og unge i menigheten inneholder tydelige elementer av kunnskap om 

kristen tro og praksis.  

Menigheten har et godt samarbeid med menighetsbarnehagen 

Menigheten samarbeider med alle skoler og barnehager i soknet 

Konfirmanttiden formidler kunnskap om kristen tro og praksis på en relevant måte 

Søndagsskolen gir kjennskap til kristen tro og praksis. 

I samarbeid med nabomenighetene har vi arenaer tilpasset ungdom som gir rom for refleksjon over 

kristen tro og praksis.  

Menigheten hjelper foreldre til å formidle kristen tro og praksis til nye generasjoner.  

 

2.5    Mål: Søreide menighet har mange frivillige medarbeidere som finner det meningsfylt å 

engasjere seg i menigheten. 

  

Delmål:  

Menigheten arbeider systematisk med å motivere, gi kompetanse og rekruttere frivillige.  

Alle som ønsker å engasjere seg i menigheten opplever seg ivaretatt på en god måte.  

Alle som engasjerer seg i menigheten opplever de ansatte som ressurser og støttespillere for sitt 

engasjement.  

Alle frivillige er stolte over å være engasjerte i Søreide menighet 
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2.6    Mål: Søreide menighet er en arbeidsplass som skaper faglig og åndelig utvikling.  
Arbeidsmiljøet som er preget av åpenhet, tillit og raushet. 

De ansattes kompetanse utvikles kontinuerlig. 

Det er et godt samarbeid med andre menigheter 

3.       Opplevelse 

3.1    Mål: Menigheten er et sted der møtet med ulike kunstformer  
  

Delmål: 

Kirkemusikkplanen utfordrer til tro. 

Kulturutvalget skaper rom for ulike kunstformer. 

Hele menigheten involveres aktivt i ulike kulturuttrykk.  

Vi bruker kunstuttrykk som har sin opprinnelse i kirkens tradisjon.  

Ulike kunstuttrykk trekkes inn i ulike arrangementer i menigheten.  

Det arrangeres egne kulturkvelder som skaper rom for refleksjon i krysningsfeltet mellom kultur og 

kristen tro.  

Søreide kirke er en viktig kulturarena i lokalsamfunnet. 

Tilsatte og frivillige 

Stillinger og personer 
Siden sist visitas har det vært utskiftinger i prestestillingene på Søreide. I 2007 var det tre prester 

ansatt. Sokneprest og kapellan tilsatt av bispedømmerådet, og en kapellan lønnet av menigheten. Da 

kapellanen lønnet av bispedømmet gikk over i annen stilling ble han som var lønnet av menigheten 

ansatt som kapellan lønnet av bispedømmet. 

Ny sokneprest ble ansatt i 2015 og det ble da, etter en lengre prosess, uttrykt ønske om at 

menigheten hadde behov for en ekstra prestestilling. Menigheten hadde noe oppsparte midler, men 

var usikker på en mer langsiktig finansiering. Det ble innledet en dialog med stiftsdirektør og prost 

om saken. 

På et møte med Stiftsdirektør, prost, leder for menighetsrådet, administrasjonsleder og sokneprest 

den 10 november 2017 i Søreide kirke, ble saken drøftet inngående. Her gav stiftsdirektøren uttrykk 

for at Søreide, sammen med Manger stod øverst på prioriteringsliste for nye prestestillinger og ville 

bli prioritert når det ble rom for å øke bemanningen i Bergen. 

Med dette som grunnlag besluttet menighetsrådet å finansiere en ny prestestilling de nærmeste 

årene med oppsparte midler og givertjeneste. Stillingen ble lyst ut og Kari Hop Fjæreide tilsatt av 

Bjørgvin bispedømmeråd. Bispedømmet gav også tilskudd i form av midler fra OVF, i en 

størrelsesorden som tilsvarte ca. 10% av kostnadene ved stillingen.  



   

 

 11  

 

I løpet av 2020 ble det klart at bispedømmet likevel ikke prioriterte en ny prestestilling på Søreide, og 

Kari ble varslet om at engasjementet hennes i menigheten ikke kunne forlenges på grunn av 

manglende økonomi. 

I den perioden Kari var tilsatt som prest i Søreide menighet, og vi var tre prester så opplevde vi et 

umiddelbart oppsving i menighetsarbeidet. Det ble rom for å arbeide med å utvikle menigheten i 

tillegg til å utføre de lovpålagte og nødvendige oppgavene. 

Bemanning for oppgavene? 
Størrelsen på menigheten og ikke minst konfirmantkull på 100-150 konfirmanter tilsier en større 

bemanning en det som i dag er tilfellet. Skjold og Søreide menighet er ganske like både når det 

gjelder størrelse og demografi. Men Skjold menighet har i tillegg til to prestestillinger også kateket og 

diakon i fulle stillinger. Ansatte og frivillige ønsker å utvikle arbeidet videre, men opplever at 

begrensningene i bemanning avgrenser mulighetene til videre vekst.  

