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INNLEDNING 

Fram til høsten 2022 ble Fridalen menighet og arbeidet i menigheten fremdeles preget av den pa ga ende pandemien og smittevernrestriksjoner.  Sa  

kom heldigvis menighetsarbeidet og fysisk samværsformer tilbake slik vi var vante med før pandemisituasjonen. Koraktivitet, sammenkomster og 

andre arrangement i kirken kunne igjen blomstre. 

Det var gledelig a  kunne registrere at menigheten ogsa  under pandemien hadde klart a  opprettholde mye aktivitet som vi kunne bygge videre pa . En 

viktig grunn til dette er at Fridalen menighet har dyktige ansatte og frivillige som samarbeider godt. Dette er en god basis for videre utvikling av va r 

kjære menighet med meningsfulle gudstjenester, kulturaktivitet og annet samvær. Va rt overordnede ma l er a  styrke og støtte formidlingen av det 

gode budskapet kirken sta r for.  

Å rsmeldingen gir oss en oversikt over det som skjedde i menigheten i 2022. Ånsatte og frivillige har skrevet om sine ansvarsomra der, og til sammen 

skal det gi oss et bilde av hele menighetslivet. Dette bildet viser oss ba de hva vi oppna r, og de mulighetene vi har for videre positivt arbeid. Kirken 

va r er først og fremst et fellesskap av mennesker som vi na , under mer vanlige forhold, ønsker a  utvikle videre.  

Ruth S. Brudvik    Menighetsrådsleder  

MENIGHETSRÅDETS ARBEID     

Menighetsra dets arbeidsutvalg (ÅU) har besta tt av sokneprest, adm. leder og menighetsra dsleder. ÅU har hatt forberedende møter før 
menighetsra dsmøtene. 

Ra det har hatt 7 ordinære møter og har behandlet 69 saker.  Å rsmøte i 2022 ble avholdt 20.mars etter gudstjenesten. 

Menighetsra dets medlemmer: 
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Ruth Sølvi Brudvik   leder ut oktober 2022 
Einar Åalen Hunsager    nestleder, leder fra november 2022 
Bjørn Rosland Norberg        BKF-representant 
Ella Kristin McLeod 
Lena-Beate Keilegavlen 
Catharina Cecilie Sirnes        vara, BKF  

Varamedlemmer: 
Jorunn Karin Kleiva 
Heidi Iren Saure 
Jørgen Åltern Wathne (perm.) 

 

UTVALG OG TILLITSVERV 
Diakoniutvalget:  Sidsel Fauske 
                                  Ånne Wolff 
                                  Tatiana Sokolova Olsen 

Økonomiutvalget:  Ingvild Roald 
                                      Leif Oltedal 
                                      Inger Kilen 

Misjonsutvalget: Jesper Johnsen 
                                      Ingvild Roald 
                                     Eli-Johanne Rønnekleiv/Oddbjørn Stubhaug 

Trosopplæringsutvalget:  
                                      Catharina Cecilie Sirnes 
                                     Helga Myrseth 
                                      Eva Stokke-Zahl 
                                      Eli-Johanne Rønnekleiv 

Styringsgruppe for diakon i Å rstad/Fridalen: 
                                      Jorunn Kleiva 
                                      Eli-Johanne Rønnekleiv 

Koordinator for gudstjenestemedhjelpere: 
                                     Eli-Johanne Rønnekleiv 

Givertjenestens aksjonsgruppe 2022:  

       Sigrid Holskar Hansen 
                              Terje Steen Edvardsen 
                              Sidsel Fauske 

Kontakt for Kirkens Nødhjelp:   
                                    Oddbjørn Stubhaug 

Kontakt for NMS:     Jesper Johnsen, leder for misjonsutvalget 

Kontakt for Kirkens SOS:  
                                      Sidsel Fauske 
                               Lena-Beate Keilegavlen 

Styret for Stiftelsen Fridalen Seniorboliger: 
                                      Sølve Sætre 
                                      Heidi Iren Saure 
                                       Terje Engebretsen 

 
Utsmykningskomite: Ella Kristin McLeod 
                                     Lena-Beate Keilegavlen 
                                     Ruth S. Brudvik 
          Knut Christian Jansson 
                                     Eli-Johanne Rønnekleiv 

Å pen helg-komite:  Sigrid Holskar Hansen 
                                      Helga Myrseth 
                                      Catharina Cecilie Sirnes 
                                      Eli-Johanne Rønnekleiv 

Juletrefestkomite:   Velaug Myrseth 
                                      Bjørn Rosland Norberg 
                                      Kristina Lauvland 
                                      Eli-Johanne Rønnekleiv 

17.mai-frokost:        Velaug Myrseth 
        Sidsel Fauske  
        Eli-Johanne Rønnekleiv 

Komite for medarbeiderfest var ikke aktiv i 2022.  
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ANSATTE I MENIGHETEN      

Eli-Johanne Rønnekleiv Sokneprest 100% 

Oddbjørn Stubhaug Kapellan 100% Fridalen og Å rstad (permisjon høsten 2022) 

Knut Chr. Jansson Kantor 80% 

Ånna Frich Sjurseth  Kirketjener 100% Fridalen og Å rstad, permisjon i 20% 

Inger Kilen   Ådministrasjonsleder 100% Fridalen og Å rstad 

Diakoni:  
Marianne Magnussen  Diakon 100% Fridalen og Å rstad (permisjon i 50%) 
Grace Milijasevic  Diakonimedarbeider, vikar for Marianne 50% ut august 2022 

Marta Zientalak                            Diakonimedarbeider, vikar for Marianne 50% fra 1. september 

Tatiana Sokolova Olsen Diakonimedarbeider 40%, permisjon i 10% fra 1.september 

Marta Zientalak                            Diakonimedarbeider, vikar for Tatiana 10% fra 1. september 

Barn og unge: 
Eva Stokke-Zahl  Kateket/menighetspedagog, vikar i 30%  

Å shild Torsnes Espeland Menighetspedagog,  permisjon ut august 2022, har sagt opp stilling 
Betiel Teweldemedhin  Menighetspedagog vikar i 5%, va rsemester 
Felicity Katharine B. Rinde  Dirigent jentekorene 15%  
Juanita Rajendram  Ungdomsarbeider 10% va rsemester 
Synne Marie S. Ingebrigtsen Ungdomsarbeider 10% høstsemester 

Åpen barnehage: 
Rune Fahlvik   Styrer 60%, sluttet i januar 2022 

Hildegunn Elise Aase                Styrer 60%, februar – april 2022 

Constance Karunairasah Styrer 60%, mai-desember 2022 (sykemeldt fra august ut året) 

Grethe Agcaoili Borge  Assistent 32% 

Vegard Holtås   Renholder 10%, sluttet i januar 2022 
Grethe Agcaoili Borge   Renholder 10%, startet i mars 2022 

Styrer vikarer:    

Cathrine Herland 

Turid Flotve 

 

 

 
Kirketjenervikarer: 

Marta Zientalak 

Benedicte Steinbakk (våren 2022) 

Turid Flotve (høsten 2022) 

 

ÅRSSTATISTIKK 2022 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Ordinære 
Gudstjenester 

57 47 48 52 53 51 

Fremmøtte 3921 1832 2128 4125 4454 4530 

Gjennomsnittlig 
fremmøte 

70 39 42 79 84 89 

Skolegudstjeneste
r 

2 0 0 4 4 4 

Fremmøtte 206 0 0 598 684 739 

Dåp 12 (19) 17 12 15 23 16 

Konfirmanter 27 14 13 18 22 13 

Vigsler 1 1  0 2 0 2 

Barnehagebesøk 7 4 3 8 11 11 

Besøk av 
skoleklasser 

0 0 0 0 2 1 

Gravferder 16 16 25 20 20 25 

Innmeldinger 3 6 4 4 3 0 

Utmeldinger 17 27 33 35 21 11 
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Hvert a r utarbeides det statistikk for Den norske kirke med nøkkeltall for den kirkelige virksomheten. I dette ligger det en mulighet for a  kunne 

identifisere noen trender og utfordringer som kirken sta r overfor. Å ret 2022 har vært preget av a  fa  et normalt aktivt menighetsliv opp igjen etter 

pandemien. Vi har ikke klart a  rekruttere flere til tjeneste i menigheten – et tydelig eksempel er kirkeverter. Heller ikke har vi knekt koden for a  fa  

sma barnsfamiliene tilbake til søndagsskole og gudstjenesteliv. Dette er viktige fokuspunkt fremover.  

* antall nattverdsdeltakere er pa  vei opp igjen. Fridalen er en frimodig nattverdsfeirende menighet som har nattverd pa  sa  godt som alle 
søndagsgudstjenester.  

