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SOKNERÅDETS AKTIVITET 
Fana sokneråd har i 2022 avholdt 7 møter og det er behandlet 56 saker. Møtene holdes 
vekselsvis på Fana menighetssenter og i Ytrebygda kirke. 
Også i 2022 har det vært mye aktivitet i Fana sokn, selv om koronapandemien også innvirket på 
aktiviteten i første delen av året frem til oppheving av tiltakene i februar 2022. 
 
 
Soknerådets sammensetning i 2022 
Valgte medlemmer: 
Christer Olsen     Leder i økonomiutvalget 
Christine Margrethe Johansen Holdhus 
Kjersti Martin     Leder i diakoniutvalget 
Linda Lindås Redaksjonsleder God Helg, medlem Ytrebygda 

menighetsutvalg 
Lisbeth Småland Søvik   Nestleder 
Marianne Sverdrup Nordby   Leder husstyret, medlem diakoniutvalget 
Oddvar Skre (død 02.07.2022) 
Olaf Heggdal 
Rune Andreas Kroken    Leder 
Tord Byrkjeland Berntsen   Representant Bergen kirkelige fellesråd 
 
Varamedlemmer: 
Grethe Kristin Hole Aalerud   Representant styret i Fana KFUK KFUM 
Helle Kildehøj Birkeli 
Maria Kongestøl 
Marita Børve     Ytrebygda menighetsutvalg 
 
Medlemmer frå stab: 
Sokneprest 
Lars Martin Hol    Sluttet: vår 2022 
Aage Mjeldheim    Oppstart: høst 2022 
 
Daglig leder 
Karin Skolseg     Sluttet: 
Jon Sigurd Lundestad    Vikar i periode: sept-des 
Trond Gjøvåg     Oppstart: 1. januar 2023 
 
 
I 2022 har det særlig disse områdene som det har vært arbeidet med i soknerådet: 

 Oppfølging av kirkens aktivitet under og etter koronapandemien 
 Videre utvikling av det diakonale arbeidet i Fana sokn 
 Utvikle det økonomiske grunnlaget for driften i Fana sokn  
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Det diakonale arbeidet i Fana sokn er over de siste år blitt styrket ved eksterne midler og økt 
lokal prioritering. Oppfølging og utforming av det diakonale arbeidet skjer i diakoniutvalget 
og ledes av diakonimedarbeideren. Til tross for at koronaepidemien har begrenset vår 
satsing på nye områder har nye initiativ blitt tatt og diakonien er i utvikling. Et nytt tiltak i 
2022 var deltakelse i et samarbeid med andre sokn om utdeling av julekurver, dette vil bli 
videreført også i julen 2023.                           
Arbeidet med å forebygge at soknets aktiviteter skulle utgjøre smitterisiko samtidig som at 
grunnaktivitetene i kirkene med dåp, gravferd og gudstjenester i størst mulig grad ble holdt i 
gang har utgjort en stor belastning på staben i Fana sokn under pandemien. I 2022 ble 
koronatiltakene avviklet, og aktiviteten er i gang igjen. Det er likevel slik at på mange 
områder er ikke deltakelsen i disse aktivitetene nådd opp på nivået før pandemien, dette 
regner vi med vil endre seg i tiden som kommer. 
Fana sokn har høy aktivitet, og betaler av innsamlede midler for to halve stillinger: 50% 
daglig leder i Fana KFUK KFUM, og 50% av diakonstillingen. Det har derfor vært viktig for 
soknerådet å utvide det økonomiske grunnlaget for driften, og det vil i de kommende år bli 
satset mye på å rekruttere flere faste givere. Året 2022 totalt sett har på grunn av lavere 
aktivitet enn planlagt resultert i lavere utgifter enn det som er budsjettert, og regnskapet er 
gjort opp med et lite overskudd. 
Utover dette har det vært skifte både av daglig leder og sokneprest i 2022, og det er fortsatt 
en fast prestestilling i Fana sokn som ikke er besatt. Dette har vært utfordrende for stab og 
spesielt prestetjenesten. I tillegg har kantorstillingen knyttet til Ytrebygda kirke vært vakant 
deler av året, vi er nå i en ansettelsesprosess.  
Soknerådet takker staben for stor innsats og uttrykke glede over de store menneskelige 
ressurser som dere utgjør og som sammen med soknets mange frivillige inkludert Fana KFUK 
KFUM utgjør et mangfoldig og sterkt kirkelig arbeid i Fana sokn. 
Avslutningsvis minnes vi medlem av soknerådet Oddvar Skre som døde i juli 2022. Oddvar 
var en trofast frivillig og medlem av soknerådet i Fana i flere perioder. Hans store 
kunnskaper om blant annet lokalhistorie og gode engasjement ikke minst for kirkemusikken 
var viktige bidrag inn i soknerådets arbeid. Vi savner også hans gode smil og hans fine små 
selvopplevde historier. Vi lyser fred over hans minne. 
 
Hjellestad, 09.03.2023 
 
Rune A. Kroken, soknerådets leder 
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MENIGHETS- OG FELLESRÅDSANSATTE 


 Daglig leder     Karin Skolseg (100% vår) 

Jon Sigurd Lundestad (100% høst)  

Trond Gjøvåg (oppstart: 1. januar 2023) 

 Kantor i Fana     Ann Toril Lindstad (100%) 
 Kantor i Ytrebygda    Per Inge Hove (75% vår)  

Helge Berset (50% høst) 
 Undervisningsleder    Kristin Engeberg (100% vår) permisjon  

Ivar Stensland (100% høst) vikar 
 Barne- og ungdomsmusiker   Ragnhild Grov Nilsen (100%) 
 Kirketjener Fana   Renate Olsen (50%) 
 Kirketjener Ytrebygda/Fana   Ann Kristin Hovland (50%) 
 Diakon     Åshild Høllesli Frantzen (50% + 50% BKF) 
 Daglig leder Fana KFUK/KFUM  

tilknyttet stab     Anna Marte Lomsøy Helgesen  
(50%  + 50% Fana KFUK KFUM) 

  
 
 
Fana, 01.03.23 
Trond Gjøvåg, daglig leder 
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ØKONOMI  
 
Soknets regnskapsførsel ivaretas av Aider AS, og revisor er Deloitte as. Det er soknerådet 
som godkjenner budsjett. Daglig leder har ansvar for økonomistyring, offerbehandling, 
bilagshåndtering, givertjeneste, innkjøp og utleie, samt for å legge fram økonomiske 
rapporter og årsregnskap for soknerådet. Det er soknerådets vurdering at årsregnskapet 
viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr. 31.desember 2022. 
 