Arbeidet med frivillige 
Vi ser også behovet for fokus på frivillighet. Menigheten har i dag allerede mange og aktive frivillige, 

men vi ser at utfordringen går på både oppfølging, organisering og ivaretakelse av disse. Å finne 

balansen mellom hva som er stab sine oppgaver, og hva som bør overlates til frivillige kan være en 

utfordring. Ønsket er først og fremst at frivillighet og ønske om å bidra med ett eller annet skal 

komme fra aktive i menigheten selv, og at det ikke skal bli leting etter frivillige for å fylle oppgaver. Så 

lenge vi hadde 50% frivillighetskoordinator, lå naturlig en del av oppgaven å koordinere de frivillige i 

stab. Da denne stillingen forsvant, forsvant ikke oppgavene, og vi har fortsatt ikke en klar plan for 

hvordan dette skal organiseres videre. Ved innsparingene ville BeKF i stedet ha 4 100% stillinger som 

frivillighetskoordinatorer. Disse skulle være resurspersoner for lokale menigheter i arbeidet med 

frivillige. Arbeidet ble organisert som prosjekter en kunne søke på. For vår del er denne 

organiseringen lite tjenlig. Den medfører mye ekstraarbeid og gir lite tilbake til menigheten. En slik 

måte å organisere arbeidet på medfører også en sentralisering av det menighetsbyggende arbeidet  

Menighetsrådet har et påbegynt arbeid med videre arbeid og plan for organisering av det frivillige 

arbeidet i kirken og vi arrangerte en egen dag med dette temaet,  høsten 2021 for menighetsråd og 

stab. 

Givertjeneste 
Rundt prosessen ved ansettelse av ungdomsprest, så vi også behovet for en økt givertjeneste, og 

dette har blitt jobbet med de siste årene. Denne prosessen har også stoppet mye opp på grunn av 

restriksjoner rundt Covid-19, og planlagte arrangementer har blitt avlyst/utsatt. Med dagens 

givertjeneste ville vi ikke hatt mulighet til å dekke en 100% stilling som ungdomsprest. Vi ser likevel 

behovet for både å videreføre og styrke givertjenesten i tiden som kommer. Økonomisk fokus på 

denne måten er på mange måter litt fremmed for oss (og for mange andre i Den Norske kirke), men 

hvis vi skal tenke langsiktig ser vi at behovet i årene fremover i hvert fall ikke vil bli mindre for at 

menighetene i større grad må bidra økonomisk hvis vi ønsker mer en lovpålagte handlinger. 

Vi har gjennomført flere kampanjer og utarbeidet informasjonsmateriell. Vi har også presentert 

givergleden på ulike måter i artikler i menighetsbladet. Pandemien har gang på gang forpurret 

gjennomføringen av planlagte aktiviteter. Men vi håper å holde saken varm og sette fokus på 

givertjeneste når ting normaliseres. 
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Det åndelige livet i menigheten 

Gudstjenestene 
Gudstenesta på søndag klokka 11 er det sentrale møtepunktet i menigheten. Søreide er kjent for å ha 

god oppslutning om gudstjenestene og det er en stabil og stor flokk med faste kirkegjengere. Vi har 

en gudstjeneste for små og store i måneden og søndagsskole på alle gudstjenester som ikke er 

tilrettelagt for barn. 

Siden sist visitas har menigheten vært gjennom to revisjoner av liturgien. Ved første revisjon valgte 

menigheten å benytte Missa ex ore infatinum av Egil Hovland som hovedordning. Det tok lang tid å 

innarbeide denne i menigheten. Da neste revisjon kom valgte vi i stedet å gå tilbake til allmenn serie. 

Mest fordi vi opplevde at Missa ex ore infatinum både ble veldig omfattende og avgrensende for 

gudstjenestefeiringen og fordi den virket meget fremmedgjørende for de som ikke var en del av den 

faste gudstjenestefeirende menigheten. 

Gjentatte endringer i liturgien er en stor belastning for den gudstjenestefeirende menigheten og 

bidrar til at en må bruke store ressurser på å få til endringer. Noe som går ut over annet arbeid i 

menigheten.  

Når det gjelder fremmøte til gudstjeneste søn- og helligdager har det vært gradvis fallende utvikling. 

(Fra og med pandemiåret 2020 og utover vil tallmaterialet være så preget av pandemien at videre 

sammenligningsgrunnlag blir vanskelig). 

 

Skulle en analysere nærmere hvem som kommer så har vi hovedsakelig tre grupper. De aller eldste. 

En trofast gruppe som har vært aktive i Søreide menighet siden kirken ble bygget og frem til nå. 

Mange av disse har nådd en høy alder og flere faller fra. 

Den neste gruppen er de i førti til femtiårene. De utgjør en stor og viktig gruppe for menigheten. 

Disse er i dag aktive som frivillige i mange sammenhenger og bidrar mye til aktivitetene i 

menigheten. 