* da pstallene var ogsa  i 2022 relativt lave na r vi bare ser pa  hvor mange som døpes i va r kirke. Tallet i parentes er de som bor i Fridalen sokn, men 
velger a  døpe i andre kirker. Vi har da pssamtale med alle soknebarn som skal døpes, og disse samtalen gir et unikt innblikk i situasjonen for unge 
familier i Fridalen; mange har f eks kort tidshorisont (½ a r - 3 a r) i va r menighet pga boligsituasjonen. 

* antallet konfirmanter var høyt i 2022 – et stort kull. Her er det naturlige variasjoner fra a r til a r. 

* vielser har vi dessverre fremdeles lite av i va rt velegnede, vakre og intime kirkerom. 

* det omfattende diakonale og det store kirkemusikalske arbeidet i Fridalen menighet er fyldig beskrevet annetsteds i a rsmeldingen. Særlig 
korarbeidet pa virker gudstjenestetallene positivt – de søndager korister medvirker, er gudstjenestefremmøtet markant bedre. 

* Trosopplæringen har sine egne avsnitt i a rsmeldingen. Vi merker at kullene er sma , og prøvde i 2022 litt samarbeid med Å rstad menighet om 
breddetiltak. 

 

 

 

* prestetjenesten innebærer mange møter med sørgende. I va r statistikk vises ikke den a rlige 
Minnegudstjenesten pa  nytta rsaften som er en fellesgudstjeneste med Å rstad. Ogsa  I 2022 ble 
Ållehelgensdag markedsført fra kirken sentralt som den store dagen for minnegudstjeneste - dette 
vanskeliggjør kommunikasjonen av va re verdifulle innarbeidete lokale tradisjoner. 

I 2022 fikk gudstjenestene igjen fungere som fysiske møteplasser; konfirmasjonsgudstjenestene 
foregikk i mai og kirkens høytider ble feiret fulltonende i opparbeidet Fridalen-tradisjon.   

Vi vil fortsette a  jobbe for a  skape gode gudstjenester hvor alle mennesker kan kjenne at de hører 
hjemme. I dette er søndagsskolen og kirkekaffen svært viktige arenaer som vi alle ma  ha stort fokus 
pa  og tydelig trenger flere frivillige medarbeidere til: «Kirkekaffen er ukens viktigste måltid» (sitat 
Mariann Åares). 

Ålt i alt kan vi være glade alt det gode som skjer i va r menighet og for alle mennesker som hvert a r finner en plass i va re sammenhenger. 
Eli-Johanne Rønnekleiv, sokneprest 

 

 

 

 

 

 

 

MENIGHETENS ÅRSREGNSKAP  

 Regnskap 
2022 

Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

INNTEKTER      
Brukerbetalinger, salg, leie 543 150 586 416 528 663 580 825 752 727 

Refundert moms 53 406 44 583 71 553 84 631 62 314 
Driftstilskudd fra 
kommunen til 
barnehagen, overført fra 
staten 

701 000 730 400  796 700 746 700 735 800 

Statlige tilskudd 50 000     

Tilskudd fra Fellesrådet og 
egne avd. 

85 770 106 870 204 800 246 203 107 360 

Offer, innsamlet til 
menigheten 

56 631 27 006 54 224 102 746 86 203 

Offer til andre 88 593 41 915 35 037 61 580 92 226 
Givertjenesten 99 700 65 100 46 680 57 430 58 590 
Tilskudd/innsamlet/gaver 
til eget 

247 551 68 044 151 660 268 638 149 499 

Innsamlet til andre 15 722 1 750  38 141 
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*Fridalen kirkes gutte- og 
jentekor er fra 2020 registrert 
under egne 

organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. De fører regnskapene sine separat, og korenes disposisjonsfond er overført til korenes bankkonti 
etter vedtak i menighetsra det.  

GIVERTJENESTEN  

Givertjenesten er viktig for menighetens økonomi. I 2022 har menigheten sammen med CVJ lønnet dirigent til jentekoret i 15% stilling. Dette kunne 
vi fa  til fordi det ble gjort en stor innsats av givertjenestergruppen høsten 2021. Denne gruppen har besta tt av Sigrid Holskar Hansen, Terje Steen 
Edvardsen og Sidsel Fauske. Givertjenesten har økt endel i 2022 som et resultat av aksjonen pa  høsten 2021. 

KIRKEBYGGET 

Et bygg trenger stadig tilsyn og vedlikehold, og det har va r kirke sannelig fa tt ogsa  i 2022. Utvendig har mye skjedd med kirken i løpet av 2022. 
Mange vinduer er skiftet ut, fasade og mur er malt, steinbelegningen er ny og kopperplatene er skiftet ut. Skifertaket pa  kirkedelen har blitt 
demontert, skiferen vasket og gjenbrukt pa  nybygt undertak. Kirken har stort sett vært stengt for gravferder mens arbeidene har pa ga tt og vi har 
alle levd med færre parkeringsplasser og en del støy. Resultatet er et stort løft! 

 
Utsmykningskomiteens arbeid er ikke over selv om va r nye kirkekunst kom pa  plass. I 2022 ble de gamle stolene trekt om i ny farge som matcher 
kirkeutsmykningen og en ny ma te a  lenke stolene sammen ble montert i tide til jul. Videre er det gamle glassmaleriet til renovering med tanke pa  a  
fa  det plassert i glassfeltene i va penhuset. Det vevde teppet som hang i menighetssalen har fa tt sin nye plass ved inngangen til kirken og 
oppslagstavler og konfirmantbilder har fa tt ny plassering..  
Vi strever med oppvarmingen av kirken i vinterhalva ret – særlig na r vi ma  spare strøm. 

 

                                        Innpakket kirke også høsten 2022 

 

 

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET 

Trosopplæringsutvalget har ikke vært aktivt de siste 3 a rene. Utvalget hadde et møte høsten 2020 hvor TOL ble gjennomga tt og forsøkt tilpasset 
situasjonen vi er i globalt med covid-19. Va r faste trosopplærer har vært i permisjon, men sa opp i sommer. Eva Gjellereide Stokke-Zahl har vært 
vikar for trosopplærer og har midlertidig stilling i Fridalen i 30%. 

I 2022 var det 329 barn og unge i alderen 0-18 i va r menighet som er medlemmer i kirken. Det er sma  kull pr. alderstrinn. Det som kan virke som 
lav oppslutning, er prosentmessig gode resultater. Særlig sammenlignet med andre menigheter i Bergen. Det er merkbart at det gode korarbeidet 
ogsa  rekrutterer deltagere til trosopplæringstiltak, da særlig LysVa ken og Ta rnagent. 

Andre refusjoner/tilskudd 177 055 46 737 178 333 469 132  

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 118 578 1 718 821 2 067 650 2 656026 2 497259 
      
UTGIFTER      
Lønn, pensjonsinnskudd 
etc. 

946 433 865 685 837 885 776 710 737 517 

Kjøp av varer og tjenester 569 144 467 668 737 429 1 031 231 1 319 451 
Betalt moms, overføring av 
gaver og offer 

230 930 361 066 726 123 367442 177 296 

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 746 507 1 694 419 2 301 437 2 166371 2 273741 
Finansinntekter 30 433 13 075 12 947 28 398  
Bruk av fond *   341 777   
NETTO RESULTAT 402 504 37 477 69 149 489 655 250 562 
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Det er ogsa  tydelig at ba de søndagsskolen og korene rekrutterer til trosopplæringstiltakene, og virksomheten her er en stor og viktig del av 
trosopplæringstilbudet i Fridalen. 

 

 

 

 

 

 

Trosopplæring 

Babysang 

Babysang har ukentlige samlinger gjennom a ret som følger skoleruten. Gjennom 2022 opplevde vi fa  deltakere. Babysang har et samarbeid med 
Å pen barnehage. 

Knøttekor 

Knøttekor er et ukentlig tilbud til barnehagebarn. Samlingene besta r som regel av ba de sang, lek og aktivitet. 

Gjennom 2022 har det vært en stabil, men forholdsvis liten gjeng pa  knøttekoret. Det er stor variasjon fra gang til gang hvor (musikalsk) vellykket 
hver øvelse har vært, da oppmøte og dagsform til barna har stor innvirkning pa  gruppedynamikken. Åt gruppen ikke er særlig stor er sa rbart med 
tanke pa  sykdom og oppmøte, og dessverre er ikke gruppen stor nok til a  kunne bidra i for eksempel gudstjenestelivet slik som tidligere a r (pre-
corona). Rekrutering er en utfordring og et arbeid for 2023. 

Gjennom 2022 ble følgende breddetiltak arrangert i Fridalen. 