Driftsregnskapet ble oppgjort med et netto driftsresultat på kr. 251.022,- (herav 
gaveforsterkning Ytrebygda kirke kr. 125.000 og gave til sorggrupper kr. 30.000).  
Dette er et resultat av aktivitetene i de forskjellige avdelingene i soknet.  
 
Vesentlige avvik i forhold til budsjettet er:  
 
Inntekter 
Utleie var litt lavere enn budsjettert, budsjett 235.000, faktisk innkommet 187.125.  
Tilskudd fra fellesråd var budsjettert med kr 325.000, faktisk innkommet kr 286.946. 
Offer/givertjeneste egen virksomhet var budsjettert med kr 404.000, faktisk innkommet kr 
311.988.  
Sommerkonsertene viser et overskudd på kr 63.575, men da er ikke utgifter til 
kirke/kirketjener og administrasjon tatt med.  
 
Utgifter 
Offer til andre var budsjettert med kr 29.000, faktisk innkommet kr 125.727 
Menighetsbladet God helg var budsjettert med et underskudd på 102.000, faktisk 
underskudd ble 140.080 (inntekt var annonser kr 28.640 og gaver/bladpenger kr.25.350)  
 
Totale driftsinntekter for 2022: kr 1.763.951 
 
 
Fana 01.03 2023 
Trond Gjøvåg, daglig leder 
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ÅRSRAPPORT FRA PRESTETJENESTEN I FANA 2022 
 
 
Utskiftninger i stab har preget prestetjenesten i Fana sokn i 2022.  
 
 
Ny soknepret, Aage Mjeldheim var på plass etter sommeren 2022, samtidig startet prestevikar 
Trygve Nesse. En liten periode var vi fulltallige, før Kari gikk ut i sykemelding som har vist 
seg å være langvarig. Dette har vært sårbart og preget de aktiviteter vi ha kunnet stå i. 
 
 
 

Bemanning av prestetjenesten 2022 

Pr utgangen av 2022 var det sokneprst og prestevikar på plass, sammen med en 
langtidssykemeldt kapellan. Det arbeides intensivt med å fylle alle prestestillingene – men 
rekruteringen er utfordrende. Vi håper det skal ordne seg i løpet av 2023. Vi har overlevd 
takket være unge prestevikarer og pensjonister – en spesiell takk til tidligere sokneprest 
Gunnar nesse som har stilt opp som hyppig vikar. 
 
 

Arbeidet i prestetjenesten 

Våren 2022 var det to prester på plass. Foruten gudtstjenester og kirkelige handlinger var det 
fokus på barne og ungdomsarbeid og på andakter på sykehjem. 
Høsten startet bra, men vi ble etter hvert bare to prester også på høsten. Vi har prøvd å ta unna 
så mye som mulig av pålagte oppgaver, og samtidig hatt tid til menighetsbyggende 
virksomhet. Det er utfordrende, men vi står på så mye vi klarer ut fra situasjonen. 
 
 
 

Dåp 

Vi døpte 206 barn i 2022 – det er en oppgang på 50 barn fra 2021 – som selvsagt er 
gledelig! 
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Gudstjenester 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Antall gudstjenestedeltagere i 
Ytrebygda 

5852 5834 1804 1750  

Nattverdsgjester Ytrebygda 1757 1689 728 864  
Antall gudstjenester i Ytrebygda    51  
Antall gudstjenestedeltagere i Fana 11026 10654 4084 4527  
Antall gudstjenester i Fana    87  
Nattverdsgjester Fana 1705 1781 752 884  
Totalt antall gudstjenestedeltagere    6277 14535 
Totalt antall nattverdsgjester    1748 2306 
Totalt antall gudstjenester med 
nattverd 

   64 62 

Totalt antall gudstjenester    138 122 
 
Antall deltagere på gudstjenester og nattverdsgjester har gått markant opp – det 
skyldes nok pandemien som er slutt – men også at det er en del godt besøkte 
gudstjenester. 

Tiden fremover 

Vi håper vi i løpet av første halvår løser prestekabalen – noe som vil lede til mer 
planlagt menighetsbygging enn adhoc løsninger. 
Det er mye spennende arbeid i Fane med mange svært gode medarbeidere. Vi 
håper å kunne arbeide i en spennende stab med mye forskjellig menighetsbyggende 
arbeide.  
  
Fana 04.03 2023 
Aage Mjeldheim, sogneprest 
 

 
Fana kirke 
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DIAKONIUTVALGET 
MEDLEMMER OG ARBEIDSFORDELING I UTVALGET  
Navn medlem Rolle medlem 

Kari Botnedal 
Marianne Sverdrup Nordby 
Kjersti Martin 
 
Ronny Søvik 
Sigrid Daae Mæland 
Åshild Høllesli Frantzen 
  

Leder (frem til sommeren) 
Representant fra sokneråd 
Leder (fra sommeren). Representant fra 
sokneråd 
 
Fra mai 
Sekretær og representant fra stab f.o.m. 
oktober 
 
 

ANTALL MØTER I ÅRET SOM GIKK Utvalget har hatt 6 møter i 2022: 
26.januar, 8.mars, 11.mai, juni, 5.oktober 
og 23.november. 

