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Til Menighetsmøtet i Storetveit sokn 
Storetveit sokn er et sokn preget av mangfold; her er studentby, 
eldre, velbemidlede, fattige, ensomme, mennesker med behov 
for støtte, frivillige med tid og vilje til å gi av seg selv, folk som 
er på åndelig søk, de som har funnet sin kristne tro og stedet er 
både urbant og landlig. Dette mangfoldet utgjør menigheten, 
gjør felleskapet rikt, sterkt og varmt. 
Den norske kirke er i en endrings- og brytningstid. Da er det 
godt å være i en menighet som har syn for at Gud er større enn 
alle uenigheter – en menighet som har syn for at enhet og 
enighet ikke er det samme – en menighet som arbeider for sin 
visjon: Storetveit menighet - et levende og inkluderende 
fellesskap som speiler Guds kjærlighet. 
 
Ser vi vår avhengighet av Guds kjærlighet og Guds nåde, er det 
håp og framtid både for den enkelte og kirken. 
Soknet er Den norske kirkes grunnleggende enhet, og er et 
suverent kirkelig organ og selvstendig rettssubjekt. De ulike 
organene eller kirkelige embetene er på soknenivå heller ikke 
over- eller underordnet hverandre, men er gitt ulike oppgaver 
og virkeområder. 
 
Menighetsrådet erkjenner at det har et ansvar, og menigheten 
en vei å gå når det gjelder forpliktelsene som ligger i det å være 
«Grønn menighet», og i handling  få menigheten 
miljøengasjert. Ungdomsklubben har til glede vist et 
miljøengasjement. 
 
Menighetsrådet retter en stor takk til alle menighetens frivillige 
medarbeidere som uttrettelig står på for Storetveit menighet og 
Guds rike på jord. 
 
Menighetsrådet er ikke alene om å utøve politikk eller 
forvaltning i soknet, men er det klart største og mest 
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betydningsfulle organet. Menighetsrådet er derfor et svært 
viktig organ i soknet. Andre kirkelige organer som opptrer på 
vegne av og forvalter soknets oppgaveportefølje er kirkelig 
fellesråd, sokneprest og menighetsmøtet. I tillegg treffer biskop 
og bispedømmeråd enkelte avgjørelser som berører soknet på 
ulike måter. 
 
For uten vedtak knyttet til gudstjenestelige bøker, bygging av 
kirke, uttale ved sokneregulering og antall medlemmer i 
menighetsrådet er det kun innmeldte saker, og som 
menighetsrådet har forberedt, menighetsmøtet kan treffe 
avgjørelse i. Til tross for en svært avgrenset funksjon og 
vedtaksmyndighet så har likevel menighetsmøtet en viktig 
kontrollfunksjon i soknet. Menighetsrådet er pålagt årlig å 
«orientere [menighetsmøtet] om det kristelige arbeidet i 
soknet». Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i 
soknet, som møter til det sted og tid det er kunngjort avholdelse 
av menighetsmøte.  
 
For å imøtekomme dette kravet overleverer Storetveit 
menighetsråd med dette en samlet årsmelding for Storetveit 
sokn for virksomhetsåret 2018. Årsmeldingen inneholder flere 
sider og perspektiver ved soknet enn bare det kristelige arbeidet 
i soknet. 
 
God lesning! 
 

Storetveit, 19. mars 2019 
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MENIGHETSRÅDET 
 

MYNDIGHET OG OPPGAVER 
Menighetsrådet er gitt sin myndighet og sine oppgaver i 
kirkeloven, og er et lovpålagt offentlig organ med røtter tilbake 
til 1922. Menighetsrådet «treffer avgjørelser og opptrer på 
vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov 
at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller annet 
organ»1. Menighetsrådets myndighet er negativt avgrenset, og 
utøver styring og ledelse på vegne av soknet i alle forhold som 
ikke eksplisitt er lagt til annet organ.   
 
Samtidig er menighetsrådet trolig det offentlige organ med det 
mest omfattende lovpålagte mål ved at «Menighetsrådet skal 
ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å 
vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan 
bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis 
dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og 
legemlig og åndelig nød avhjulpet»2. I tillegg kommer 
Mesterens egne ord om diakoni og forkynnelse til anvendelse, 
og blir til retning, innhold, omfang og kvalitetsindikator på det 
arbeidet menighetsrådet skal utføre. 
 
Virksomhetsperioden for et menighetsråd er fire år regnet fra 1. 
november i valgåret. Denne valgperioden er fra 2015-2019. 
Menighetsrådet består av fire valgte medlemmer og geistlig 
representant. I tillegg kommer fem lovpålagte varamedlemmer.  
 