Sansegudstjeneste (2-3 a r) 

Gjennom en familiegudstjeneste med teksten «den gode hyrde» ble menighetens 2- og 3-a ringer invitert til sansegudstjeneste.  Oppslutningen 
rundt tiltaket var grei. 

4-a rs bok 

Familiegudstjeneste med utdeling av 4-a rsbok. God oppslutning. 

Markering ved skolestart (6 a r) 

Samling en kveld i uken, samt utdeling av 6-a rsbok samme søndag. Flere deltok pa  utdeling, enn samling. Dette tiltaket har et potensiale, og bør 
videreutvikles i 2023 for a  na  flere.  

Ta rnagent (7-8 a r) 

Ta rnagent ble arrangert i Fridalen da det var lokalt utbrudd av Covid, og det var svært mange som meldte avbud like oppimot start, eller som ikke 
ble pa meldt i det hele tatt pa  grunn av sykdom. De barna som kom, er ogsa  medlemmer av jente- og guttekoret, og var dermed godt kjent i kirken, 
og en sammensveiset gjeng allerede. 

LysVa ken (10-12 a r) 

LysVa ken ble i 2022 arrangert i samarbeid med Å rstad menighet. I tillegg ble aldersgruppen utvidet til 12 a r (i motsetning til 11 a r), slik at dem 
som ikke hadde hatt mulighet til a  delta pa . LysVa ken pa  grunn av Covid-avlysning, skulle fa  anledning. Igjen var det deltagere fra korarbeidet som 
utgjorde store deler av oppslutningen. 

Generelt er det en utfordring at deltagere pa  trosopplæringstiltakene kommer «internt». Det er barn som allerede er kjent med menighetens arbeid, 
og vi na r dermed ikke ut til andre slik som er ønskelig og intensjonen bak trosopplæringsplanen. Det er korarbeidet som rekrutterer deltagere til 
trosopplæringsarrangementene, og pa  ingen ma te motsatt.  

Samtidig er det viktig a  understreke at a rskullene med døpte i Fridalen er sma , og at fa  deltakere pa  et arrangement ikke er det samme som da rlig 
oppslutning. Dersom man ser pa  prosentvis oppslutning pa  tiltakene scorer Fridalen tidvis høyere enn andre menigheter i Bergen. 

Eva Stokke-Zahl 

SØNDAGSSKOLEN    Frivillige: Kristina Mehl Bjelland, Einar Åalen 

Hunsager, Olav Kjellevold Olsen, Catharina Cecile Sirnes 

Med søndagsskolen ønsker vi a  formidle bibelens budskap pa  en ma te som er tilpasset barnas alder. 
Søndagsskolen finner sted under gudstjenesten i kirkens underetasje. Det blir ikke arrangert søndagsskole i 
skoleferier eller ved familiegudstjeneste. 

I 2022 har søndagsskolen blitt gjennomført noe mer uregelmessig. Pa  va rparten ble det gjennomført 8 
samlinger og pa  høstparten 6 samlinger. Vi har prioritert a  ha to søndagsskolelærere pr samling, og heller ha 
færre samlinger, for a  sikre at det kommer flere familier hver gang. Oppmøtet er varierende (1-12 
fremmøtte per samling), men har i gjennomsnitt dessverre vært lavere enn før pandemien. 

De frivillige har nettbasert tilgang pa  opplegget «Sprell levende» fra Søndagsskoleforbundet. Her finnes 
materiell, tekstgjennomgang og ideer til gjennomføring av søndagsskolen. Vi deler ut det tilhørende heftet 
«Barnas». Videre har to av de frivillige deltatt pa  innføringskurs i «Gudsrikeleiken» og bruker dette 
som et alternativ til Sprell levende. Kirka har noe materiell for dette opplegget i et eget gudsrikeleik-
rom. 
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Vi takker va r mangea rige frivillige medarbeider Catharina Sirnes for innsatsen! Søndagsskolen i Fridalen trenger nye frivillige framover.   

KONFIRMANTARBEID OG UNGDOMSARBEID  

Konfirmantene er synlige for menigheten gjennom konfirmanta ret som ministranter (medhjelpere) pa  noen gudstjenester. Inneværende 
konfirmanta r er det 19 konfirmanter. 

Konfirmantkullet 2022 var stort; hele 27 unge mennesker ble konfirmert i Fridalen i to gudstjenester 8. mai. Åntallet tilsvarer 112,5% av de døpte i 
a rskullet og inneholdt ba de udøpte og 3 konfirmanter som egentlig soknet til Landa s, men ønsket a  være konfirmanter hos oss. 
Ålle menigheter ønsker primært at konfirmasjon skjer i menigheten konfirmantene tilhører geografisk, men mange ga r pa  samme skole (Gimle) og 
har sine relasjoner pa  tvers av soknegrensene. For konfirmanta ret 2022-23 inngikk derfor Fridalen et samarbeid med ba de Landa s, Løvstakksiden 
og Å rstad der vi har lagt opp til noen fellessamlinger og skal pa  leir sammen va ren 2023.  

Undervisningsmessig følger konfirmantene sine geografiske sokn – og Å rstad og Fridalen samarbeider som før om ungdomsklubben Freak i 
Fridalen om fredager og Dressing i Å rstad onsdager. I tillegg kan konfirmanter som ønsker a  være med i korarbeidet, eller allerede ga r i CVG eller 
CVJ, ha koret som sin aktivitet. Gjennom aktivitetene ønsker vi at konfirmantene skal fa  oppleve et kristent ungdomsmiljø som de kan fortsette i 
etter konfirmasjonen, og vi ser at for korkonfirmantene skjer faktisk det. 

2022 har vært et nesten normalt a r for arbeidet i Freak – mindre preget av smittevernstiltak enn de siste a rene. Man merker likevel 
etterdønningene av pandemien f eks ved at rekruttering av ungdomsledere fra de forega ende konfirmantkullene har vært vanskelig. 

Sommeren 2022 sluttet Juanita Rajendram som ungdomsarbeider etter ett a r i stillingen. Synne Marie Ingebrigtsen ble ansatt som ny 
ungdomsarbeider i Fridalen fra høsten av. Hun har selv vært aktiv i ungdomsarbeidet i Fridalen og Å rstad fra konfirmantalder av. 

Oddbjørn Stubhaug administrerte konfirmantarbeidet frem til sommeren 2022 – i hans permisjon høsten 2022 ble administrativt og 
undervisningsansvar flyttet over til sokneprest Eli-Johanne Rønnekleiv. 

 

Collegium Vocale Gutter 2022 (CVG) 

Øvinger, medlemsmasse og organisering  

Korets dirigent er Knut Christian Jansson. Sigurd Melvær Øgaard er repetitør og arrangør for koret, mens sangpedagog Ingvill Mjeldheim Holter har 
vært tilknyttet koret fra 2021. Disse rollene er nødvendige for a  fa  til gode øvelser med en gruppe pa  60 medlemmer. Korarbeidet har som ma l a  gi 
barna gode musikkopplevelser i trygge rammer.  

CVG er for gutter i skolealder. Koret er delt inn i tre grupper; aspiranter fra 1. til og med 3. klasse, hovedkoret fra 4. til 10. klasse, samt en gruppe for 
dem som er ferdig med stemmeskiftet. Øvingene er organisert slik at alle tre grupper øver separat. Det er ogsa  mye samarbeid med jentekoret, 
Collegium Vocale Jenter.  

I 2022 hadde koret 60 medlemmer fordelt slik pa  de tre gruppene: 26 aspiranter, 26 i hovedkoret og 8 ungdommer som deltar i en blandet 
ungdomsgruppe. Medlemmene kommer fra mer enn 10 ulike skoler i Bergensomra det.  

Det er mye dugnadsaktivitet knyttet til driften av koret, spesielt i forbindelse med konserter. Korets styre som besta r av seks foreldre som har ulike 
oppgaver (søknadsskrivning (2), dugnad (1), rekruttering (1), markedsføring (1), medlemslister og kapper (1)).  

 

Å ret 2022 – aktiviteter 

Selv om det fremdeles var noe Covid-effekt i starten av 2022, med zoom-øvelser, ble a ret etter hvert et normalt a r sammenlignet med 2020 og 2021. 
Det betyr at det har vært øvinger, konserter, sosiale aktiviteter og utenlandstur.  Som vanlig har den musikalske aktiviteten vært i samarbeid med 
lokale (og internasjonale) profesjonelle musikere.  

Vi startet a ret med at hhv hovedkor og ungdommer, samt aspiranter, sang pa  hver sine gudstjenester i starten av februar. I tillegg til bidrag pa  
gudstjenester gjennom a ret, sang koret ogsa  pa  1. pa skedag og bidrog med cafe og sang pa  a pen helg i oktober.  