Den tredje gruppen er de som nå er i småbarnsfasen. Her har vi prøvd å jobbe systematisk for å 

bygge bro mellom andre aktiviteter i menigheten og gudstjenesten på søndag klokka 11. Men ser at 

det har vært utfordrende. Og her har vi ikke lykkes helt. 

Det er trolig flere faktorer som påvirker gudstjenestefremmøtet. Noe kan skyldes endringer i tiden. 

Gudstjenesten er ikke lenger like selvsagt som før og må konkurrere med mange andre tilbud. En del 

av dem som tidligere var veldig aktive i gudstjenesten har nå kjøpt seg hytte og prioriterer hytteliv 

fremfor å være hjemme og gå på gudstjeneste. Noe kan også skyldes endringer i liturgien. 
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Men bildet er mer sammensatt. I samme periode har tallet på nattverdsgjester på gudstjeneste søn- 

og helligdager likevel økt noe. 

 

 

Der vi på utviklingen samlet sett kan mye tyde på at det er færre personer som går til gudstjeneste, 

men de som går er mer aktive og går oftere til nattverd. Vi registrerer også at kirkekaffe etter 

gudstjenesten er en svært viktig møteplass for å bygge og holde på sosiale relasjoner. Denne 

utviklingen har også vært mye diskutert i menighetsrådet og det foreligger diverse planer for 

hvordan vi kan styrke fremmøtet til gudstjenesten søndag klokka 11. 

I 2015 startet vi opp med hverdagsmesse hver onsdag kveld klokken 21. Det er en kort gudstjeneste 

med nattverd med rom for stillhet og meditasjon. Ofte fungerer denne gudstjenesten som avslutning 

på andre aktiviteter i menigheten slik som meditasjongsgrupper og møter i ulike råd og utvalg. Denne 

samlingen har hatt en mindre oppslutning og har særlig merket konsekvensene av pandemien. 

Kirkelige handlinger 

Dåp 
Dåpspåmelding skjer gjennom kirketorget (BKF) sin portal og vi arrangerer felles dåpssamlinger for 

dåpsbarn og foreldre i forkant av dåpen. Det er mye bra med denne ordningen, men den er ikke 

tilrettelagt for familier som ønsker dåp i kirker utenfor Bergen. Dette har vi etterlyst endringer på 

lenge, men uten resultat. Vi mener det er viktig at de som ønsker dåp ikke skal møtes av tekniske 

barrierer for å få gjennomført dåpen. Etter at vi ikke lenger fikk tilgang til fødselsmelding fra sykehus, 

så har vi ikke noen direkte måte for å komme i kontakt med nye foreldre på og er avhengig av at 

foreldre selv tar kontakt med kirken med ønske om dåp. Dette er et sårbart punkt i forbindelse med 

oppslutningen om dåp. Som en kompensasjon har vi benyttet menighetsbladet som en kanal der vi 

har satt særlig fokus på dåp på forskjellige måter. Blant annet ved å intervjue mer kjente personer i 

menighetens om har hatt barnedåp hos oss. Pandemien har de senere årene også gjort det mer 

utfordrende å få til dåp, men vi har vært svært aktive med å følge opp de som vi på noen måte har 

hatt kontakt med underveis. 
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Som tabellen viser, har tallet på dåp variert en god del fra år til år. Noe av dette kan skyldes at 

fødselstidspunktene varierer i året og derav ulik periodisering av dåpen. Det er likevel mulig å 

indikere en fallende tendens. Men når dette ikke kan avregnes mot antall fødte i menigheten er 

fremstillingen noe usikker. 

Pandemien har de siste to årene påvirket oppslutningen om dåp. Særlig 2020 var utfordrende for de 

som ønsket å samle familien til en slik høytid. Grafen viser at dåpstallene stiger når de restriktive 

tiltakene blir avviklet. Vi kan derfor håpe på at dåpstallene vil ta seg opp igjen når kirken igjen får lov 

til å drive mer normalt. 

 

Vigsel 
Søreide har tradisjonelt ikke vært etterspurt som vigselskirke. Men det er noen lokale brudepar som 

har tilknytning til kirken og som derfor velger å gifte seg hos oss. I tillegg har vi den siste tiden 

opplevd at flere som ønsker en enklere vielse kommer til Søreide kirke. Prestene i Søreide menighet 

har avtale med Fana kirke om å hjelpe til der i sommerhalvåret siden Fana kirke er en av kirkene med 

størst vigselsrate i Bergen. 



   

 

 15  

 

Gravferd og sorgarbeid 
Gravferder og bisettelser utføres av menighetens prester, organister og kirketjener. Søreide kirke 

fungerer godt som lokale for bisettelse. Ved tidligere visitaser har det blitt påpekt at Søreide mangler 

egen kirkegård og/eller urnelund. Et areal øst for kirken er i kommunens reguleringsplaner satt av til 

urnelund. Men så vidt oss bekjent har det ikke skjedd noe med denne saken de siste 10-15 årene 

Sognets prester følger avdøde fra egen menighet også når bisettelse/begravelse forrettes fra andre 

kirker i Bergen kommune.  