 

SAMMENSETNING 
Storetveit menighetsråd har i perioden 1. januar 2018 – 31. 
desember 2018 hatt følgende sammensetning:  
 

                                                           

1 Kirkeloven §5 
2 Kirkeloven §9 
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Agnethe Mohn, Per Kristian Erdal, Mette Elisabet Mæhle og 
Inger Marie Waage. I perioden 1. januar - 31. oktober har Erdal 
vært leder, og Waage nestleder. I perioden 1. november – 31. 
desember har Mohn vært leder og Mæhle nestleder. Gesche 
Fredrike Neckelmann, Ole Hieronymus Meyer, Friede 
Andersen og John Kristian Gramstad Rolfsnes er 
varamedlemmer. 
 
 

UTVALG OG ARBEIDSMETODE 
Storetveit menighetsråd har delvis jobbet utvalgsbasert. Ulike 
fagutvalg arbeider med ulike arbeidsområder innenfor soknets 
og menighetsrådets virksomhet. Storetveit menighetsråd har i 
2018 hatt oppnevnte utvalg innenfor følgende arbeidsområder: 
Diakoni, trosopplæring, og økonomi.  
 
Arbeidsutvalget er opprettet med en annen lovhjemmel enn de 
øvrige utvalgene, og skiller seg fra de øvrige utvalgene ved at det 
har en saksforberedende funksjon for menighetsrådet, ikke har 
et faglig avgrenset virkeområde, etter fullmakt opptrer på vegne 
av menighetsrådet, og fatter vedtak i saker som ellers ville vært 
avgjort av menighetsrådet – typisk gjelder dette ved 
sommerferieavvikling. Siden november har arbeidsutvalget 
bestått av menighetsrådets leder, sokneprest og daglig leder. 
 
BKF Administrasjonsleder i Bønes og Storetveit sokn er daglig 
leder for Storetveit menighetsråds virksomhet. 
 
 

AKTUELLE SAKER 
Totalt har menighetsrådet avholdt ni møter, og behandlet 76 
saker. Større og aktuelle saker som har vært behandlet av 
menighetsrådet i 2018: 

 
• Lokale og sentrale høringer 
• Økonomistyring 
• Planarbeid 
• Menighetblad 
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• Fremtidig drift og forvaltning av menighetshuset 
• Ombygging av kirkerommet 

 
Det har i 2018 ikke vært avholdt dugnader, men frivillige 
medarbeidere har sett til huset. Menighetsrådet vedtok i 
desember å gå inngå avtale med Akasia kirke og gravplass AS 
om kjøp av byggdriftertjenester. «Barnehagen» ble ferdigstilt i 
løpet av året, og leies nå regelmessig ut. 
 
 

ADMINISTRASJON 
Ansatte med kirkelige arbeidsgiverforhold og som er satt til å 
virke i soknet omtales som «staben». Sokneprest og kapellan 
har Bjørgvin bispedømeråd som arbeidsgiver, mens de øvrige i 
staben har Bergen kirkelige fellesråd som sin arbeidsgiver. 
Diakonen har 50% stilling og med en halvpart finansiert av 
Bjørgvin bispedømeråd og en halvpart av Storetveit 
menighetsråd. Storetveit menighetsråd har i 2018 hatt en 
stilling som ungdomsarbeider i Storetveit Sporty KFUK-KFUM, 
men arbeidsgiveransvaret for denne er overdratt til Bergen 
kirkelige fellesråd. For fellesrådstilsatte og menighetsansatte er 
administrasjonsleder nærmeste foresatt; for 
bispedømmerådsansatte er prosten nærmeste foresatt. 
 
 
Den norske kirke som arbeidssted preges av mange og ulike 
stillinger, og sterke profesjoner. I mange sokn har dette vist seg 
krevende. I 2018 har diakonen hatt sykefravær i andre halvdel, 
og det har vært rekruttert inn en diakonvikar mot slutten av 
året. Det er ved årsslutt også vakanse i stillingene som 
menighetskonsulent og kirketjener som følge av at kirkelig 
fellesråd har foretatt en midlertidig omdisponering av disse 
personellressursene (totalt 0,6 årsverk). Det er rekruttert inn 
vikarer som løser deler av bortfallet, samt at den felles 
administrasjonslederstillingen med Bønes har måttet gå noe 
tyngre inn i Storetveit på bekostning av Bønes. 
 