Va rens store hendelse var oppsettingen av Ha ndels “Messias” like før pa ske. Dette ble en stor opplevelse med to fulle hus og var et kjempeløft ba de 
musikalsk, praktisk og økonomisk. Øvingshelg i forkant og konserthelgen mobiliserte mange foreldre som gjorde en kjempeinnsats.  

Etter pa ske begynte 3. klassingene a  delta pa  øvingene til hovedkoret. Dette fungerte fint. Hovedgrunnen til dette var den planlagte turen til 
København til høsten der det var viktig at alle kunne repertoaret.  

I forkant av sommerkonserten ble det arrangert rap-kurs over 4 kvelder sammen med rapperen Selim «Åction the Man» Mutic. 38 av medlemmene 
fra 4. klasse og oppover deltok. Kurset ble annonsert pa  facebook som et a pent arrangement med tanke pa  rekruttering. Deltakerne som ønsket det 
fremførte sin egenskrevne rap sammen med profesjonelle orkestermusikere og resten av koret pa  sommerkonserten. Det var tre deltakere som tok 
steget fullt ut og det var stort ba de for de som sto pa  scenen og for oss som hørte pa .  

Høsten braket løs med rekrutteringslørdag der barn fra 1. til 3. klasse ble invitert inn pa  a pen øvelse med sang, lek og søte overraskelser. Ca 40 barn 
var med og guttekoret rekruttert 3-4 nye medlemmer fra dette arrangementet.  

 

Neste store hendelse var tur til Danmark. Der fikk vi besøke Københavns “Sangskole”, Sankt Ånnæ skole med Danmarks mest anerkjente guttekor, 
hvor skolebarna synger i kor daglig. . Vi sang ogsa  i Sjømannskirken, sang i Holmens Kirke og selvsagt ble det en tur i Tivoli.  

 

Før jul sang koret pa  tenning av lysene i Ålleen pa  Haraldsplass 1. søndag i advent, de hadde julekonsert sammen med Bergen Mannskor i 
Johanneskirken og tradisjonen tro var det julekonsert med Egil Hovlands bibelspill “Gutten som Englene sang om” i Fridalen Kirke. Kirken var fylt 
til randen og det ble en veldig fin konsert.  

 

Fullstendig aktivitetsliste 2022 

● 6. februar: Hovedkor og ungdommer sang pa  gudstjeneste.  

● 13. februar: Åspiranter sang pa  gudstjeneste. 

● 3. april: CVG og CVJ fremførte Ha ndels “Messias” i Fridalen Kirke.  

● 17. april: Koret sang pa  gudstjeneste i Fridalen kirke 1. pa skedag.  
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● 16. juni: Sommerkonsert med alle korene i Fridalen kirke “Legends never die”.  

● 20. august: “Lyden av unge”. Rekrutteringshelg med a pen øvelse for nye og gamle aspiranter.  

● 21. august: Synging pa  gudstjeneste i Fridalen kirke (2.- 4. klasse). 

● 3. september: Øvelse med hentekonsert før Københavntur.   

● 13.-15. september: Tur til København.  

● 22.-23. oktober: Å pne helg i Fridalen kirke. Åspiranter sang lørdagen og hovedkor og ungdommer pa  gudstjeneste søndag.  

● 27. november: Lystenning pa  Haraldsplass.  

● 15. desember: Konsert i Johanneskirken med Bergen Mannskor 

● 17.-18. desember: Øvingshelg og julekonsert.  

● 24. desember: Koret sang pa  julegudstjeneste.  

 

Publikumsutvikling, PR og rekruttering 

Collegium Vocale Gutter har ambisjoner om a  være et kor for gutter i hele Bergensomra de og et synlig bidrag til kulturen i hele byen i tillegg til a  
bidra til aktivitet i bydelen.  

Vi ser publikumsutvikling og markedsføring som tett knyttet til rekruttering av nye sangere. Nedslagsfeltet for publikum varierer med de ulike 
konsertene, der sommerkonsert og julekonsert i stor grad er preget av familie, mens oppsetning pa  niva  med “Messias” na r et mer generelt 
kulturinteressert publikum. Vi har tatt med oss kunnskap fra perioden med digitale konserter, og “Messias” ble tilgjengelig for strømming i 
etterkant av konserten. 

 Vi er ba de pa  facebook med litt over 900 følgere, pa  Instagram med rundt 250 følgere, og har egen youtube-kanal i samarbeid med Fridalen Kirke. I 
tillegg er vi synlige gjennom nettsiden www.korifridalen.no. Vi bruker ogsa  nettsiden va r aktivt i promotering av koret og den fungerer som en fin 
“portefølje” for a  vise hvem vi er ba de i søknader og for medlemmer.  

Na r det gjelder merkevarebygging har vi fa tt utviklet va r egen logo, som er felles for alle korene i Fridalen. Som første del av den visuelle 

merkevarebyggingen har koristene fa tt t-skjorter med logo pa . Vi er ogsa  i prosess med a  skaffe nye korkapper med en diskret logo.  

Korets viktigste «rekrutteringsvindu» er rett etter skolestart. I a r er det 10 flere aspiranter enn i fjor og vi har en stor gruppe førsteklassinger. Vi vil 
fortsette arbeidet med a  rekruttere gutter fra hele Bergensomra det, slik at enda flere kan fa  gleden av a  synge sammen. Dette arbeidet er ogsa  viktig 
for rekruttering av menn til kor generelt, pa  lengre sikt.  

http://www.korifridalen.no/
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Collegium Vocale Jenter 2022 (CVJ) 

Om Koret, Øvinger, medlemsmasser og organisering 

Collegium Vocale Jenter (CVJ) er et lokalt kor i Fridalen med tilbud for jenter i alderen 6-18 a r, fordelt pa  aspirant-, hoved- og ungdomskor. De tre 
gruppene er organisert under Collegium Vocale Jenter. Koret var tidligere organisatorisk knyttet til Fridalen menighet, men ble i 2020 egen 
virksomhet med styre, vedtekter og med regulert samarbeid med Fridalen menighet gjennom en samarbeidsavtale. Korgruppene øver i Fridalen 
kirke. Korarbeidet har som ma l a  gi barna gode musikkopplevelser i trygge rammer og er nærmere beskrevet i vedtektene. Korgruppene øver fast 
hver torsdag pa  separate tidspunkt og har øvingshelger og ekstra øvinger tilknyttet konsertprosjekt gjennom a ret.  

Medlemsmasse 

Ved inngangen til 2022 hadde CVJ 50 medlemmer, derav 49 betalende siste semester 2021. Ved utgangen av 2022 har antallet jenter som møter 
jevnlig pa  øving økt til 65. Dette er 30% økning.  

De 65 jentene som møter jevnlig er fordelt slik:  

● 32 aspiranter 
● 16 i hovedkoret 
● 17 ungdommer.  

Det ble rekruttert mange skolestartere høsten 2022. Hovedkoret har fa tt redusert antall medlemmer i 2022, mens ungdomskoret har fa tt økt 
antall høsten 2022. 

Åv de 65 som møter jevnlig er det kun 57 betalende for siste semester.  

Se eldste na værende medlemmene er født i 2006. 

Organisering 

Dirigent for aspirant- og hovedkor Felicity Burbridge Rinde er fast ansatt i 15% stilling.  Dirigent i ungdomskoret er Kristine Bja nes, som i 2022 
har vært timelønnet. 

Koret drives sammen med dirigentene av et aktivt styre. Styret besta r av fire foreldre og dirigenter. Mange foreldre gjør dugnad i forbindelse med 
jentekorets aktiviteter. Styret bidrar blant annet med a  skrive søknader for a  fa  finansiert prosjekter, konserter, aktiviteter og andel av 
driftskostnadene som deles med Fridalen menighet. Ånnet arbeid er planlegging og gjennomføring av prosjekt, sosiale aktiviteter, 
rekrutteringsarbeid og markedsføring. Under gjennomføring av arrangementene til koret bidrar mange foreldre til praktisk arbeid som a  delta 
som øvingsvakter, lage pausemat, klargjøre og rydde konsertlokalet med mer.  

Høsten 2022 tok koret i bruk Spond som kommunikasjonsplattform. Dette var et ønske fra styre og flere andre foreldre. I denne forbindelse ble 
Facebook-gruppen utfaset men ikke planlagt stengt før 2023 na r egen Facebook side er satt i drift og har ansvarlig for oppdateringer. 

