
Berg kirke 40 år   1972 - 2012 

Berg kirkeforening 75 år 

1937 - 2012 



Da Berg kirkeforening ble stiftet i 
1937, var hovedformålet å ”reise et 
menighetshus, eventuelt en kirke, i 
Berg-området …” 
 

 
I 1972 sto første byggetrinn 
ferdig   



Det var de mange 
kirkeringene som iherdig 
sto for pengeinnsamlingen. 
Gjennom utallige basarer 
og julemesser kunne 
kirkebygget endelig 
realiseres.  



Kirken ble fort for liten.  
I 1981 stod andre byggetrinn ferdig.  
Bildet til høyre fra vigslingen med biskop 
Kristen Kyrre Bremer og åpningstalen ved 
Peter Wilhelm Bøckman.  

Alterinnredningen i 
nykirken ble gjort ferdig i 
1985. 
Alterteppet, ”bønn”, og 
prekenstol-kledene er 
vevet av Dagfrid Johnsen. 
 

Foto: Knut L. Vik 



Kirken trengte sitt eget orgel. Det ble bygget 
av Ryde og Berg og stod ferdig i 2004. 
Ved orgelkrakken: Kantor i jubileumsåret 
Anita Christiansen. 
 
Foto: Knut L. Vik (venstre), Olav D. Svanholm (høyre) 

  



Den ukentlige søndagsgudstjenesten er det faste hjerteslaget i Berg kirke.  
Med bønner, lovsang, bibellesning, preken og nattverd.  

Foto: Olav D. Svanholm 

  
 



Det har vært mange barn innom Berg kirkes 
40-årige historie.  
 
Øverst: Prost Tora Samset ved en 
familiegudstjeneste. 
Til høyre: På juletrefesten kom bestandig 
nissene på besøk 

 
 

Foto: Olav D. Svanholm 
 



Det er ikke mange 
ekteskapsinngåelser i Berg kirke. 
 
Men mange døpte og konfirmerte er 
det blitt gjennom årene.   
 



Frivillighet har stått sterkt i Berg 
menighet. 
 
Klokkere, kirketjenere og andre 
funksjoner har foregått etter 
dugnadsprinsippet.  
 
  
 

Øverst: Viggo Behrens som 
klokker. 
 
Til høyre: Jan Seland tar opp 
ofring. 
 

  
Foto: Olav D. Svanholm 

  
 



Mangeårig formann i Berg 
kirkeforening, Kari S. Bøckman, har 
stått for mange sosiale, kulturelle og 
diakonale treffpunkt gjennom årene.  
 
  
 

Kari S. Bøckman fikk 
Nidaros` ærespris, 
Nidarosen, for sin 
innsats i Berg menighet i 
2009. 
 
Foto: Olav D. Svanholm 

  
 



Kirkeforeningens 
julemiddag. 
Utdeling av 4-årsbok. 
Biskop Finn Wagle under 
visitasgudstjenesten i 
2008 

Eva Hafsten jobber på kjøkkenet. 
Sokneprest Bergljot Svanholm forretter en 
helt vanlig høymesse. 
Kantor Oddbjørn Sæbø ved orgelet 
 
Foto: Olav D. Svanholm 



Berg kirke – bydelskirken midt i Berg/Tyholt-området 
  

Foto: Lars Strømmen 