Stillingsressursene består ved utgangen av 2018 av 
ungdomsarbeider (15%), frivillighetskoordinator (25%), 
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kirketjener (50%), kantor (85%), kateket/menighetspedagog 
(125%), kapellan (50%), sokneprest (100%), diakon (50%), 
menighetskonsulent (50%) og administrasjonsleder (25%). 
Totalt 5,75 årsverk ved årsskiftet 2016/2017. I tillegg kommer 
timelønnet renholder. 
 
Selv med klart definerte arbeidsoppgaver knyttet til de ulike 
stillingene er det et utstrakt samarbeid mellom de ansatte på 
tvers av profesjoner og oppgaver. 
 
Sokneprest og kapellan utfører tjenester i hele prostiet selv om 
disse har særskilt tjenestested i Storetveit, og medvirker langt 
på vei til å oppfylle det målet menighetsrådene er pålagt ved 
forvaltningen av ordet og sakramentene. Sokneprest og 
kapellan samarbeider med den øvrige staben for å styrke og 
utvikle trosopplæring og diakoni.  
 
 
 

VIRKSOMHETSOMRÅDER 

 
 

UNDERVISNING 
 
Trosopplæring  
Trosopplæring i ordets rette forstand har ingen aldersgrenser, 
men ved innføringen av trosopplæringsreformen blir begrepet 
som oftest knyttet til aldersgruppen 0-18 år. 
Trosopplæringsarbeidet starter allerede med dåpssamtalene. 
 
Utførelsen av trosopplæringsarbeidet bygger på 
menighetsrådets trosopplæringsplan. Målet for arbeidet er at 
«vi ønsker planmessig å arbeide frem gode tiltak som fører til 
eierforhold til kirken, kjennskap til Jesus og beriker og 
kvalitetssikrer gudstjenestene våre». I 2018 ble det arrangert 
babysang, knøttesang myldredag, 4-årstreff, 5-årstreff, «Vier på 
vandring», tårnagenthelg, «LysVåken», samt «Vi er over alt» 
for 11-13-åringene. Babysang og knøttesang har blitt avholdt 



 

12 
 

med en ukentlig frekvens. Musikk og lek har en sentral plass. 
Regler og bønner brukes også til stimulering av de yngste 
aldersgruppene. I tiltak rettet mot de yngste er det også et mål 
at foreldre blir motivert til å drive trosopplæring i hjemmet. De 
øvrige tiltakene er arrangert som målrettede enkelttiltak mot 
bestemte aldersgrupper. 
 
Variasjonen i antall deltakere på babysang kan forklares med at 
dette ofte henger sammen med sammensetningen av gruppen; 
foreldre begynner i arbeid igjen, barna vokser ut av konseptet, 
og at den viktigste rekrutteringsarenaen er «jungeltelegrafen» 
og dåpssamtaler.  
 

 
UNDRING: En viktig egenskap ved å motta evangeliet 
er undring 
 
Konseptet «Velg!» utfordrer 14-åringene til å velge kirkelig 
konfirmasjon, og presenterer hva dette innebærer. Tiltaket 
inkluderer informasjon, trylleshow og besøk av Klubben og 
TenSing. 
 
Konfirmantopplæring inngår som en del av 
trosopplæringsarbeidet, og det samarbeides med Bønes sokn 
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om gjennomføringen av konfirmasjonsopplæringen. 
Konfirmantene tilbys å delta i gruppeaktiviteter. 
Konfirmantene tilbys også nettbasert fjernundervisning. Det 
var 41 konfirmanter som ble konfirmert i Storetveit kirke i 2018. 
 
Selv om det til noen tiltak synes å kunne en utfordring hva 
gjelder deltakelse, er oppslutningen sammenliknet med kirkelig 
deltakelse blant voksne ofte langt høyere. I tillegg har 
menigheten andre barne- og ungdomsaktiviteter som kommer 
som et tillegg til tiltakene som defineres som 
trosopplæringstiltak.  
 
At det blant noen årskull er langt lavere oppslutning enn de 
øvrige blir ikke oversett, og det arbeides kontinuerlig med 
nytenkning og muligheten for å komme med forslag er tilstede.  
 
Det er kun den eldste aldersgruppen som ikke har blitt invitert 
til noe tiltak i 2018.  
 
 
Barne- og ungdomsarbeid 
 
Klubben 
Klubben er en frittstående ungdomsklubb i menigheten, og kan 
se tilbake på mer enn 60 års virksomhet. 
Førsteårsgruppene består av konfirmanter, mens 
andreårsgruppene består av fjorårskonfirmanter. Tredje året 
gjennomføres lederkurs, og er et ettårig kurs for utdanning av 
ledere til kristent ungdomsarbeid. Lederkurset stiller høye krav 
til deltakelse og regnes for å være et utfordrende og lærerikt år. 
Det holdes ukentlige møter med foredrag og instruksjoner. 
Foredragene er innom ulike temaer innenfor friluftsliv, samt 
organisatoriske, teologiske og pastorale emner. 
 