Foreldrerepresentanter i CVJ styret for 2022 besta r av  

● Leder Ånette Edvardsen 
● Søknadsansvarlig Leila Hodali 
● Sekretær-/dugnadsansvarlig Ånna Milford (ny i styret etter a rsmøte februar 2022) 
● Markedsførings-/dugnadsansvarlig Fredrik Boge 

Styret i CVJ har et godt samarbeid med styret i guttekoret. 

Åktiviteter i CVJ i 2022  

2022 har i mindre grad enn forega ende a r vært preget av COVID-19. Vi har derfor kunnet gjenoppta normal aktivitets- og konsertplan.  

Høydepunktene for korene i 2022 har vært  

● Det store verket Ha ndels Messias i pa sketider, med mange krevende øvinger og sjokoladepremie for a  øve ekstra hjemme! 

● Den livlige sommerkonserten “Legends never die” med tilhørende rap-kurs i forkant med artisten Selim. 

● Kortur til København og hyttetur til Milde 

● Endelig stor julekonsert! 

Gjennomførte aktiviteter og prosjekt 2022 

● Felicity, ny dirigent starter januar 

● Åspirantene synger under gudstjeneste, februar 

● Å rsmøte, februar 

● Foreldremøte, mars  

● Hopping pa  Rush for hovedkor og UNG 

● Messias-prosjekt va ren 22 

○ Øvinger, fellesøvinger og egenøvinger gjennom hele va ren 

○ Konsert 3. april 

● Bollefest etter øving, premie etter god innsats under konsertprosjektet 

● Synging pa  pa skedagsgudstjeneste 

● Synging pa  konfirmatgudstjeneste, mai 

● Hyttetur for UNG til Hjellestad (CVG+CVJ) 
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● Rap-kurs for hovedkor og UNG, over flere uker mai/juni 22 

● Pølsefest for aspirantene, juni 

● Konsert - “Legends never die” med rapperen Selim, juni 22 

● Øvelser med profesjonell sangpedagog høsten 22 

● Rekrutteringshelg for 1.-3 klassinger, sammen med CVG i august 

● Dugnad for utenlandsturen 

● Øvings-/hentekonsert før Købehavnturen 

● Tur til København med konserter i sjømansskirken og Holmens kirke, og mange gode sosiale opplevelser 

● Å pningskonsert og kafe ved Å pen helg i Fridalen kirke, aspiranter og UNG 

● Synging ved musikkgudstjeneste 

● Hyttetur til Eidsholmen for hovedkor og UNG 

● Kakaocafe etter øving for hovedkor 

● Julegrantenning med gløgg og pepperkaker, for aspiranter og hovedkor 

● Julegrantenning Haraldsplass, UNG deltar med guttekoret 

● Baking, middag og pepperkakebaking for UNG 

● Deltakelse pa  julekonsert i Johanneskirken med CVG, gjelder UNG 

● Julekonsert med fullsatt kirkesal 

○ Øvinger, fellesøvinger i forkant 

● Synging pa  julaftengudstjeneste 

● Synging 1. Juledag gudstjeneste 

Sosialt og rekruttering  

Et godt omdømme blant barn, ungdommer og foreldre, samt tilgjengelig informasjon om koret er viktig for rekruttering av nye medlemmer. Korets 
viktigste rekrutteringsvindu er rett etter skolestart. Det deles ut og deles informasjon ut i bydelen og pa  skolene i næromra det. Det har vært 
gjennomført egne rekrutteringsarrangement i 2022 sammen med guttekoret.  

Sosiale aktiviteter er viktig for tilhørighet og trivsel, samt at man blir bedre kjent og bygger vennskap. I 2022 ble det avsatt en solid budsjettpost 
pa  sosiale arrangement for a  fa  opp aktivitetsniva et. De sosiale aktivitetene gjennom a ret er listet opp i aktivitetslisten for 2022 over.  

De sosiale høydepunktene i 2022 har vært: 

● Å  reise sammen til København 

● Å  være pa  hyttetur i næromra det 

● Samling etter øving med mat og samvær 

● Sosialt samvær og aktiviteter i tilknytning til øvingshelger 

Økonomi 

Oppsummert har CVJ har sunn økonomi. Inntektene til koret er søkte midler til prosjekt og drift av koret, samt a rlig medlemskontigent. Koret har 
god egenkapital. Dette gjør det mulig a  delfinansiere utenlandstur og fullfinansiere mange andre sosiale tiltak med kostnader.  

CVJ’s største utgift er dirigentkostnader, som medfinansieres av Fridalen menighet. Gjennom 2022 har det vært pa ga ende avklaringer med 
menigheten om finansieringsmodell og behandling av sak om oppretting av fast stilling for CVJ UNG. Menigheten er arbeidsgiver for faste stillinger 
i korene. Fast stilling for UNG er menigheten positiv til.  Dette er svært ønskelig fra styret samlet, selv om dette øker driftskostnadene i 2023. Saken 
er i skrivende stund ikke ferdigbehandlet av menigheten, finansieringsmodellen mellom CVJ styre og menigheten er fortsatt uavklart. 

ÅPEN BARNEHAGE   

Å pen barnehage holder til i kjelleren i kirken, og er et møtested for foreldre som har behov for sosialt samvær for seg selv og barnet sitt. De fleste 
som deltar, har ikke fast barnehageplass. Den som følger barnet, har ansvar for barnet na r det er i a pen barnehage. Personalet har ansvaret for det 
pedagogiske og alt det praktiske. Vi holder a pent mandag, onsdag og torsdag. Vanligvis har vi en samlingsstund med sang og musikk og en felles 
lunchbuffet. 

Barnehagen har hatt a pent stort sett hver dag, og vi har jobbet mye for a  lage en gruppe av gjestene va re. Mange av barna har kommet hyppig. Flere 
av foreldrene har hjulpet oss med rekrutteringen, og tatt med venner og naboer til oss.  

Å pen barnehage arbeider utfra utvidet kristen forma lsparagraf. Det innebærer blant annet at vi synger sanger med kristent innhold og andre 
barnesanger. Dagsrytmen i a penbarnehage innebærer lek, samtale med barn og foreldrene i tillegg til sangstund. Å pen barnehage vil arbeide for a  
omsette rammeplan forma l (UDR) og innhold. Etter rammeplanens krav laget det nye styrer en Å rsplan. 

Vi brukte sommeren til a  vaske ned og rydde barnehagen. Etter myndighetens krav skiftet vi gamletepper og har fa tt nye gummimatter, noe som 
foreldrene er veldig fornøyd med. 

Vi ønsker fortsatt et samarbeid med menighetsra det, søndagsskolen, menighetspedagog, prestene, diakoner og kantor for a  delta pa  samlinger eller 
vandringer. Å pen barnehage skal være en tydelig del av menigheten i tillegg til den viktige samfunnsarenaen vi er.  

Constance Karunairasah, styrer 



Side 12 

 

 

Åpen helg 

Å pen helg ble avholdt 22. – 23. oktober, etter 2 a rs pause grunnet pandemien. Ma let med Å pen helg var som før, a  gjøre kirken synlig i nærmiljøet 
ved a  ha mange aktiviteter som kan fa  folk i alle aldre til a  fa  lyst til a  komme til kirken og bli kjent med det som forega r. 

Tanken var at arrangementet skulle være enklere a  gjennomføre, siden vi kanskje ikke hadde sa  mange voksne a  spille pa . Derfor hadde vi ikke 
loddsalg i forkant.  
Lørdag startet koraspirantene det hele med flere sanger og med nesten fullsatt kirkesal. Etter det var det kafe , mat og prat, loddsalg, plantesalg og 
idemyldring om kirkemarken. Det var lykkehjul, leirverksted, luftgeværskyting og nytt av a ret: Olabilløp fra bom til bom i Bøkeveien. Søndagskolen 
hadde stand og barna kunne være med pa  a  knekke koder i Escape room. I tillegg til marked med hjemmelagde produkter var det et stort lyssalg og 
en runde med trekning av a rer. Til slutt ma  nevnes at det aldri før har vært sa  mange pa  lørdagens arrangement, sa  det var veldig overveldende.  

Søndag var det stor familiegudstjeneste der hovedkoret deltok, og pa følgende kirkekaffe og a resalg. 

Overskuddet fra helgen gikk til menighetens store korarbeid og menighetens misjonsprosjekt pa  Madagaskar. 

JULETREFEST   

Juletrefestkomiteen hadde flere digitale planleggingsmøter, men måtte innse at koronasituasjonen satte en stopper for juletrefesten i januar 2022.  

SAMARBEID KIRKE – SKOLE  

I 2022 var det ikke skolegudstjeneste før pa ske, men før jul. 

 

MISJONSUTVALG  

Fridalen misjonsutvalg har i 2022 hatt fire møter. 