Når det gjelder oppfølging av sørgende så blir det noe som i en viss grad den enkelte prest prøver å få 

til. I tillegg har vi samarbeid med Birkeland og Skjold menighet med tilbud om sorggrupper. Men 

dette gjelder bare noe få saker i året.  

I denne sammenhengen blir det tydelig at menigheten ikke har egen diakon, og at arbeidsbyrden 

tilsier at soknets prester i bare begrenset omfang kan makte å følge opp sørgende på en god måte. 

Kirkelig tjeneste ved institusjoner 
I menigheten er det to eldreinstitusjoner. Søreide sykehjem og Søreide seniorsenter. Prestene i 

soknet har jevnlig andakter på disse institusjonene. Ved Søreide sykehjem er det i tillegg ansatt en 

prest i 10% stilling. Det er lite samarbeid mellom soknets prester og presten i denne 

prosentstillingen. Vi har etterspurt at den presten som er ansatt ved Søreide sykehjem også holder 

andaktene ved institusjonen, men det forslaget har ikke ført frem. 

I tillegg har vi en langtidspsykiaktrisk institusjon på Knappen. Her er prest og organist jevnlig på besøk 

og har en andaktsstund for beboere. 

Kirke-Skole-Barnehage 
I soknet er det tre skoler. Søreide skole(barnetrinnet), Aurdalslia skole (barnetrinnet) og 

Skranevatnet skole (Barne- og Ungdomsskole) 

Før pandemien var det vanlig med én til to skolegudstjenester for hver av skolene før jul. I tillegg har 

vi hatt tett kontakt med Aurdalslia skole i forbindelse med den forferdelige brannen for to år siden da 

fire personer i samme familie omkom. I den forbindelse var to av prestene, Kari Hop Fjæreide og 

Gunnar Mindestrømmen, mye til stede på skolen, både ved samlingsstunder på skolen, i berørte 

klasser og i samtaler både med lærere og elever. Vi hadde også åpen kirke en av dagene. Dette viste 

seg å bli svært godt mottatt. Mange var berørt av ulykken som ikke hadde tilknytning til skolen. De 

fikk i en åpen kirke anledning til å samles og gi uttrykk for sin sorg. Også på tvers av ulike religioner. I 

etterkant har menigheten fått gode tilbakemeldinger fra skolen på betydningen av å ha støtte fra 

menigheten i en vanskelig tid. 

Menighetens aktiviteter  

Voksenarbeidet 

Diakonatet 
Søreide menighets diakonat har vært aktive siden kirken ble bygget i 1973. Opp gjennom årene har 

diakonatet betydd veldig mye for menigheten. Men medlemmene eldes, og det er lite rekruttering av 

nye. I dag arrangerer diakonatet en årlig eldredag i menigheten, besøker alle jubilanter over 80 år 

(ca. 120 personer) med en blomsterhilsen og strikker barneluer til et sykehus i Nepal. Diakonatet 

samles jevnlig til møter i kirken. 
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Menighetsrådet har startet et arbeid med å oppdatere diakoniplanen for menigheten, og tenke nytt i 

forhold til organisering av det diakonale arbeidet, vil være viktig i tiden framover. 

Bibelgrupper 

Det eksisterer flere bibelgrupper i menigheten. Disse er selvstendige og selvgående og har holdt på 

gjennom mange tiår. Fra tid til annen oppstår det nye grupper som etablerer seg og har samlinger 

som både er sosiale og der en leser bibelen sammen og ber sammen. 

Jesusmeditasjon 
Pensjonert prest Trygve Danielsen starter for noen år siden opp en kristen meditasjonsgruppe i 

menigheten.  Det er en månedlig samling med meditasjon over en gitt bibeltekst. Samlingen   

avsluttes med hverdagsmessen onsdag kveld der Trygve Danielsen er liturg. De siste årene har 

etterspørselen etter å være med, ført til at det nå er etablert to slike meditasjonsgrupper. 

Tid for tro 
Fram gjennom årene har det vært ulike former for samlinger der en tar opp teologiske emner til 

samtale og refleksjon. I mange år hadde vi samlinger vi kalte Åpen kirke. Etter visitasen i Skjold kirke 

der det kom frem en ide om å samarbeide mellom menighetene om å ha slike samlinger er det nå 

etabler et samarbeid som vi kaller tid for tro. Sammen med Skjold kirke arrangeres ulike samlinger 

der teologiske tema blir belyst. Det er separate samlinger i hver menighet, men innledere er de 

samme. På den måten blir prestene utfordret til faglig fordypning, og når en har lagt arbeid ned i 

forberedelsene er det flere enn den lokale menighet som får glede av arbeidet. På sikt håper vi å få 

med prestene fra de andre bergensmenighetene i Fana prosti. 