SAKER SOM ER BEHANDLET I UTVALGET I ÅRET SOM GIKK 
- Finne nytt medlem til utvalget. 
- Konf +  
- Påskebasar 
- Oppstart nye tiltak: Nabokafe, Julematkurver 
- Oppfølging diakonale tiltak, deriblant besøkstjeneste, Y-klubben osv 
- Revidering diakoniplan 
- Samling for frivillige i det diakonale arbeidet 
- Tiltak rettet mot flyktninger fra Ukraina 
- Organiseringen av det diakonale arbeidet 
- Kurs/Etterutdanning diakon – «Frivillihetskoordinering i eldreomsorgen» 
- Sorgarbeid; for barn, ungdom, voksne, kreativ, seminar, allehelgen osv. 

GLEDER I ARBEIDET I ÅRET SOM GIKK – HVA EN HAR LYKTES MED 
 I 2022 har vi flere nye tiltak, der noen drives av frivillige og noen av diakon; 

- Nabokafe startet opp i februar og har vært et positivt innslag i hverdagen for dem som 
finner veien dit. 

- Sorggrupper for barn og unge har startet opp. Barn og unge er nå ulike tidspunkt og ulikt 
sted, men vil fra neste runde være samkjørt. Det er både for oppfølging og forenkling av 
kabalen til brukerne, men også for å få et mest mulig bærekraftig fagmiljø og arbeid over 
tid.  

- Julematkurver: Se eget punkt i årsmeldingen 
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HVA UTVALGET IKKE LYKTES MED I ÅRET SOM GIKK. 
  

- Oppbygging av besøkstjeneste: Vårsemesteret var preget av restriksjoner og at mange 
trengte tid på å komme tilbake i vanlige rutiner. Høsten har vært bedre, men det har ikke 
vært kapasitet til å sette inn en stor informasjonskampanje for å få flere besøkere. Dette 
står nå høyt på prioriteringslisten for neste år. Vi har imidlertid også her positive ting som 
har skjedd. Se eget punkt i årsmeldingen. 

- Konf+: Ble godt og fint gjennomført, men vi fikk ikke beholde tilbudet i Ytrebygda for 
neste skoleår pga bispedømmet ønsket at hovedvekten skulle være i Åsane siden det der 
allerede er ansatt-ressurser som er spisset dette arbeidet. I tillegg mente de at det i år var 
få brukere av tilbudet, noe som gjorde at de ønsket at alle skulle være samlet ett sted.  

  
HVA UTVALGET MENER ER VIKTIG Å ARBEIDE VIDERE MED (TIPS TIL SR) 

- Besøkstjeneste: Få økt fokus på denne tjenesten. Nettverksbyggende arbeid, 
annonsering og rekruttering. Dette er et fellestiltak med Birkeland og Skjold, der 
det også planlegges temakvelder. 

- Sorgarbeid: Seminar, sorggrupper (for barn, ungdom, voksne og kreative grupper) 
og oppfølging av enkeltpersoner. Samarbeid med Birkeland, Skjold, Åsane, 
Loddefjord og Olsvik (13-20 samtaletilbud).   

- Nabokafé: Annenhver tirsdag (utenom skoleferier). 
- Oppfølging/inspirasjon av frivillige: Samlinger for alle frivillige i det diakonale 

teamet, samt egne samlinger for hovedlederne. Medarbeiderfest for alle frivillige i 
soknet. 

 
   

Navn på den som sender inn rapporten: Åshild Høllesli Frantzen 
 
 

 
Ytrebygda kirke 
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Seniortreffene i Ytrebygda kirke 

 
 
Seniortreffene i Ytrebygda Kirke skal gi et variert tilbud til eldre i Ytrebygda menighet. 
Møtene har stor grad av regularitet (i snitt en gang pr. måned august - mai) og er normalt 
knyttet til et aktuelt tema (kirkelig eller generelt). Møtene har en klar sosial profil med høy 
trivselsfaktor. 
 
Styringsgruppen er ansvarlig for program og organisering og har i 2022 hatt følgende 
sammensetning: 
Bergljot Birkeland  Ansvar kjøkken, lotteri, gaver etc 
Astrid Børve       «           « 
Aud Lindås 
Eli Olsen   Økonomi, (gaver o.l. sammen med Bergljot B.) 
Hildegunn Gjerald  Ansvar kjøkken, sosial profil, programoppsett (smn. med SB) 
Svein Berg   Møteledelse, lyd, programoppsett 
(Fordeling av oppgaver (over) er tentativ! Medlemmene av styringsgruppen griper fatt etter 
behov!) 
 
I tillegg til styringsgruppen er Inger M. Nielsen med i ansvarsgruppen for kjøkken. Dessuten 
er de følgende faste medarbeidere på kjøkken: 
Reidun Knarvik, Helga Mundal, Karen Helene Frick, Eli Olsen, Anne Lise Hjellestad, Britt 
Laila Sagstad, Målfrid Flesland, Aud Lindås 
 
Møter i 2022: 
Styringsgruppen hadde tre møter til planlegging av program og møter.   
 
Seniortreffet hadde i alt åtte møter (4 pr. semester + vårtur (dagstur)). Programoversikten er 
vedlagt. 
 
Frammøtet i 2022 bar til en viss grad preg av tilbakevending etter pandemien. Normalt 
frammøte var ca 40 pr. møte før pandemien. Høsten 2022 var gjennomsnittsframmøtet noe 
lavere. Mange har uttrykt glede over at treffene er i gang igjen, og Styringsgruppens 
medlemmer er ikke i tvil om at seniortreffene fyller en viktig oppgave i distriktet. 
 
Høsten 2022 har det vært en viss tilgang på deltakere som ikke har vært på seniortreff 
tidligere, men også avgang av folk som tradisjonelt har møtt trofast opp til møtene. Dette er 
forventet og naturlig, men Styringsgruppen vurderer om en bør ha oppfølging av/kontakt med 
tidligere «faste» deltakere. Kanskje det trengs en skyssordning? 
 