Det er populært å gå i Klubben; også etter konfirmasjonstiden. 
Klubbens aktiviteter konsentreres stort om friluftsliv med 
opptil 150 deltakere på turer, og deltar også på enkelte 
menighetsarrangementer og gudstjenester. Hver gruppe i 
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Klubben har ukentlige møter med andakt, lek og mat hjemme 
hos medlemmer og ledere. 
 
Barnehage og skole 
Barnehager i soknet blir invitert til deltakelse i julevandringer, 
påskevandringer, samt julegudstjenester og det er god 
oppslutning om disse arrangementene. Skolene gis tilbud om 
kirkebesøk og skolegudstjenester. Skolene tilbys også 
skolebesøk. 

 
UTFORDRING: Barn utfordres gjennom spill, lek og 
læring 
 

Mellomtveitklubben 
Mellomtveitklubben startet opp våren 2010, og er et 
lavterskeltilbud for barn i 5.-7. klassetrinn. Klubben møtes 
månedlig, er godt besøkt og har blant annet leker, bordtennis, 
kiosk, og samling i kirkerommet. 
 
Barnegospel 
Barnegospel har vært etterspurt, og det lyktes å rekruttere nye 
ledere til denne aktiviteten gjennom to engasjerte 
musikkstudenter. Disse gav seg til jul, og menigheten har siden 
stått uten dette tilbudet. Selv om det har vært etterspørsel etter 
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tilbudet oppleves det at barn og foreldre er travle og ikke har 
hatt den nødvendige prioritet overfor tiltaket. 
 
Gudstjenester 
Det ble i 2018 avholdt 72 gudstjenester; ti av disse var 
familiegudstjenester. Tolv av gudstjenestene ble avholdt 
utenfor søn- og helligdager – typisk skole- og 
barnehagegudstjenester.  
 
Familiegudstjenestene har hatt ulik profilering, og med ulike 
aktiviteter i etterkant av gudstjenestene så som 
oppstandelsesfest og sommerfest. I tillegg er det ofte barnedåp 
på familiegudstjenestene og disse er godt besøkt. 
 

 
KRISTI KROPP: I Storetveit kirke er det ofte feiring av 
nattverd 
 

I tråd med intensjonen i den nye gudstjenesteordningen har 
menighetsrådet i mange år ønsket at det feires nattverd på alle 
gudstjenester; unntatt familiegudstjenestene. For å balansere 
ulike hensyn veksles det mellom utdelingsmetodene intinksjon 
og knefall. I nitten av gudstjenestene ble det feiret dåp. Det er 
dåp på cirka halvparten av gudstjenestene, og det oppleves ikke 
å være behov for egne dåpsgudstjenester. 
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Konfirmantene ble i år fordelt på tre 
konfirmasjonsgudstjenester; hvor av to på lørdag og én 
påfølgende søndag. 
 
Det vektlegges å gi konfirmantene en verdig og fin markering av 
konfirmasjonen, og det settes inn ekstra musikalske krefter. I 
Storetveit er det tradisjon for å markere dåpens bekreftende 
løfte ved at hver konfirmant før forbønnshandlingen tegner 
korstegnet i pannen med vann fra døpefonten, og 2018 var intet 
unntak. antall konfirmanter fikk i Bønes kirke bekreftet sitt 
dåpsløfte, hvorav antall av disse var tilhørende Bønes sokn. 
Konfirmantene fikk i 2018 fra menigheten en gave fra: Et kjede 
med anheng av tre formet som et kors.    
 
Høymessens ordinarieledd (eks. kyrie og gloria) har basis i den 
tradisjonelle 1977-liturgien. Det er en rekke gode musikere 
bosatt i soknet som trekkes inn ved høytider og konfirmasjon.  
 
Frivillige ivaretar funksjoner som  kirkeverter og medliturger , 
og med ansvar for kirkekaffe. Det arrangeres kirkekaffe i 
forlengelsen av  gudstjenestene, og denne har en  viktig 
funksjon som møtepunkt og fellesskap i menighetene. I skolens 
sommerferie er det gudstjeneste annenhver søndag etter 
biskopens forordning. 
 