Lokalhistorisk forum 
Søreide har gått fra å være en tradisjonell bygd i utkanten av Bergen, til å bli en stor og fortettet 

bydel. Noen ildsjeler som har hatt tilknytning til Søreide gjennom hele livet har vært opptatt av å ta 

vare på noe av den lokale kulturen gjennom disse store endringene. Slik vi forstår det har 

lokalhistorisk forum blitt en arena for dette. Her møtes mange en gang i måneden til lokalhistoriske 

foredrag, kvelder med lyrikk og andre kulturelle innslag. Det blir også arrangert en årlig sommertur 

for å besøke andre lokalhistoriske steder i Bergen og omegn.  

Trosopplæring 

Barne- og ungdomsutvalg 
Vi har etablert et barne- og ungdomsutvalg som arbeider tett sammen med både menighetsrådet og 

staben. Fokus for dette utvalget er arbeidet med hvordan vi kan bygge ut arbeidet vårt rettet mot 

barn og unge. Utvalget har også en årlig gjennomgang av trosopplæringsplanen og forslår endringer 

som vedtas av menighetsrådet 

Arbeid rettet mot barnefamilier 
Demografisk har Søreide menighet mange barnefamilier. Denne gruppen har også hatt et sterkt 

fokus i arbeidet. De siste årene før pandemien opplevde vi en stor vekst i tilstrømningen til et 

arrangement vi kalte middag i kirken. Annenhver tirsdag kunne det komme mellom 50-100 barn, 

foreldre og besteforeldre til kirken for å spise middag sammen. Barna fikk tilbud om forskjellige 

aktiviteter og foreldre fikk tid til en kopp kaffe og samtale med hverandre. For oss i menigheten var 

dette både en måte å komme i kontakt med mange barnefamilier, men også et diakonalt tiltak for å 

lette hverdagen til familiene. Samlingen ble som regel avsluttet med en kort andakt i kirkerommet 

der barna fikk anledning til å synge enkle barnesanger og tenne lys. På grunn av pandemien har 
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denne aktiviteten ikke kommet i gang igjen på skikkelig vis, men vi hadde noen samlinger høsten 

2021 som viste oss dette er et tilbud vi vil satse på når vi kommer tilbake til mer normale tilstander. 

Vi har også arbeidet mye med hvordan vi kan bygge en bro mellom middag i kirken og gudstjenesten 

søndagens gudstjeneste. For å legge til rette for denne sammenhengen har vi arbeidet mye med å få 

på plass tilbud om søndagsskole for alle gudstjenester som ikke er spesielt tilrettelagt for barn. 

Trosopplæringen i Søreide kirke. 
Søreide menighet er en menighet med aktive medlemmer som deltar og engasjerer seg i alt det 

kirken tilbyr. Dette gjelder også trosopplæringen. Det tok litt tid for trosopplæringen å etablere og 

implementere seg som en del av det kontinuerlige arbeidet i kirken. Samtidig forsvant noe av det 

menighetsdrevne arbeidet da trosopplæringen kom. Dette var ikke unikt for Søreide. Veien har blitt 

til mens vi har gått, og vi har prøvd ut forskjellige tiltak. Noe har blitt byttet ut, og en del har fungert 

svært godt. Det som etter hvert har vist seg å fungere godt har vært å flette trosopplæringstiltak for 

de aller yngste (0-4 år) sammen med kirkens kontinuerlige arbeid og gudstjenesteliv. Vi har løst det 

på den måten at menighetspedagog er til stede allerede i dåpssamtalen, barnets første møte med 

kirken. Her inviteres det til babysang, og på den måten er samarbeidet mellom hjem og kirke godt i 

gang.  

«Trosopplæringen skal vekke og styrke kristen tro…den skal utfordre til engasjement og deltakelse i 

kirke og samfunnsliv (Plan for trosopplæring, s. 4)».  

Barn  
Ved å være tidlig til stede blir vi kjent med familiene som benytter seg av kirkens tilbud, og skaper på 

den måten gode relasjoner. Tanken bak dette er at når det senere kommer invitasjoner til 

trosopplæringens breddetiltak, vil det være enkelt for familiene å sende barna sine til kirken. Det vil 

også kjennes trygt for barna, ettersom de treffer på mennesker de allerede kjenner godt. Dette har 

vist seg å fungere slik vi vil. Trosopplæringstiltakene for de eldre barna (5-12 år) har vært 

gjennomført som enkeltstående arrangement, det har vært god oppslutning rundt disse. Vi håper at 

ved å jobbe på denne måten klarer vi å skape et engasjement for kirken, både hos barn og voksne. 

Under pandemien har vi fått muligheten til å se nøye over kirkens tilbud, evaluere disse, og gjøre 

endringer der det føltes riktig. Vi har startet opp nye tiltak, og satt de som ikke har fungert så bra på 

pause. Vi har også redigert trosopplæringsplanen, og gjennomført helt nye breddetiltak med suksess. 