Menighetens misjonsavtale er knyttet til Det Norske Misjonsselskap for skole og utdanning for døve og hørselhemmede barn og unge pa  
Madagaskar. Det er fortsatt stor fattigdom grunnet corona og tropestormer. 

Vi har hatt to misjonsgudstjenester i 2022. Den første var 16. januar i a penbaringstiden. Den andre var 19. juni i aksjonstiden ”Sammen som kirke i 
hele verden” som var fra Kristi himmelfartsdag til 24.juni. Da hadde vi pa  kirkekaffen et vellykket lynlotteri. Det var offer til misjonsprosjektet i 
september og 1.juledag i tillegg til pa  misjonsgudstjenestene.  
Pa  Å pen helg 22. og 23. oktober ble inntekten delt mellom menighetsarbeidet og misjonsprosjektet. For første gang samlet vi da inn penger for kjøp 
av ha ndbroderte da psservietter fra Åntsirabe pa  Madagaskar. Resultatet ble kr. 3227,70. Det ble innkjøpt 50 da psservietter som gis til da psbarna i 
Fridalen Kirke. Ved kjøp av da psservietter fa r enslige mødre pa  Madagaskar mulighet a  fa  mat, skolegang og utdannelse til barna sine.  

Salg av Knausen lys Fastelavnssøndag for kr. 2935. Å pen helg 22. og 23. oktober, formiddagstreff onsdag 2. november og søndag 4.desember. Det ble 
ogsa  i høst et bra resultat pa  kr. 11.090. Det blir ogsa  solgt lys pa  seniorboligene. Knausen lysstøperi eies av NMS og salg av lysene er med pa  a  gi 
muligheter a  dele troen pa  Jesus og gi bedre livskvalitet for fattige i land der NMS har virksomhet. 

Misjonutvalget hadde ogsa  i a r en Spleis - aksjon for misjonprosjektet i forbindelse med Giving Tuesday 29. november. Denne innbrakte kr. 3740,- 
netto. NMS har november som ”Giving Tuesday”. 

Misjonsutvalget i samarbeid med diakoni medarbeiderne hadde lørdagsgrøt i Seniorboligene en gang i oktober og i november. Dette var ment som 
et positivt tiltak, men beboerne møtte ikke opp. De som møtte opp var noen pensjonister som bor i nærheten. Vi ha per at vi i fremtiden kan fa  noe 
til med den tilknytningen Seniorboligene har til Fridalen menighet. 

Va rt grønne ansvar med lysstumpeinnsamling i gangen i Fridalen Kirke og i Seniorboligen fungerer fortsatt godt. Ha per pa  en fortsatt jevn 
innsamling av lys/lysstumper. 

Misjonsutvalget vil fortsette a  være opptatt av vitalisering av menighetens misjonsprosjekt og av innsamlinger for at enda flere fa r trygghet i troen 
pa  Jesus og fa  bedre levevilka r pa  Madagaskar. Misjonsutvalget gleder seg fortsatt over et økende misjonsengasjement i menigheten. 

Misjonsutvalget besta r av sokneprest Eli-Johanne Rønnekleiv, Ingvild Roald og Jesper Hegna Johnsen. Vi ser med glede frem til samarbeid om 
oppdraget Jesus har gitt. Matt. 28,18 – 20. Det a  være kirke er misjon.  ”Misjon er kirkens a ndedrett”. 

Jesper Hegna Johnsen Leder i misjonsutvalget. 

INFORMASJON     

Menighetsbladet 
I 2022 kom ingen nummer av menighetsbladet ut. Bladene har blitt skrevet pa  dugnad av staben, med Oddbjørn Stubhaug som hovedkontakt. Det 
er nødvendig med en klarere ansvarsforankring i arbeidet med menighetsbladet, og det trengs frivillige som kan være med og lage bladet dersom vi 
skal fortsette med det. Vi trenger ogsa  flere bladbud for a  fa  distribuert bladene. 

Nettsider 

Pa  nettsidene for Fridalen menighet – www.fridalen.no - kan du lese om gudstjenester og andre møteplasser.  I 2022 er kalenderfunksjonen blitt 
linket til skjerikirken.no og dermed har vi mulighet til a  na  ut over lokal virkelighet med info om gudstjenester og kulturarrangement. Nettsiden har 
info om menighetens ulike tilbud innen diakoni, barn og unge, trosopplæring, a pen barnehage, korene, konserter med mer.  
Nettsiden brukes ogsa  til a  publisere opptak av konserter i etterkant. De som ønsker a  bo i Fridalen menighets seniorboliger, finner ogsa  det de 
trenger a  vite her. 
 

Facebook 

Facebook-siden til menigheten – Fridalen kirke - blir først og fremst brukt til å legge ut fortløpende oppdateringer om menighetslivet og åpne 
arrangementer som konserter og annet.  
Dette er en plattform for informasjon - for at den skal fungere optimalt, er vi avhengig av at våre følgere er aktive i nyhetsstrømmen. Så dersom du 
er på facebook: Gå gjerne inn og «lik» siden og arrangementer som blir lagt ut, så sprer informasjonen seg. 
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Diakoniutvalget. 

Diakoniutvalget: Ånne Margrethe Wolff, Sidsel Fauske, Tatiana V. Olsen 

I 2022 har Fridalen menighet hatt variert tilbud av aktiviteter for godt voksne. Diakonimedarbeider Tatiana Olsen har hatt 10% studiepermisjon i 
høsten og delte ansvar for arbeidet med godt voksne, med diakonimedarbeider Marta Zientalak. 

Diakonimedarbeidere har arrangert formiddagstreff en gang pr. ma ned. Det er 
en møteplass for seniorer i menigheten som er hjemme pa  dagtid. Ferdig pa fyll, 
sosialt samvær, kulturelle innslag og andakt er ingredienser i samlingene. Det 
møtte opp ca. 20-22 personer hver gang.I 2022 hadde vi et variert program. 
Juletrefest for godt voksne i januar ble avlyst pa  grunn av koronarestriksjoner og 
semesteret begynte i februar med en konsert ved Knut Christian Jansson. I mars 
hadde vi besøk av Ågnethe Mohn som fortalte om motstandskvinner i 1940-45. I 
april traff vi Geir Helleseth med presentasjon om bybanen-utbygning. I mai var 
det en fremvisning av en historisk film «Streiftog i Bergen». Semesteret avsluttet 
med en felles buss tur. I høst hadde vi besøk av Åtle Otto Moe med foredrag 
«Kirkenes verdensra d i Palestina og Israel». Etter stor etterspørsel hadde vi i 
oktober fremvisning av filmen «Streiftog i Bergen» del 2.  I november hadde 
Ingfrid Bækken foredrag «Jugendpalasset pa  Engen – en arkitekt og hans teater». 
Semesteret ble avsluttet med adventsbesøk fra 5. trinn ved Fridalen skole. 

Diakonimedarbeidere har planlagt program for formiddagstreffene sammen 
med diakoniutvalget, og laget avtale med ulike aktører som deltok med 
kulturelle innslag i 2022. 

Pa  slutten av va rsemestret har diakoniutvalget sammen med diakonimedarbeidere arrangert 
pensjonisttur til Haaheim gaard. Ga rden har en kulturhage med kapell, hage hus og stier som 
slynger seg mellom sma  hagerom med benker og blomsterbed. Det var omvisning og to retters 
middag pa  programmet den dagen. Turen var planlagt sammen med Å rstad menighet og 
gjennomført den 15. juni. 29 personer var med pa  turen og ga positive tilbakemeldinger. 

I 2022 fortsatt vi med trimgruppe. Trimgruppe i Fridalen er en gruppetime som besta r 
av tilpassede sittende og/eller sta ende øvelser: oppvarming -kondisjon- balanse- styrke- øvelser og 
avslutter med pusteøvelser. 

I sommer 2022 hadde Fridalen et variert tilbud av aktiviteter. Blant annet var det temakvelder, 
spra kkafe, og a pen kirke. Det var ogsa  

flere friluftsaktiviteter som fjelltur, trim pa  
kirkeplenen.  

Sommeren begynte tradisjonelt med 
en grillfest hvor vi ble kjent med nye folk 

og traff gamle venner, over 70 personer var med oss pa  kirkeplenen i den solrikedagen. 

I sommeren hadde vi spra k kafe, som var ganske populære i ferien. Det var tilbud a  være 
med pa  engelsk og norsk spra ktrening ukentlig. I sommer hadde vi 6 faste deltakere som 
var med pa  kurset. 