 
24.02.2023 
Svein Berg /s/ 
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Seniortreffene i Fana  

 
 
Målsetting  
Treffet skal være et åpent og inkluderende møtested med seniorer som målgruppe. 
 
Møter  
2022 startet med avlyst januarmøte pga. koronapandemien. Årets program videre ble 
gjennomført med planlagt aktivitet, dvs. 5 samlinger i vårsemesteret og 4 samlinger i 
høstsemesteret 
 
Deltakere 
I 2022 har det gjennomsnittlig 31/32 til stede på de ni samlingene. 
 
Frivillige  
Ledergruppen har også i 2021 bestått av Kari Daae Gjertsen (koordinator), Inger Dahl og Edel 
Eikeseth. I tillegg har vi andre frivillige som har ansvar for innkjøp og praktisk tilrettelegging 
knyttet til servering, samt fast bidragsyter på piano. I tillegg tilbyr vi mulighet for skyss til/fra 
samlingene. Dette er ikke blitt benyttet dette året. 
 
Gleder i arbeidet  
Den gode stemningen på samlingene og mange positive tilbakemeldinger gir stor inspirasjon. 
Det å ha stabilitet, fleksibilitet og godt «arbeidsmiljø» blant oss frivillige er også av 
uvurderlig betydning. I programarbeidet opplever vi ved forespørsler å bli møtt med stor 
velvillighet.  
 
Utfordringer fremover 
- Drive god PR slik at vi kan få enda flere med oss på samlingene. 
- Rekruttere flere frivillige til å legge til rette praktisk med matlagning og klargjøring til  
  samlingene. 
- Forslag til temaer mottas med takk. 
 
 
Fana, 03.03.2023 
Kari Daae Gjertsen 
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Y-klubben 

Målsetting  
Y-klubben er et diakonalt tilbud til voksne utviklingshemmede i Fana sokn og i nabosoknene 
– enten de bor i bofellesskap, i foreldrehjem eller i egne hjem. Samlingene på Y-klubben skjer 
i forkant av kveldsgudstjenestene i Ytrebygda kirke – vanligvis første søndag i måneden med 
unntak av juli og august. 
 
Møter  
Ca. 2 møter i arbeidutvalget samt kontakt på mail. 7 samlinger på Y-klubben, oppstart 3.4.22. 
pga. pandemien 
 
Saker til behandling:  
Arbeidsutvalget: Oppstart av Y-klubben etter pandemien, opplegget for Y-klubben, opplegget 
under gudstjenesten, planlegging av 10 års jubileum, deltakelse på HEL-konferansen 2023. 
Y-klubben – fast opplegg: Enkel servering, navnesang, hobbyaktivitet, bevegelsessanger. 
Gudstjenesten: Brukerne deltar i inngangsprosesjon og i velsignelsen ved slutten av 
gudstjenesten.  
 
Deltakere 
Vår: Gjennomsnittlig 6 brukere tilstede på treffene 
Høst: Gjennomsnittlig 9 brukere tilstede på treffene 
Påskebasar 20.3.: 10 brukere til stede   
 
Frivillige  

Randi Tyvold Drange 
Åshild H. Frantzen, diakon 
Tone Høylandskjær  
Inger Johanne Holst 
Elin Theis 
Anne Lise Hjellestad 
Britt Laila Sagstad 
Heidi Spartveit 

Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalg 
 

 
Gleder i arbeidet  
Gledelig å registrere at det sakte men sikkert kommer flere brukere til Y-klubben. Noen 
brukere har falt fra pga. flytting.  
Vellykket Påskebasar 20.3. i regi av diakoniutvalget men med god arbeidsinnsats fra Y-
klubbens frivillige. Vellykket feiring av Y-klubbens 10-års jubileum 2. oktober. 
Blomsterbelgen bidro med musikk, og Ytrebygda Kyrkjelag betalte festen (pizza, is mm.)  
 
Utfordringer fremover 
Det kommer flere brukere til Y-klubben, og selv om de kommer med ledsagere er det viktig at 
vi er en god gjeng frivillige som tar i mot både brukere og ledsagere. Vi trenger derfor flere 
frivillige.  
Navn på den som sender inn rapporten: Tone Høylandskjær 



ÅRSMELDING FOR FANA SOKN 2022 

 

Side 14 av 26 

Formiddagskoret 

Målsetting  
Formiddagskoret er et musikalsk/diakonalt tiltak for godt voksne korsangere.  Koret ble 
startet i 1997, og har to målsettinger: 
1. Å være et sosialt og musikalsk møtested for voksne sangere, spesielt for dem som av 
helsemessige eller andre årsaker velger å slutte i sine opprinnelige kor. 
2. Å bidra med kulturelle innslag på eldreinstitusjoner, ulike pensjonisttreff og andre tiltak for 
eldre.  
 
Deltakere og frivillige 

Navn medlem Rolle medlem 

Elisabeth Rosendahl Andersen 
Ingunn Skage 
Linbjørg Sæterdal 
Bjørn Sverre Lundhaug 
Olga Lønningdal 
Ingunn Ådland 
 
Sangere: 16 kvinner, 11 menn 

Dirigent/hovedleder 
Praktisk tilrettelegger, medlemskontakt 
Praktisk tilrettelegger, kontakt 
institusjoner 
Kasserer 
Pianist (perm. vår - 22) 
Pianist, vikar vår - 22  

 
Møter 
Øvelser: 17 
 
Opptredener:  
6. mars – sang på gudstjeneste i Fana kirke 
13. juni – avslutningstur til Glesvær 
9. okt. – sang på gudstjeneste i Fana kirke 
24. okt. – formiddagskonsert på Siljuslåtten sykehjem 
5. nov. – sang på NMS julemesse i Betlehem 
5. des. – Adventskonsert i Fana kirke 
 
Gleder i arbeidet  
Vi gleder oss over godt og stabilt frammøte, og ikke minst at vi igjen kan bidra med sang på 
institusjoner etter koronapandemien. Medlemmene gir uttrykk for stor trivsel i koret. 
 