Noe som gjør at det fungerer godt med trosopplæringen i Søreide er at vi har to 

menighetspedagoger. De har fordelt aldersgruppene mellom seg, den ene har fokus på 

aldersgruppen 0-10 år, den andre har sitt fokus på 10-18 år. Samtidig er det en del som overlapper, 

og her samarbeides det godt. Prestene i kirken er også svært engasjert i planlegging og 

gjennomføring av både trosopplæringstiltakene og det kontinuerlige arbeidet. Dette utgjør et godt 

teamarbeid mellom pedagoger og teologer. 

 

 Mange av trosopplæringstiltakene endrer seg fra år til år. Under finner du noen tiltak som har vært 

gjennomført (eller forsøkt gjennomført) alle år siden 2015. Det er så langt tilbake vi har årsrapporter 

lagret. 

Følgende tabell viser tiltak, antall deltagere og % av årskullet som har deltatt i de ulike aktivitetene i 

perioden 2015-2021 
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*) skiftet navn til Førsteklasses i 2020        

    - = avlyst pga. pandemien 

Konfirmantarbeidet  

Søreide har hvert år store konfirmantkull. Organisering av det store konfirmantarbeidet utgjør en 

stor del av den ene pedagogstillingen. Det som er nytt etter gjenåpning er at vi har valgt å flytte 

konfirmasjonene til høsten. Dette gjør at vi kan starte konfirmantarbeidet med tre vinterleirer i 

januar. Tidligere har vi kun hatt vinterleir for de konfirmantene som har valgt det som aktivitet. 

Erfaringsmessig er det disse konfirmantene vi blir best kjent med i løpet av konfirmasjonstiden. 

Derfor har vi valgt å endre på dette, slik at alle konfirmantene får være med på en «bli kjent» leir.  

Håpet er at vi på denne måten blir like godt kjent med alle våre konfirmanter i starten av 

konfirmasjonstiden, og at dette legger grunnlag for gode relasjoner konfirmantene seg imellom og 

mellom konfirmantene og kirkens ansatte. Disse gode relasjonene kan forhåpentligvis legge grunnlag 

for et større ungdomsmiljø, og videre også et «unge voksne»-miljø i kirken vår. 

Musikk og kultur  
Søreide er en menighet med mange musikalske ressurser, både i staben og blant frivillige i miljøet. 

De siste par årene har naturlig nok vært preget av pandemien. Mange arrangementer og aktiviteter 

har vi måttet avlyse, men vi har også maktet å omstille oss og finne nye arenaer for musikalsk 

kreativitet. Ikke minst opplever vi at selv om vi har mistet enkelte grupper, er det vel så mange som 

venter utålmodig på å få starte opp igjen. 

Vi har et godt tilfang av amatørmusikere og -sangere i menigheten som gjerne bidrar ved anledning. 

Ikke minst har vi en rekke unge og voksne messingblåsere. 

Vi har også musikalske krefter i staben, utenom kantor. Begge våre menighetspedagoger er dyktige 

amatørsangere. Rikke Bergflødt har dessuten fått støtte til å spille inn et knippe egenkomponerte 

barnesanger kommende mars. 
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MUSIKK TIL GUDSTJENESTER 

Liturgisk musikk 
Frem til sommeren 2019 brukte vi Trond Kvernos Missa ad ore et infantinum til hovedgudstjeneste. 

Denne krever forsangere, og vi hadde 5 frivillige musikalske medliturger som stilte opp etter tur. 

Først grunnet sykdom, og senere pandemien og behov for å korte inn gudstjenesten, gikk vi over til 

Hovlands liturgiske musikk fra 1977. Ved revidering av liturgi for hovedgudstjenesten i 2021 ble 

Hovlands musikk, nå kalt Allmenn serie 1, formelt innført. Kvernos serie (Allmenn serie 3) er stadig 

mulig å bruke til festgudstjenester. 

Radiogudstjenester 
Søreide var i 2021 vert for NRKs Radiogudstjenesten, med fire sendinger i løpet av året. Her la vi ned 

mye arbeid med musikken: Vi hadde kor eller forsangergrupper på alle gudstjenestene. Disse hadde 

tidvis svært vanskelige øvingsbetingelser under vekslende smittevernregimer. I tillegg hadde vi sang- 

og instrumentalsolister på alle gudstjenestene: Vi brukte dels sangsolister fra staben, som hadde 

skrevet egne sanger for anledningen. Vi fikk også mange gode tilbakemeldinger etter gudstjenestene. 

KOR 
Menigheten har en rekke kor tilknyttet på ulike måter: 

Jubilate er et voksenkor med tradisjoner tilbake til menighetens første år. Dirigent er Per Erling 

Eriksen. Det ble gjenopplivet i 2006, med medlemmer fra ungdomskoret med samme navn. Jubilate 

øver i kirken, og bidrar hvert år ved flere gudstjenester. Dessuten synger de julekonsert hvert år – de 

siste årene i samarbeid med Paradis Bigband. 