 

DIAKONI 
Det diakonale arbeidet bærer preg av ustabilitet ved sykefrvær 
hos diakonen. Samtidig har frivillige, diakon (så lenge hun var 
friskmeldt) og vikar gjort en solid og god innsats med å holde i 
gang det gode arbeidet som drives.   
 
Diakoniarbeidet i soknet omfatter besøkstjeneste, 
seniorarbeidet «Aktiv fritid», sorgarbeid, håndarbeidsgruppe, 
«Kontaktklubben» for psykisk utviklingshemmede, 
solidaritetsprosjektet «Nyenga», samt institusjonsandakter. 
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Aktiv fritid 
Kontaktklubben møtes annehver uke til fellesskap og måltid. 
Det dekkes til med fellesbord, og samtale og hygge står sentralt 
i dette diakonale arbeidet. Det er godt samarbeid mellom de 
frivillige, og de diakonale medarbeiderne har glede i arbeidet. 
Foredrag har i mange av samlingene også stått sentralt. 
 
Håndarbeidsgruppe 
Det har vært avholdt håndarbeidsgruppe i de uker det ikke er 
«Aktiv fritid». Slik er det altså ukentlig diakonalt tilbud, men 
med vekslende innhold avhengig av om det «Aktiv fritid» eller 
håndarbeidsgruppe den aktuelle uken. Også deltakere som ikke 
har med håndarbeid kan møtes til hygge.  
 

 
Diakonien har et ansvar for å møte behov 
hos alle. Det er nødvendig å få flere 
frivillige, slik at vi også kan møte behov 
hos dem fra 0-66 år. 
 
Åshild Høllesli Frantzen 

 
 
Kontaktklubben 
Kontaktklubben møtes annenhver uke, og er et tilbud til 
mennesker med en psykisk utviklingshemming. Prest, kantor 
regelmessig med i arbeidet, og det er en stabil og avgjørende 
ressurs i frivillige medarbeidere. Diakonen har hovedansvar 
knyttet til arbeidsfordeling, ledelelse og kontakt med pårørende 
og eksterne institusjoner. De frivillige medarbeiderne gjør et 
stort arbeid i forberedelser og gjennomføring. 
Kontaktklubben har svært gode ledere som i mange år har vist 
stort ansvar, glede, og overskudd for dem som kommer. Det er 
et velfungerende tiltak og tilbud. Oppslutningen er god, og god 
kontakt med bofellesskapene gir trivelige samlinger. 
  

« 
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Besøkstjeneste 
Det er stort behov for besøkstjeneste, og dertil stort behov for 
flere besøksvenner. Besøk fordeler seg på frivillige 
medarbeidere,  prester og diakon. Det har også vært meldt 
behov til menigheten for besøksvenn både fra institusjoner, 
familier og enkeltpersoner. Det har imidlertid vist seg svært 
vanskelig å rekruttere flere besøksvenner. Det er utarbeidet 
retningslinjer for denne tjenesten i samarbeid med alle 
menighetene i det gamle Fana prosti, både når det gjelder 
etablering, vurdering, forhåndsarbeid og oppfølging. Det trengs 
imidlertid betydelig satsing på dette området for å få dette opp 
å gå bedre enn det gjør i dag. 
 

  
ANDAKT: Andakt på institusjon samler mange 
tilhørere 
 
 
Sykdomsbilde hos den som ønsker besøk setter mange ganger 
ekstra krav til de som eventuelt skal besøke dem.  
 
Noen av de eldre var også med på ‘sommertur’ i juni - en dagstur 
med buss til Nordhordland sammen med Bønes menighet, og 
besøkte Lyngheisenteret og Tjorehagen. 
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Det er regelmessig institusjonsandakter ved Fantoft 
omsorgssenter, Storetveit sykehjem og Gården. Det er 
varierende antall oppmøte. Tjenesten dekker delvis et åndelig 
behov, men kunne ved større ressurstilgang vært utvidet. Ved 
Gården har det i 2018 vært vanskelig å få kontinuitet i arbeid 
som følge av sykefravær.  
 
 
Sorgarbeid 
Det samarbeides om felles sorgkurs og sorggrupper i prostiet. 
Arbeidet kjennetegnes av halvårlige sorgseminar og deltakelse i 
påfølgende sorggrupper dersom den sørgende ønsker dette. Det 
har i 2018 blitt arrangert to seminar i 2018 der alle som har 
mistet et familiemedlem (en kontaktperson i hver familie), får 
invitasjon til seminar. Dette er et samarbeid med mellom 
menighetene i gamle Fana prosti, og også de tidligere 
domkirkemenighetene som nå tilhører Bergensdalen prosti har 
blitt en del av dette felles arbeidet.  
 