Utfordringer fremover 
Formiddagskoret er løst organisert. Vi har ønsket at dette skal være et sted hvor de som i 
mange år har bidratt i ulike sammenhenger skal få slippe forventninger om å delta i «styre og 
stell». Samtidig blir dette sårbart, og veldig personavhengig. Vi som dro dette igang for 25 år 
siden begynner selv å merke alderen, og vi må nok tenke hvordan vi skal løse dette i 
framtiden. 
 
Navn på den som sender inn rapporten:  
Elisabeth Rosendahl Andersen 
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Nabokafé  

 
Vi startet opp med Nabokafe i Fana menighetssenter 1. februar 2022. 
 
Formålet med å ha en nabokafe er at dette skal være et sted hvor de som ønsker det kan stikke 
innom. Her skal det være mulighet for å slå av en prat med naboer og bli kjent med nye. 
Det er også fint om noen fra Staben har mulighet for å være til stede i lunchen.  
Da har de som kommer mulighet for å bli kjent med de som jobber i menigheten vår. 
Tanken er at vi skal prøve å ha det uformelt og uten noe fast program. 
Dette kan vi eventuelt justere etter hvert. 
Det er salg av Te, Kaffe, påsmurte rundstykker, Vafler/Kake. 
Samme pris på alt. Kr. 10,- pr. stk 
Vi har åpent onsdag hver 14 dag fra 11.00 til 13.00. 
Vi har holdt åpent 18 ganger i 2022 
Oppmøte har variert mellom 6 og 20 stk. 
Det er en del faste besøkende. Noen ganger har vi også fått besøk av noen som tilfeldig har 
gått forbi og sett plakaten. 
 
Vi som er med, opplever at dette er noe som det blir satt stor pris på. 
Alltid hyggelig prat og godt humør blant de som kommer. 
Målet fremover må være å få til bedre informasjon slik at flere kan komme. 
 
Ronny Søvik 
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Sorgstøttearbeid og sorggrupper for barn og unge 

Våren 2022 samarbeidet diakonen i Fana sokn og diakonen i Åsane menighet om å få i gang 
sorggrupper for barn og unge i Bergen. 23. mai inviterte vi alle interesserte, men med spesiell 
invitasjon til helsefaglige, pedagogiske, sykepleiefaglige og kirkefaglige faggrupper, til 
samlingen «Hvordan ha sorggrupper for barn?». Knut Andersen fra sorgstøttearbeidet ved A-
hus var foredragsholder, og det var 24 personer på samlingen. Alle som deltok, ble oppfordret 
og invitert til å bli med videre i arbeidet som sorggruppeledere. Det ble videre gjennomført tre 
medarbeidersamlinger, der Knut Andersen deltok på to av dem med opplæring og veiledning. 
Gruppene er livssynsåpne, og vi bruker Metodisk veileder for sorggrupper som er utarbeidet 
av sorgstøttesenteret ved A-hus. 
15. november hadde vi første samling med aldersinndelte grupper: 1.-4.klasse, 5.-7.klasse, og 
foreldregruppe. Samlingene er hver 2. uke. Det er til sammen 8 barn som deltar i gruppene og 
i tillegg har 3 småsøsken i barnehagealder leketilbud når de andre er i grupper. Det er 8 
foreldre/foresatte som deltar. Det har vært 8 frivillige og 2 ungdomsdiakoner med som 
gruppeledere og vertskap. Det er også startet opp en gruppe for ungdom. Denne er nå 
lokalisert i sentrum, men vil fra neste runde være samtidig med og samlokalisert med 
gruppene for barn. Åshild Høllesli Frantzen, diakon i Fana og Rita Eldholm, diakon i Åsane 
er faglig ansvarlig for arbeidet.  
 
 

Sorgarbeid for voksne 

 
Sorgarbeidet for voksne er et samarbeid med Skjold og Birkeland. Det organiseres av 
diakonene. I 2022 holdt vi et sorgseminar i Skjold kirke i oktober som var godt besøkt. Vi 
startet opp tre sorggrupper for voksne i etterkant av seminaret. Vi har også en kreativ 
sorggruppe med maling som metode. Det ble gjennomført en kursrunde på våren 2022. Det 
har ikke vært mange påmeldinger, og vi har derfor valgt å la den gruppen få kontinuerlig 
påmelding slik gruppene for barn og ungdom har. Så vil vi starte så snart vi har mange nok 
deltakere.  
 
 

Besøkstjenesten 

I starten av året var det en utfordring med restriksjoner pga koronapandemien som gjorde det 
ekstra utfordrende å starte satsningen på besøkstjeneste. Det har vært utfordrende å få tak i 
flere besøkere. I 2022 har vi fått én ny besøksvenn, og koblet én besøker med én som ønsket 
besøk. Vi har også fått en frivillig som skal være leder for besøkstjenesten; Marianne Nordby. 
Vi får jevnlig henvendelser fra sykehusprestene på Haraldsplass ang. eldre som trenger 
besøksvenn når de kommer hjem fra sykehuset. Det er behov for å en større kampanje for å få 
besøksvenner dersom vi skal kunne møte de behovene som kommer i tiden fremover.  
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Julematkurver 

 
Vi ble med på et prøveprosjekt om å utvide Birkeland sitt tiltak før jul om utdeling av 
matkurver. Alle menighetene i Fana og Ytrebygda bydeler; Søreide, Skjold, Fana og 
Ytrebygda og Birkeland samarbeidet, organisert av diakonene. 10 frivillige var med i Fana i 
arbeidet med å lage og dele ut matkurver til 51 husstander, derav 14 barnefamilier og 32 barn. 
Totalt for alle menighetene ble det delt ut 281 julekurver, hvorav 80 var til barnefamilier.  
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ØKONOMIUTVALGET 
NAVN PÅ UTVALGET:  ØKONOMIUTVALGET 
MÅLSETTING FOR UTVALGET  
 
Økonomiutvalget skal bistå administrasjonsleder i økonomiarbeidet, og skal ha løpende 
oversikt over regnskapsmessig utvikling, foreslå tiltak for å styrke menighetens økonomi, 
utarbeide forslag til rutineforbedringer og forvaltning av midler. 