Sola Fide sprang i sin tid ut av Jubilate. Dirigent er Janicke Damm Rusti. Sola Fide øver også i kirken, 

og bidrar på 1 gudstjeneste i året. De har sin årlige sommerkonsert i kirken. Sola Fide holder et høyt 

musikalsk nivå, og definerer seg som et prostikor i Fana. 

Søreide Mannskor er helt nystartet i november 2021 etter initiativ fra Lars Angell, som også dirigerer. 

De har hatt bra oppslutning, og det klinger lovende allerede. De øver i kirken, og hadde sin første 

konsert like før jul. 

Søreide Songlag har ingen formell tilknytning til menigheten, men dirigenten deres, Tora-Sofie Haarr 

er aktiv frivillig, og dette fører med seg et godt samarbeid. De synger sin årlige julekonsert i kirken, 

gjerne sammen med Capella Petri, et vokalensemble som springer ut fra koret. 

Tweens-koret ble startet i 2020 av daværende menighetspedagogvikar Ingvill Aurlund Lossius. Koret 

består nå av to svært ivrige medlemmer, som gjerne bidrar ved gudstjenester, men trenger nok litt 

flere medlemmer for å være stabilt over tid. 

Knøttekoret ble startet høsten 2021 av menighetspedagog Rikke Wilhelmine Bergflødt-Kvamme. Det 

gir sømløs overgang fra Babysangen, og er et sangtilbud for 1-4-åringer sammen med voksen. 

Ten-Sing opphørte i 2020, p.g.a. vansker med rekruttering. Det ble i flere år drevet av dirigent Ingvill 

Aurlund, samt Maria Mai på piano. 

Familiekoret ble også avsluttet i 2020, da Knøttekoret startet. 

KONSERTER 
Søreide menighet har de siste årene hatt en jevn konsertaktivitet med en forutsigbar, om ikke 

overfylt årsrytme. Det har vært vanskelig å få publikum til å dukke opp i hopetall, særlig ved 
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arrangementer som ikke er etablert gjennom en lengre tradisjon. Av årvisse arrangementer kan 

nevnes: 

Div. advents- og julekonserter ved lokale aktører. 

Pasjonskonsert på skjærtorsdag i forkant av kveldsgudstjenesten. 

Festspill på Søreide – en årlig storsamling av det frivillige musikklivet i menigheten. Her bidrar typisk 

Jubilate og Sola Fide, side om side med lokale amatører, barn og ungdommer. Organiseres av kantor i 

samarbeid med den lokale ildsjelen Sølvi Damm.  

Kulturdagene i Fana og Ytrebygda har de siste par årene også hatt ett eller to arrangement i Søreide 

kirke. Her har vi bl.a. samarbeidet med Frivilligsentralen, kantor har spilt kammermusikk,  eller vi har 

leid inn profesjonelle krefter. 

  

Digitale konserter under pandemien 

Som et bredere kontaktpunkt for menigheten under pandemien, har vi hatt en bratt læringskurve for 

digitale og sosiale medier. Vi har produsert flere digitale konserter som ble publisert på vår nettside 

og Facebook. 

Menighetens misjonsprosjekt 
Menigheten støtter et prosjekt i Nepal som blir drevet av Himalpartner. Prosjektet retter seg særlig 

mot å bygge opp videre kompetanse for lærere og førskolelærere i Nepal. Vi holder kontakt med 

Himalpartner og de har også besøkt oss og gitt innblikk i arbeidet som de driver. 

Å være menighet i en pandemi 
Da Norge stengte ned i mars 2020 fikk dettet umiddelbare følger for arbeidet vårt i menigheten. Alle 

aktiviteter ble innstilt. Vi brukte mye tid og ressurser på å finne ut hvordan vi fremdeles kunne være 

et møtested for menigheten på en digital måte. Staben viste stor kreativitet og utviklet etter hvert 

høy kompetanse på bruk av digitale medier. I første omgang laget vi 10-minutters andakter i stedet 

for gudstjenester og publiserte disse på sosiale medier. Konfirmantundervisningen ble digital og vi 

laget egne andakter til institusjonene vi vanligvis besøkte. Vi hadde faste innslag som ukens salme, en 

digital produksjon av organisten, og vi hadde også digital søndagsskole og etter hvert digital 

adventskalender høsten 2020. Da vi igjen kunne arrangere gudstjenester for et begrenset antall 

personer ble mange av disse, inkludert konfirmasjoner, streamet på sosiale medier. Etter hvert 

opplevde vi at en så aktiv digital produksjon tappet oss for krefter og ressurser. Det var veldig 

arbeidskrevende, og effekten ble vanskelig å måle. Men ut fra analysedata fra Facebook, kunne vi 

konstatere at vi gjennom dette arbeidet opparbeidet en digital menighet som var noe forskjellig fra 

den menigheten vi vanligvis kom i kontakt med 

Da samfunnet ble åpnet opp igjen trappet vi ned den store digitale aktiviteten og diskuterte hvordan 

vi kunne ta vare på noe av det vi hadde oppnådd gjennom den digitale satsingen. Vi besluttet da å 

lage en podcastkanal der søndagens prekener ble publisert. Dette har vi fortsatt med helt frem til 

dags dato. Podcasten har i skrivende stund over 1000 nedlastninger totalt. 