Etter begge seminarene blir det etablert flere sorggrupper, som 
finner sitt geografiske samlingspunkt alt etter hvor majoriteten 
av gruppedeltakerne er hjemmehørende. Gruppemedlemmene 
blir satt sammen etter hvilken type tap de har hatt. Gruppene 
har samlinger hver 14.dag 8-10 samlinger av 1 1/2 times 
varighet, og det er alltid litt å spise. Det er også flere frivillige 
med i denne tjenesten som gjør en fin og god jobb som 
gruppeledere sammen med diakonene.  
 
Sjelesorgsamtaler finner som oftest sted på menighetskontoret, 
og springer som oftest ut av sorg ved tap av nære og kjære. 
Sjelesorgsamtalene knyttet til dette finner ofte sted enten 
parallelt eller i etterkant av sorggrupper og/eller sorgseminar. 
Sjelesorgsamtaler knyttet til andre temaer finner også sted, men 
er ikke like utbredt. 
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KULTUR 
 

Musikk 
Storetveit menighet er en aktiv menighet med stor bredde i 
aktivitetene, noe som gir variasjon i det musikalske arbeidet og 
uttrykket. I gudstjenestene gir det seg utslag i variasjon i valg av 
salmer og musikalsk sjangervalg.  
 
Høymessene har en musikalsk basis i 1977-liturgien. Lokale 
musikere; amatører og profesjonelle, benyttes tidvis som 
bidragsytere. 
 
Ved høytids- og konfirmasjonsgudstjenester 
styrkes musikken ytterligere ved innleie av ekstra musiker. 
 
Kveldstoner 
Kantoren har i større grad blitt involvert og engasjert i 
«Kveldstoner i en åpen kirke» i løpet av året de tidligere 
drivkreftene har måttet trekke seg ut av arbeidet. Kantoren 
inviterer med gjestemusikere til flere av disse konsertene og 
totalt 16 ulike musikere eller grupperinger har deltatt i 2018; 
enten alene eller sammen med kantor. Konsertene arrangeres 
ukentlig, og fra høsten av ble en av konsertene omgjort til 
salmekveld. Arrangementet er innarbeidet, og samler et stabilt 
antall publikummere. Ofte samles deltakerne til felles 
kveldsmat i etterkant. 
 
Kirkekor 
Våren 2018 hadde menigheten glede at kantoren tok initiativ til 
og fikk etablert et nytt kirkekor. Koret øver jevnlig; om lag 
annenhver uke. Koret har sunget ved høymesser, 
«Kveldstoner», julekonsert og «Lessons & Carols». Det har vært 
noe varierende fremmøte, men har en fin kjerne av sangere.  
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Annet kulturarbeid 
Storetveit kirke oppleves som en ettertraktet kirke for å 
fremføre kulturarbeid. Særlig i førjulstiden er det en rekke 
forskjellige julekonserter med både profesjonelle og amatører. 
 
Draumkvedet ble for 20. gang fremført, og arrangeres alltid 6. 
januar. Arrangementet er blitt så populært at det i 2018 var 
nødvendig å flytte arrangementet fra Fantoft stavkirke til 
Storetveit kirke. Dette året var det Sigrid Moldestad som til stor 
publikumsoppslutning fremførte Draumkvedet med sitt 
felespill og vakre kveding. 
 
Enkeltarrangementer var Hordaland teaters fremføring av 
Babettes gjestebod og Elvis-gospel-konsert mot slutten av året. 
Kantoren har også avholdt enkelte orgelkonserter i løpet av 
året. I så måte har konserter, på henholdsvis skjærtorsdag og 
påskedag vært et viktig bidrag til fortolkningen av  
påskens budskap. 
 
 
Barnegospel – se Barne- og ungdomsarbeid 
Babysang – se Trosopplæring 
Knøttesang – se Trosopplæring 
 
 

ENKELTARRANGEMENTER 
 

Nyenga-dagen 
Stiftelsen Nyenga er et nettverk av frivillige i Norge, og er et 
solidaritetsprosjekt med sikte på å fremme bærekraft og og 
vekst ved å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunnet 
Nyenga i Uganda. Storetveit menighet støtter prosjektet, og 
representanter fra menigheten besøkte Nyenga i 2018. Også i 
2018 ble Nyenga-dagen arrangert med utlodning, foredrag, 
underholdning og servering – alt til inntekt for prosjektet. I 
forbindelse med dagen ble det også holdt en 
solidaritetsgudstjeneste.   