MEDLEMMER OG ARBEIDSFORDELING I UTVALGET  
Navn medlem Rolle medlem 

Christer Olsen 
Rune Kroken 
Grethe Aalerud 
Karin Skolseg (vår) 
Jon Sigurd Lundestad (høst) 
Lars Martin Hol (vår) 
Aage Mjeldheim (høst) 

Utvalgsleder 
Medlem (leder i SR) 
Medlem 
Administrasjonsleder 
 
Sokneprest 

ANTALL MØTER I ÅRET SOM GIKK 1 MØTE VÅR, 2 MØTER HØST, ELLERS AVKLARINGER PÅ 

EPOST. 
SAKER SOM ER BEHANDLET I UTVALGET I ÅRET SOM GIKK 
Budsjett og regnskap for 2022, samt budsjettforslag for 2023. 
Fortsatt økning i givertjeneste for å finansiere diakonstillingen. 

GLEDER I ARBEIDET I ÅRET SOM GIKK – HVA EN HAR LYKTES MED 
Veldig gledelig at givertjenesten har fortsatt å øke. Dette viser at det med en del innsats 
skal være mulig å få inn tilstrekkelig med midler til å finansiere stillingene menigheten selv 
bidrar til. 
Overgang til nytt regnskapssystem i 2021 har gitt en bedre oversikt over økonomien, og 
dermed også bedre økonomistyring i soknet. Det er enklere å få ut forståelige rapporter, 
som også gjør oppfølgingsarbeidet enklere og bedre for både råd og daglig leder. 
HVA UTVALGET IKKE LYKTES MED I ÅRET SOM GIKK. 
Vi er fortsatt ikke i mål med fullfinansiering av vår del av diakonstillingen, så dette vil både 
økonomiutvalget og soknerådet måtte jobbe videre med også neste år. 
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HVA UTVALGET MENER ER VIKTIG Å ARBEIDE VIDERE MED (TIPS TIL SR) 
Det er viktig at vi får styrket givertjenesten, slik at vi kan fullfinansiere vår del av 
diakonstillingen. 
Viktig at soknerådet jobber aktivt mot BKF for å styrke den økonomiske situasjonen til 
soknet, slik at stab og sokneråd har noe større økonomisk frihet til å gjennomføre 
prosjekter man ønsker. 
Regnskapet for 2022 bærer i likhet med de foregående årene noe preg av pandemi. Men 
vi ser nå at nærmer oss å ha tilnærmet normal aktivitet i menigheten igjen. Det er svært 
positivt også for økonomien i soknet. 
 

Navn på den som sender inn rapporten: Christer Olsen 
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BARNE- OG UNGDOMSARBEID 
 
 

  

Innledning 

Året startet med etterdønninger av koronarestriksjoner. Ut på våren var vi tilbake til en mer 
normal hverdag og drift. Likevel vil vi påstå at korona-årene gav oss noen nye perspektiver 
og også utfordret oss positivt. Vi har blant annet fått drevet både kor, trosopplæring, skole- 
barnehagesamarbeid ute. Så må vi også erkjenne at det var utfordrende både med pandemi 
og sykemeldinger i staben.  

 

TOL-Tiltak 

Vi har gjennomført flere trossopplæringstiltak i 2022.  

Barnekorfestival i Ytrebygda har vært en stor suksess siden oppstarten i 2020. Det er et stort 
engasjement blant barn, frivillige, stab og lokalsamfunnet. Festivalen ble gjennomført 2. april. 
97 barn deltok. 29 av disse barna hadde meldt seg på festivalen som trosopplæringstiltak for 
2. og 3. klasse. Festivalen ble en flott opplevelse der barna hadde workshops og ulike kor-
aktiviteter. Det ble arrangert Hentekonsert i full Ytrebygda kirke til stor entusiasme blant 
store og små. Målet for festivalen handler blant annet om å rekruttere til barnekoraktivtet i 
Fana sokn samt finne en felles arena der kor og musikk skal få sin plass i kirken. 
 
Barnekorfestivalen er en viktig del av ledertreningen (UFO) for 5.-7. trinn. Disse barna får 
være med å planlegge ulike programposter og har blant annet roller som programledere på 
selve festivalen. Denne ledertreningen skjer parallelt gjennom hele året. 
 
Barnekorfestivalen er ikke bare et viktig tiltak for barn, men det har også vist seg at vi har 
klart å etablerer en arena for felleskap og dugnad, - også blant voksne. Vi har til sammen 70 
personer på dugnad for å få til festivalen. Her er det alt fra hovedkomite, vakter, helse, 
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instruktører osv. Dette skaper en fantastisk ramme for barna, men det gir også noe til oss 
voksne. 
 
Ragnhild Grov Nilsen har vært primusmotor for dette, og søkt om økonomisk støtte for 
festivalen. Denne innsatsen har lagt et grunnlag for at dette kan fortsette som et årlig 
arrangement. 
 
Festivalen har egen rapport som er tilgjengelig om ønskelig. 

4- årsbok ble gjennomført både i Fana og Ytrebygda og totalt 26 stk deltok. Dette ble en flott 
samling og de fikk utlevert 4-årsbok.  

Førsteklassesamlinger ble også gjennomført på vårparten for kommende førsteklassinger. 
Her deltok totalt 21 6-åringer, og alle fikk utlevert 6-årsbok på gudstjenesten. Samlingene 
ble gjennomført både i Fana og Ytrebygda. 