Vi var ogsa  opptatt av a  tilby ulike fysiske aktiviteter i ferien. Vi fortsatte med trimgruppe 
ogsa  i sommer. Det ble ogsa  arrangert 3 spontane fjellturer (etter værforhold). Mest 
populært treningstilbud var et Zumba kurs. Kurset var ledet av en kvalifisert 
danseinstruktør og til sammen var det 19 deltakere som benyttet seg av tilbudet. 

Diakonimedarbeidere har gjennomført 13 aktiviteten pa  5 uker. Over 90 deltakere 
fra ca. 12 ulike land deltok pa  aktivitetene va re i sommeren. 

Det a ret var diakonimedarbeideren pa  noen avtalte husbesøk pa  eldreboligene og hos 
eldre i Fridalen omra de og opplevde det som positivt. 

Diakonimedarbeideren var i møter med diakoniutvalget en gang i semesteret 
og pa  et felles møte med Å rstad menighet i høsten 2022. 

Det ble ogsa  delt ut hilsener til jubilanter ved 80, 85, 90, 95 og 100 a r. 

Før jul ble det delt ut blomsterhilsener pa  seniorboligene. I desember ble det ogsa  arrangert flere adventsaktiviteter. I a r feiret vi julaften sammen i 
Å rstad menighetshus med va re nye venner fra Ukraina. Mer informasjon om disse aktivitetene finnes i «Samfunnsdiakoni del 2» 

Diakonimedarbeideren har jobbet med a  utvide tilbud ved a  legge hensyn til forskjellige behov for ulike aldersgrupper og interesser blant voksne. 

Tatiana S. Olsen. Diakonmedarbeider 
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Samfunnsdiakoni - del 1 

Na  som 2022 er omme, er det a tte og et halvt a r siden det samfunnsdiakonale arbeidet i Å rstad og Fridalen startet. I denne perioden har Marianne 
Magnussen vært fast diakon. Med seg har hun hatt en styringsgruppe med representanter for Å rstad og Fridalen menigheter. De siste a rene har 
styringsgruppen ga tt ned til to samlinger i a ret og redusert antall deltakere. Siden oppstart har Inghild Follestad i Å rstad menighet vært faglig 
ressursperson og representant for menighetsra det i Å rstad, mens diakon Marianne har vært leder av styringsgruppen. I 2022 har de øvrige faste 
medlemmene i styringsgruppen vært Eli-Johanne Rønnekleiv, sokneprest i Fridalen og Jorunn Kleiva, medlem i Fridalen menighetsra d. Frem til 1. 
september var Grace Milijasevic vikar i integreringsarbeidet. Fra 1. september overtok Marta Zientalak, som i forkant var frivillig og godt kjent med 
arbeidet. I fjor hadde integreringsarbeidet en noe utvidet a rsmelding og i a r skal Mariannes del av samfunnsdiakonien ha det samme. Dette kan 
synliggjøre nyanser deler av arbeidet som vanligvis ikke kommer frem.  

 

LIVSKVALITET har hatt 13 samlinger i 2022. Det har vært temakvelder om blant annet “Hvordan fa  et enklere liv gjennom mer orden i det du 

eier?”, “Hvordan fa  nok hvile og søvn? ”og “Hvordan fa  en mer positiv indre dialog?”. I mai hadde vi en utflukt med fokus pa  a  finne ting som er 

spiselige i naturen og i august e n sensommerfest med grilling og leker. Vi har ga tt sammen pa  kommunens klimakonferanse “Omimorgen” og pa  

gratis swingkurs. I november arrangerte vi ”Grønn torsdag” dagen før «Black Friday», der vi laget gaver av avfall og lærte a  reparere klær. Pa  
bittelillejulaften hadde vi julefest med tema “Hvordan ha en meningsfull jul uavhengig av hvor du er?”. Vi hadde julepizza, mindful eating og delte 

gode juleopplevelser. Rundt bordet satt voksne i alderen 20-100 a r, med god spredning i alder og kjønn. 

Noe som har kjennetegnet Livskvalitet siden starten, er at temaene har passet for voksne i alle aldre og skapt tillit og samhørighet pa  tvers av alle 
slags bakgrunner, med fokus pa  noe vi har felles. Vi har alle behov for kunnskap om helse og kommunikasjon for a  ha det godt med oss selv og 

andre. 56 personer har vært pa  aktiviteter i regi av Livskvalitet i 2022. Det som 
gikk igjen pa  evalueringen fra de som var med, var at det har vært nyttig a  
snakke om temaene, at tilbudet har vært reelt lavterskel, og at det har vært 
godt samhold og oppbyggelig fellesskap.   

Solveig tester et granskudd på Livskvalitet-utflukt med tema: “Hva 

kan vi spise av det vi finner i naturen?” David har klatret opp på en 
container for å hente granskudd til alle deltakerne. 

 

 

 

TVIL OG TRO har hatt sju kvelder med dialog og diskusjon om de 
store spørsma lene. Det har vært fem ordinære samlinger; e n digital, 
to hybrid og to fysiske, alt etter smittesituasjonen. Pa  det meste var 
vi 29 personer samtidig pa  Tvil og tro. Å rets tema har vært blant 
annet “Er Jesu oppstandelse troverdig hvis vi vi ser bort fra 
evangeliene?”, “Bibelnerden svarer pa  vanskelige spørsma l fra 

Bibelen” og “Hvem kan representere Jesus?”. Vi har hatt deltakere fra 

fire ulike livssyn i løpet av a ret, og i tillegg representanter fra mange 
ulike greiner pa  kirketreet. Ledere fra Tvil og tro har ogsa  vært med pa  to religionsdebatter pa  Litteraturhuset og tatt initiativ til dialog og debatt i 
forlengelse av disse arrangementene, sammen med andre deltakere fra Litteraturhuset. Ma let har vært a  øve pa  a  diskutere eksistensielle spørsma l 
ogsa  pa  “bortebane”, a  bidra til brobygging i stedet for polarisering, og a  lære mer om andre livssyn. Den siste gangen var vi fem ledere fra Tvil og 
tro pluss sju andre. Flere ulike livssyn var representert, deriblant biskop Halvor Nordhaug og leder for Human-Etisk forbund; Christian Lomsdalen. 
Vi diskuterte eksistensielle tema som bla. menneskeverd og meningen med livet. Dette gjorde at vi fikk et mer nyansert bilde ba de av ulike livssyn, 
og av variasjoner innenfor disse.  

Medregnet alt som er nevnt ovenfor, har vi i alt vært 47 personer involvert i Tvil og tro i a r. 11 av disse har vært frivillige. Det som gikk igjen i 
tilbakemeldingene, var at foredragene var interessante og at det var lærerike gruppesamtaler der man fikk bedre forsta else av hverandres ulike 
perspektiver.  

 

 

 

Her møter vi blant annet biskop Halvor Nordhaug og leder for Human-Etisk Forbund Christian Lomsdalen (nummer 2 fra venstre) til dialog i etterkant 
av deres siste debatt på Litteraturhuset.   

  

NÆRVÆR har hatt seks egne samlinger i 2022. Va ren hadde vi fire samlinger med bønn og kristen meditasjon, vekselvis ute og digitalt. Vi fokuserte 
pa  “a ndens frukt” og hadde temaene “mildhet”, “trofasthet”, “ta lmodighet” og “glede”. Vi brukte ogsa  tid pa  a  be for situasjonen rundt krigen i 
Ukraina. Pa  Olavsfestdagene sommeren 2022 var ulike diakonale aktører tilknyttet Den norske kirke med pa  en paneldebatt om klimakrisen. Det 
var enighet om at Den norske kirke ma  bidra med handling som skaper endring og med teologisk arbeid. Høsten 2022 fokuserte Nærvær pa  bønn, 

arbeid og teologisk fordypning relatert til 
klimasituasjonen. Vi bad om hjelp til a  kunne 
bidra og snakket om hvordan vi alle kan pa virke i 
egne sammenhenger, for eksempel der vi er 
kunder og medlemmer. Vi jobbet faglig med 
hvilke klimatiltak som er mest nyttige og hvilke 
prosjekter for CO2-fangst som er mest effektive. 

Vi hadde ogsa  besøk av teolog Jan Rantrud som gav et dypdykk i skapelsesteologi.  
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Til høyre er et bilde tatt rett etter en Nærvær-samling i mai ved Myrdalsvatnet. Naturen matchet den nye logoen vår, selv om det ikke var planlagt.  