        
 



 

22 
 

 
RENT VANN: De siste årene har fasteaksjonen hatt 
fokus på rent vann 
 

Innsamlingsaksjoner 
Som en del av konfirmasjonsforberedelsene og –undervisning 
ble fastekasjonen, i regi av Kirkens nødhjelp, gjennomført. 
Fasteaksjonen har de senere årene hatt fokus på rent vann. 
Nesten alle DnK-menigheter deltar, og inntektene går til 
nødhjelpsprosjektet.  
 
Juletrefest 
Juletrefest for barn og unge i alle aldre ble også i 2018 arrangert 
til god oppslutning.   
 
 
 
 

SAMARBEID 
 

BERGENSDALEN PROSTI 
Bergensdalen prosti hadde i 2018 sitt første hele driftsår. 
Prostitilhørighet får normalt liten praktisk betydning for 
menigheten i sitt virke, men påvirker prestene sitt 
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arbeidsfellesskap. Blant annet medfører dette andre 
prestevikarer enn de som ble benyttet i Fana prosti. Prosten gjør 
også selv tjeneste som vikar, og avholdt i februar 2018 
prostebesøk. Prostebesøk følger et bestemt program hvor 
prosten deltar i stabsmøte, gudstjeneste og menighetsrådsmøte 
som faste poster. 
Siden prostesete for Bergensdalen prosti er i Storetveit er det 
også mye uformell kontakt mellom prost og frivillige, og ansatte 
deler også arbeidsfellesskap med prost og prostiprest. 
 
 

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkelig fellesråd  er et lovpålagt samarbeidsorgan for alle sokn 
i en kommune. Kirkelig fellesråd opptrer på vegne av soknene 
overfor kommunen og særskilte oppgaver nedfelt i lov som det 
er pålagt å løse. Kirkelovens §14 pålegger kirkelig fellesråd å 
«ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av 
soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet 
i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og 
ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen».  
 
I tillegg er fellesrådet  ansvarlig for: 

• bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

• anlegg, drift og forvaltning av 
gravplasser, 

• opprettelse og nedleggelse av stillinger som 
lønnes over fellesrådets budsjett, 

• anskaffelse og drift av menighets- og 
prestekontor, 

• administrativ hjelp for prosten når staten 
yter tilskudd til det, 

• anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til 
konfirmasjonsopplæring. 

 
Hvert sokn har én representant, og én vararepresentant i 
Bergen kirkelige fellesråd (BKF). Per Kristian Erdal har vært 
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soknets representant. I 2017 har de viktigste sakene i BKF 
omhandlet virksomhetsgjennomgang i BKF og alle 
menighetene. 
 
På gravplassforvaltning og regnskapstjenester har Akasia kirke 
og gravplass AS levert tjenester av høy kvalitet til Storetveit 
sokn i 2018.  
 
 

SOKN 
 
Stabsressurser 
For å lese mer om stabsressurser – se Ansatte 
 
Konfirmantarbeid og trosopplæring 
For å lese mer om konfirmantarbeid og trosopplæring – se 
Trosopplæring 
 
Hverdag og helg 
I samarbeid med de øvrige soknene i det tidligere Fana prosti, 
har det tidligere vært utgitt felles menighetsblad i tolv år. 
Innholdet i bladet er todelt med en lokal del, og en tolv siders 
fellesdel for alle soknene. Fellessidenes har inneholdt lokalstoff 
som bør være av interesse for alle soknene, og også nasjonalt og 
internasjonalt innhold får plass her.  
 
De øvrige åtte sidene skiller «Hverdag og helg» fra de øvrige 
menighetsbladene i prostiet. Sidene er unike, og inneholder 
lokal informasjon, kunngjøringer, markedsføring, andakt og 
omtaler. «Hverdag og helg» hadde fem utgivelser i 2018. Det 
ble i løpet av året besluttet at samarbeidet skulle opphøre, og 
ansvaret bli flyttet over til den enkelte menighet. Storetveit 
menighetsråd vedtok på slutten året å videreføre utgivelse av 
«Hverdag og helg» i egen regi fra 2019. 
 