 

Kontinuerlig tiltak 

Familiedag har vært i gjennom et generasjonsskifte og det har vært knyttet noen 
spenningsmoment til hvem som kommer. Dette har vært en god fortelling med masse folk, 
en gjeng med trofaste hjelpere på kjøkkenet kombinert med flotte dirigenter som har tatt 
koret til nye høyder. Familiedag har vært opp imot 150 stk på det meste. Dette er en flott 
arena der folk fra lokalsamfunnet kommer for mat, prat, sosialt og aktiviteter. 

BaKoy hadde en enorm vekst gjennom pandemien og teller nå 60 stk i koret. I løpet av året 
har det vært jobbet med en musikkprodusent som har hjulpet BaKoy med en oppfriskning av 
familiedag-sangen,” Hei hei, så kjekt å se deg” og «Vi kan».  Bevegelser er blitt terpet og 
barna synger med full røst. BaKoY har også fått jobbet med en tolk som har tegnsatt noen av 
sangene.  

Bakoy fikk avslutte før jul med sitt eget julebord med grøt og aktiviteter. 

UFO: BaKoy var tidligere for 1.-4. trinn, men ble i 2020 utvidet til 1.-7. trinn. De eldste barna 
(5.-7. trinn) får være med i UFO, Unge Forbilder. Dette er ledertreningsarenaen for 
ungdomsarbeidet vårt. Vi har dette året hatt et sterkt ønske om å bygge broer over til 
ungdomsarbeidet. Vi ønsker å satse på ledertrening og dette er en flott arena der barna får 
verdifull ledertrening i form av ansvar og gøyale aktiviteter. 
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Babysang har vært gjennomført hver uke. Det har vært god oppslutning, og vi ser at dette 
har vært en flott rekruteringsarena til Åpen Barnehage, Fana kirkes Barnekor og Familiedag. 
Babysangcafé har også vært en flott samtale arena, der vi ser at foreldrene blir igjen for gode 
samtaler og sosial interaksjon. Vi har også valgt å legge dåpsorientering på samme dag som 
babysang, grunnet ressursbruk. Vi har i ettertid sett at dette har vært et genitrekk og vi tror 
at dette bidrar til å bygge gode broer. 

 

 

Fana kirkes Barnekor 

Barnekoret har hatt tilsammen 20 dager med aktivitet i året som har gått i motsetning til 16 
året før. Det har vært kjekt å være tilbake til normal aktivitet. Øvelsene var annenhver ons-dag 
kl.17.30-18.15 i Fana kirke.  

På øvelsene er det fokus på god stemmebruk, samt å lære sanger av variert repertoar. I pau-
sene lekes det og barna får frukt. Kontingenten ble fra høsten 2022 økt fra 250 kr til 300 kr i 
semesteret, noe som ble vedtatt på årsmøtet 18.mai.  

Opptredener vår: Denne våren sang vi på familiegudstjeneste 13.mars. Ellers hadde vi som-
meravslutning i Fana Kulturpark der vi sang for foreldre, koste oss med kake, is og lek.  

Opptredener høst: Koret deltok på familiegudstjeneste 1.søndag i advent. De sang også på 
Julaften i Fana kirke kl.11.30.  
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Styret har i 2022 bestått av Ragnhild S. Bergflødt og Helene Kråkenes Hammer. Sistnevnte til 
årsmøte 18.mai. Der ble Katrin Janet Strømmen Dyrøy valgt inn til styret.  

Koret har vært ledet av dirigent Ragnhild S. Bergflødt og Rikke Bergflødt-Kvamme som har 
hjulpet til med pianospill. I tillegg har et par jenter på 7. trinn vært med som hjelpeledere. 
Hun ene har selv vært med i koret fra oppstart i 2017. Antall betalende medlemmer 2022 var 
20 stk, i motsetning til 27 stk året før.  

Koret er medlem i Ung Kirkesang som er Kirkesangforbundet sin barne- og ung-
domskororganisasjon. Ung kirkesang sitt formål er å bevare og fornye kirkesangen i vårt folk, 
både menighetssang og korsang. Ung kirkesang er en selvstendig og demokratisk 
organisasjon, som arbeider aktivt for å fremme korsangerne sin deltakelse og innflytelse i 
organisasjonen. Ung kirkesang har over 300 medlemskor med over 8000 medlemmer. 

 

Ungdomsarbeid 
 
Konfirmantåret ble gjennomført våren 2022, og høsten 2022 har vi hatt egne samlinger med 
konfirmantene. Vi har hatt besøk fra sammenteamet 2 ganger, forestilling med Trætteberg, 
fasteaksjon samt intromesse for konfirmantene. Vi har hatt et ønske om å bygge opp hver 
enhet og tenke ungdomsarbeid i alt arbeid som er blitt gjennomført. Fana KFUK-KFUM har 
skrevet egen årsmelding om enhetene. Her vil en lese om våre enheter, og hva som har vært 
gjort. 
 
Vi har hatt 4 ledersamlinger for ungdomslederne. Disse samlingene har bestått av mat, tema 
og inndeling i grupper. Dette har vært viktige samlingspunkter for ungdomslederne, og en 
flott arena der de får lov å utforme semesterplan, og ta ansvar for sine enheter. Her får også 
lederne mulighet til å diskutere gleder og utfordringer på tvers av enhetene. 
 
Høsten startet med Veikryss som ble arrangert i Ytrebygda kirke av Ungdomsrådet i Bjørgvin 
bispedømme. Noen av ungdommene fra Fana og Ytrebygda deltok. 
 
Vi arrangerte julebord i tradisjon tro, og det var påmeldt 42 ungdommer. Dette var en stor 
suksess, og flere utrykte at de ønsket ledertrening høsten 2023.  