Etter hvert som tiden har gått er vi blitt veldig slitne av alle endringer og tilpasninger som vi har 

måttet gjøre. Når en endring kommer så sendes det smitteveiledere fra kirkerådet, bispedømmet, 

Fellesrådet og kommunen og alt dette skal omsettes og harmoniseres i praktiske tiltak. Disse 

prosessene har vi valgt å styre gjennom menighetsrådets arbeidsutvalg. Beslutningene blir fattet 
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etter innspill fra stab og har stort sett fungert godt. Det er likevel ikke til å legge skjul på at det er en 

betydelig slitasje i menigheten på grunn av pandemien. Når det på nytt ble innført nye restriksjoner i 

desember 2021, så hadde vi verken tid eller krefter til å gå i gang med en like stor digital satsning 

som det vi gjorde våren 2020.  

Det blir veldig spennende å se hva pandemien har gjort med menigheten når det en gang er over. De 

eldre som er aktive i menigheten vil trolig komme tilbake og fortsette sine aktiviteter, det så vi i 

2021. Men arbeid blant unge og barnefamilier blir kanskje mye mer utfordrende. 

Menigheten og medier 
Menigheten gjør seg synlig gjennom ulike medier. Vi har en strategi der menighetsbladet gir 

bakgrunnsinformasjon gjerne i kombinasjon med lokalt stoff fra nærområdet. Menighetens 

hjemmeside er tiltenkt som en plattform som mennesker kan benytte når de aktivt søker 

informasjon om menigheten.  Sosiale medier som Facebook og Instagram benyttes i hovedsak for å 

annonsere kommende arrangementer og gi kort informasjon, noe som særlig har vært aktuelt under 

pandemien. 

Sosiale medier 
Menigheten bruker sosiale medier bevisst for å nå ut til mange med informasjon om kommende 

arrangementer. Under pandemien har det vært en viktig kanal for å kunne informere raskt og enkelt. 

Det ligger nok et potensiale for å utvikle bruken av sosiale medier til med interaksjon mellom 

menigheten og medlemmene.  

Menighetsbladet Refleks  
Søreide kirke gir ut menighetsblad kalt Refleks i hele soknet fem ganger i året. Frem til og med 2018 

ble menighetsbladene i Fana prosti gitt ut i fellesskap. Da var de fleste sidene i bladet dekket av felles 

stoff fra hele prostiet, mens noen sider var til lokalt stoff. Fra 2019 har vi gitt ut vårt eget blad med 

lokalt stoff fra perm til perm. Tilbakemeldingene vi har fått fra lesere tilsier at dette bladet blir lest og 

godt mottatt.  

Menighetsbladet har en liten redaksjon med to ansatte og to frivillige. Stoffet blir sendt til en ekstern 

som setter bladet opp for trykk. Redaksjonen har en tenkt målgruppe for bladet. Målgruppen er ikke 

først og fremst dem som kommer ofte i kirken og er engasjerte der, og det er heller ikke dem som er 

direkte negative til kirken. Det vi presenterer i bladet, er tenkt at skal fenge dem som ikke har et 

veldig nært forhold til kirken, men med en relativt positiv holdning til kirken. Vi forsøker derfor å ha 

med stoff fra nærområdet vårt som ikke bare handler om kirkens egne aktiviteter. Det har for 

eksempel vært intervju med mennesker i lokalmiljøet der de blant annet har uttalt seg om sitt eller 

deres skoles/bedrifts tilknytning til kirken. Dette viste seg også da vi skulle ha friluftsgudstjeneste på 

fjellet Storrinden, da vi også hadde en artikkel om en gruppe som opparbeider turområdet rundt 

dette fjellet. Vi har også avtale med en lokal pizzarestaurant om premie til en oppgave i bladet. Dette 

tror vi er med på å gjøre at flere har bladet liggende fremme en stund. Vi har ofte med en enkét for å 

få bilde av mennesker som leserne kan kjenne igjen når de blar gjennom Refleks.  

I tillegg har menighetsbladet selvsagt kalender og artikler om ting som skal skje i kirken. Det er alltid 

en refleksjon som en av prestene har skrevet, og vi skriver om høytider og perioder i kirkeåret. 

Undersøkelser viser at menighetsblad blir lest av langt flere enn dem som møter opp på 

gudstjeneneste eller andre arrangement i kirken, så vi ser på bladet som en viktig plattform for å nå 

ut til folket.  
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Avslutning. 
Søreide menighet ser frem til den kommende visitasen og håper den kan bli til inspirasjon for videre 

arbeid med å bygge Guds rike på Søreide. 
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