Bladet har et opplag på 3.200 og bringes ut til nesten 3.000 
husstander, inkludert Fantoft omsorgssenter, Storetveit 
sykehjem og Gården. 
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Sorggrupper 
For å lese mer om sorggrupper – se Diakoni 
 
 

ORGANISASJONER OG INSTITUSJONER 
 
Stiftelsen Nyenga 
For å lese mer om stiftelsen – se Enkeltarrangementer 
Skoler og barnehager 
For å lese mer om dette – se Undervisning 

 

Kirkens SOS Bjørgvin 
Kirkens SOS er en del av kirkens diakonale virksomhet. Kirkens 
SOS i Norge er en sammenslutning av 12 selvstendige SOS-
sentre rundt i landet. Hvert SOS-senter har eget styre og eget 
representantskap.  Den døgnåpne krisetjenesten bemannes 
gjennom en vaktturnus av nesten 1000 frivillige medarbeidere 
på landsbasis, og tilbyr tid og oppmerksomhet til alle som 
trenger et medmenneske å snakke med, og søke å fremme 
livsmot og håp.  
 
Kirkens nødhjelp 
Kirkens nødhjelp er en norsk kirkelig nødhjelpsorganisasjon 
med sine røtter tilbake til norske menigheters hjelp til Tyskland 
i 1947, samt den tidligere sammenslutningen av 
menighetspleiene. Kirkens nødhjelp jobber i 2018 verden over. 
Storetveit sokn samarbeider med Kirkens nødhjelp om 
fasteaksjonen og samler inn midler til aksjonen. For mer 
informasjon – se Enkeltarrangementer. 
 
Norges KFUK-KFUM 
Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for 
hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Norges KFUK-KFUM 
ønsker å hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus 
og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til 
engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.  
Storetviet Sporty er innmeldt og opptatt i Norges KFUK-KFUM. 
Aktiviteten plikter å drive i overensstemmelse med KFUK-
KFUM sine vedtekter.   
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STATISTIKK OG ØKONOMI 
 
 
Handling 2014 2015 20 16 20 17 2018 

Døpte i soknet 
 
 

103 90 81 58 63 

Døpte 
tilhørende 
Storetveit 

50 28 28 22 31 

Konfirmanter 
 
 

59 59 43 69 42 

Vielser 
 
 

35 32 25 16 23 

Gravferder 
 
 

63 57 51 62 45 

Gudstjenester 
på søn- og 
helligdager 

55 50 54 60 54 

Deltakere 
gudstjenester 
 

9024 5623 7208 5342 5597 

Gudstjenester 
med nattverd 
 

43 45 49 44  

Antall 
nattverdgjester 
 

1935 1650 1918 1486 1702 

Offer 
herav til egen 
menighet 

200.077 
 
105.344 

185.202 
 
101.941 

176.629 
 
105.687 

172.068 
 
70.347 

169.104 
 
74.092 

 

 

STATISTIKK 
Den statlige rapporteringen er omfattende. Utvalgte deler av de 
rapporterte tallene er her sammenfattet. Som man ser av tallene 
er det mange bosatt utenfor soknet som døper barna sine i 
Storetveit.  
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Oppslutningen om dåp er relativt stabil. Selv om tallene for 
konfirmerte og døpte her uttrykkes som absolutte tall er det må 
små variasjoner ikke et mål for opp- eller nedgang. Til et slikt 
formål måtte dette vært uttrykt som prosentvis oppslutning 
innenfor de aktuelle årskullene. Eksempelvis synes 2017 å ha en 
markant oppgang i antall konfirmerte. Det har likevel med 
størrelsen på årskullet å gjøre. I 2018 er vi tilbake til normal 
årskullstørrelse, og målt i prosent av årskullet er oppslutningen 
derfor relativt stabil. 
 
En rekke av vielsene er fortsatt vielser av par som ikke har bopel 
i soknet, men som oftest har tilknytning til kirken. Storetveit 
kirke har vært og er en populær kirke for vielse.  
 

 

ØKONOMI 
Ved utarbeidelse av årsmeldingen har administrasjonen nylig 
fått regnskapet for 2018 i hende fra Akasia Kirke og gravplass 
AS, og viser et lite underskudd. Regnskapet er ikke forelagt 
menighetsrådet, og derfor ikke endelig fastsatt. De følgende 
tallene er derfor hentet fra det avstemte regnskapet – før 
evetuelle årsoppgjørsdisposisjoner. 
 
Resultatregnskap 
Driftsutgifter:  1.749.233,- 
Driftsinntekter:  1.881.840,- 
Brutto driftsresultat: 132.607,- 
Netto, driftsresultat: 123.549,- 
 
Givertjeneste og gaver 
Givertjenesten omfatter den organiserte og regelmessige 
innsamlingen av økonomiske midler fra enkeltpersoner. I 
tillegg mottar andre gaver utenfor den organiserte 
givertjenesten. 
 
Totalt er det gitt 69.784,- i gaver. 
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«En levende og 
inkluderende menighet 

som speiler Guds 
kjærlighet» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