TGIF – thanks god it's friday er et nytt konsept som vi gjennomførte 2022. Dette ble en stor 
suksess der 45 ungdommer kom på første samling. Dette er et lavterskel tilbud, der fredagen 
handler primært om å bygge relasjoner, samt få en andakt. Vi opplever dette konseptet er 
ønskelig både fra ungdommene og ungdomslederne og håper at dette er noe som blir 
videreført. 
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Samarbeid med barnehage 

Før påske laget vi påskevandring ute for barnehager. Vi hadde påskevandringer både i Fana 
og Ytrebygda. Det er stort oppmøte og vi opplever det som noe barnehagene prioriterer å 
være med på. Vi har fått god respons på at opplegg som vi lager til ute, er noe som 
barnehagene liker godt. 

 

Fana 06.03 2023 
Ivar Stensland, undervisningsleder 
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KIRKEMUSIKK 
 

Kirkemusikalsk virksomhet i Fana og Ytrebygda menigheter 2022 

 
I løpet av året 2022 har det norske samfunnet åpnet opp igjen, og vi har kunnet arrangere 
konserter og aftensang uten restriksjoner. Det ble 23 konserter til sammen i Fana og 
Ytrebygda, og mange ensembler med lokal tilknytning bidrar til denne virksomheten. 
 
Det startet lørdag 19.03. i Fana kirke med konsert med Fana kammerorkester. Allerede helgen 
etter, den 27.mars, var det klart for stor jubileumskonsert for Fana kantori, som fylte 70 år. 
Her deltok en rekke gjestemusikere og tre tidligere dirigenter og kantorer i Fana: Ivar 
Mæland, Jostein Aarvik og Jan Røshol, som alle bidro både med direksjon og musisering på 
orgel og klaver. I tillegg deltok Mette Gurvin og Helge Haukås på trompet, Ines Maidre på 
klaver og orgel, Elisabeth Andersen på fiolin, samt Bergen politiorkester og Fana mannskor, 
som har vært en trofast samarbeidspartner i alle år. Vi hadde også sangsolistene Øistein Skre 
og Cathrine Snipsøyr. Programmet for konserten var satt sammen av verker som kantoriet har 
fremført i løpet av alle disse årene, og kirken var helt fullsatt. 
 
Dagen før konserten hadde Fana kantori festmiddag på Bontveit med nåværende medlemmer 
og inviterte gjester, hvor vi feiret 70 år med sang i Fana kirke. 
 
Kantoriet fulgte opp suksessen med vårkonsert i Fana kirke onsdag den 01.06., som også var 
godt besøkt av publikum, denne gangen i samspill med Carsten Dyngeland trio.  
 
Etter at Olgas pianoskole hadde hatt sommeravslutning den 18.06., startet årets 
sommerkonserter den 12.07., og de ble seks i tallet, med bare profesjonelle solister og god 
spredning på programmet, fra klassisk til jazz, folkemusikk og orgelfest til slutt. 
 
Først ut var tenoren Magnus Bjørsvik med pianisten Kei Solvang ved klaveret, etterfulgt av 
«Julistemning» med søskenparet Emilie og Ole Christian Haagenrud på hhv fiolin og orgel. 
26.juli var temaet «Livet og kjærligheten» med Sigmund Skjeldrum Toppe på klaver og 
sopranen Frøydis Fegran Kopperud. 
 
Så fulgte «Sommartonar og samspel» med Sigrid Mollestad og Sigbjørn Apeland og 
«Improvisasjoner i kirkerommet» med Carsten Dyngelands trio. Serien ble avsluttet med 
«Orgelfest», hvor Jonas Apeland, Arnfinn Tobiassen og undertegnede trakterte orgelet.  
 
Ingunn Ådland sammen med Ronny Søvik og Bjørg Nordås og sin komite sørget for en god 
avvikling av konsertene. 
 
Til sammen ble det i Fana og Ytrebygda avholdt 23 konserter/kulturarrangementer i 2022. 
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Av spesielle konserter for dette året, kan vi også nevne: 
 
Ten Sing’s 50 årsjubileum ble markert sent i oktober, nærmere bestemt den 29., med 
gospelnight i Fana kirke og påfølgende fest i menighetssenteret, med svært godt oppmøte på 
begge.  
 
Kor e’vi hadde sin jubileumskonsert i Ytrebygda i november. 
 
Ellers fulgte kammerorkesteret opp med ny konsert i november, nærmere bestemt den 13.11., 
før julekonsertene begynte allerede rundt 1.søndag i advent, 27.11. v/ blant andre Kirkevoll 
skolekor, Fana kulturskole, Fana musikklag, Kor e ‘vi og Flesland musikklag. Den store 
julekonserten var søndag 11.12. i Fana kirke, med musikklaget, Fana kantori og Fana 
mannskor som medvirket. 
 
På gudstjenestene har Fana kantori og Fana kirkes barnekor vært forsangere på syv-åtte 
gudstjenester hvert semester. I tillegg har formiddagskoret stilt opp og sunget ved 
gudstjenester. 
 
Fana menighet har fortsatt ikke et operativt musikkutvalg, men også i år har kantor vært på en 
rekke styremøter og repertoarvalgsmøter i kantoriet, særlig i forbindelse med 
jubileumsfeiringen. 
 
I Ytrebygda blomstrer barnekorarbeidet, og Tensing-korene er for tiden slått sammen, bl a for 
å få det arbeidet i gang igjen etter pandemien. Babysang drives både i Fana og Ytrebygda, og 
alt dette administreres helt eller delvis av ungdomsmusikeren vår, Ragnhild Grov Nilsen. 
Ettersom kantorstillingen i Ytrebygda var ubesatt det meste av 2022, etter at Per Inge Hove 
sluttet og begynte sin tjeneste i Søreide menighet, regner jeg med at hun redegjør nærmere for 
disse aktivitetene i sin rapport, men at både korarbeidet og babysangen er et svært viktig 
arbeid, kanskje det viktigste vi driver med akkurat nå, er det ingen tvil om, og siden det 
handler om musikk, er det viktig for kantor også. 
 
 
Fana 28.02.2023 
Ann Toril Lindstad, 
Kantor i Fana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