Pa  diakoniens dag i Å rstad 9. september ledet diakonen en workshop om hvordan de ulike delene av menigheten kan bli mer bærekraftige. Det kom 
opp mange forslag om hvordan vi kan ta bedre vare pa  miljøet, blant annet a  fa  papirsortering i kirken, vurdere a  ha med egen kopp pa  kirkekaffen 
hvis man er fast kirkegjenger, spare strøm ved a  ta med varmere klær og ha reparasjonsverksted av klær i forlengelsen av torsdagskafe . De fleste 

forslagene som kom opp, har blitt testet utover høsten. I november arrangerte vi 
første “Grønne torsdag” som en motvekt til “Black Friday”. Dette skjedde na r 
torsdagskafe en var ferdig, i samarbeid med Livskvalitet og Nærvær. Her kunne 
man lage julegaver av papiravfall og reparere egne klær. Randi fra Bærekraftig Liv 
hadde kurs i redesign og reparsjon. 

Randi Raknes fra Bærekraftig Liv underviser i klesreparasjon  

BIBELGRUPPEN FOR UNGE VOKSNE har møttes i gjennomsnitt e n gang i 
ma neden i 2022. Vi har vært a tte aktive. Dette a ret har vi hatt mye fokus pa  
temastudier over kjente uttrykk i Det nye Testamentet og hva de vil si i praksis. 
Blant annet «Overvinne det onde med det gode», «Glede seg i Herren alltid» og 
«Vandre i Å nden». Samlingene har for det meste vært hybrid. Vi har vært med pa  
diakoniens dag i Å rstad og pa  samlinger med Tvil og Tro.  

 

PRAKSISSTUDENTER fra NLÅ har for første gang vært hos oss et helt skolea r sammenhengende. (2021/2022) Vi har hatt fem studenter va ren 
2022 og to høsten 2022. Disse har hjulpet til i diakonien og ogsa  bidratt i konfirmantundervisning og ungdomsklubben i Fridalen. 
Praksisstudentene har gitt gode tilbakemeldinger pa  tiden i menighetene va re. Mange har fortalt om personlig utvikling eller økt forsta else for 
viktigheten av diakonalt arbeid. 

 

Diakonen har sammen med praksisstudentene hatt to vaffelstander, der vi har informert om tilbudene va re og snakket med forbipasserende. 
Diakonen erfarer stadig at dette er en effektiv ma te a  komme i kontakt med personer som ikke pa  eget initiativ oppsøker kirken. Svært mange 
stopper opp for en prat, og mange er interessert i lavterskeltilbud med nettverksbygging, spra ktrening eller kristent innhold, enten for egen del 
eller for noen de kjenner. Før pa ske tilbød vi «pa skevafler» (med appelsin) og ønsket de som gikk forbi en god pa ske. Dette ble en naturlig ma te a  
bevisstgjøre folk pa  den kommende kristne høytiden, slik vi tidligere har gjort na r vi har hatt stand i forkant av juleferien. 

 

«Vil du ha en gratis påskevaffel? Eller komme innom og se kirken?» Studentene Ingeborg, Torid og Ante er med diakon Marianne på vaffelsteking på 
steinbordet utenfor Årstad kirke.  

 

I TILLEGG til a  være hovedansvarlig for tilbudene over, har diakonen gjennom 2022 vært fast engasjert i sjelesorg, PR-arbeid gjennom 

nettverksbygging og plakater, veiledning av frivillige, veiledning av praksisstudenter i gruppe og individuelt og faglig veiledning av vikarer.  

Integreringsarbeidet har nesten utelukkende andre deltakere og frivillige. Det betyr at vi totalt har hatt ca. 300 personer involvert i aktiviteter i 

samfunnsdiakonien i 2022. Takk til alle som har vært med a  bidra for a  gjøre dette mulig! Diakonen treffer ogsa  ofte tidligere deltakere eller 

frivillige som stadig assosierer seg med menighetene va re, selv om de av ulike grunner ikke kommer fysisk lengre. De som kjenner tilhørighet til 

Å rstad og Fridalen menigheter er mange flere enn de vi kan telle i a rsmeldingen. La oss huske pa  ogsa  dem i va re bønner!  

Marianne Magnussen, diakon 
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Samfunnsdiakoni del 2 – integrering 

Dette a ret var Grace Miljasevic diakonimedarbeider i 50 % frem til august, og fra 1. september overtok Marta Zientalak.  

I 2022 hadde vi mye fokus pa  de ukrainske familiene som hadde flyktet fra hjemlandet pa  grunn av krigen, samtidig som vi videreførte arbeidet for 
va re faste deltakere. Vi fortsatte med Kafe  Dele annenhver uke og Internasjonal middag e n gang i ma neden. Vi tilbød ogsa  en rekke ulike 
sommeraktiviteter. Vi fikk innvilget søknad om tilskudd pa  femti tusen kroner til aktiviteter for ukrainske flyktninger fra Kirkera det. Derfor hadde 
vi mulighet a  tilby tur til klatreparken Høyt og Lavt for 30 personer, og ulike juleaktiviteter.  
 

 

Flettehjerte laget av et av de ukrainske barna på juleverkstedet 

 

Kafé Dele  

Vi hadde 15 samlinger med Kafe  Dele. Vi fokuserte pa  a  være en spra kkafe  for innvandrere i nærmiljøet og et sted for a  knytte kontakt mellom disse 
og personer som har ga tt lenge i menighetene va re. Vi hadde blant annet temaene “Skole og studieliv”, “Familieliv”, “Kultur og subkulturer” og 
“Juletradisjoner”. Na r vi jobbet med temaene, snakket vi først om den norske kulturen og livet i Norge og oppmuntret deretter deltakerne til a  dele 
fra sine hjemland, for a  bygge gjensidig forsta else. 

Internasjonal Middag  

Internasjonal middag bidrar til nettverksbygging og integrering i lokalmiljøet for alle aldre. Vi hadde Internasjonal Middag syv ganger i 2022. I løpet 
av kvelden lager vi mat, spiser sammen og blir kjent med hverandre. Dette a ret kom 93 personer fra alle generasjoner og fra 15 forskjellige land pa  
Internasjonal middag. E n av kveldene hadde vi presentasjon av dikt skrevet av en av deltakere. En annen gang var en profesjonell kokk fra Fridalen-
omra det frivillig og hadde ansvar for maten. Noen ganger har vi hatt særlig fokus pa  de kulturene som maten er fra. 

Andre aktiviteter 

I september hadde vi i tillegg tur til klatreparken “Høyt og lavt” som familietilbud for deltakere pa  Internasjonal middag. Vi hadde 30 deltakere, 
derav 18 barn. Ca. halvparten var fra Ukraina. Vi ble kjent med hverandre og hadde tre aktive timer sammen i parken. 

 

Høyt og Lavt-turen  

Som tradisjon holder vi ogsa  aktiviteter i løpet av ferie og høytider, for a  dekke behøv av de som ikke har ra d til a  reise eller er alene. Denne 
sommeren tilbød Tatiana Olsen og Grace Miljasevic Zumba kurs, filmkveld, spra kkafe  og lunsj etter familiegudstjeneste. Mer om 
Sommeraktivitetene sta r under avsnittet om det øvrige diakoniarbeidet, som Tatiana skriver om. 

Julefeiring  
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I siste uke av advent hadde vi Juleaktiviteter. Vi hadde bakedag hvor vi bakte tradisjonelle norske julekaker og pepperkakehus, juleverksted der vi 
laget pynt – som ble ba de brukt til a  pynte rommet og for at deltakerne kunne ta med seg hjem, og julepyntesamling pa  lillejulaften. Hele denne 
uken hadde som ma l a  bygge samhold før felles julefeiring 24.desember. Pa  julekvelden var det 42 deltakere pa  feiringen va r, ca. to tredjedeler fra 
Ukraina. I løpet av en uke av juleaktiviteter deltok 76 personer. 

 

Noen av deltakere på juleaktivitetene 

 

 

Pynteverksted     Bakeverksted 

Totalt i 2022 deltok over 200 personer pa  integreringsaktivitetene va re. En del av disse er ukrainere som bodde midlertidig i Bergen og na  er bosatt 
andre steder 

Marta Zientalak – Diakonimedarbeider 

KONSERTVIRKSOMHET  
I en bydel som mangler kulturhus, har Fridalen kirke tatt mål av seg til å være et levende kultursenter som tilbyr produksjoner av høy kvalitet- 
Produksjonene har et stort aldersspenn og en stor sjangermesse uttryksbredde. I 2022 ble følgende konserter arrangert:  
 
30. januar: Med Schubert inn i drømmenes verden. Ole Morten Velde, sang og Knut Christian Jansson, hammerklaver. 31 publikummere. 
20. februar: Fauré og Franck. Andreas Wivestad Jansson, sang, Hayato Naka, fiolin og Knut  

Christian Jansson, klaver. 41. publikummere. 
13. mars:  Grieg og Vaage. Urfremføring av Knut Vaages «20 blikk på Op 54». Knut Christian   Jansson, klaver. 55 publikummere. 
3. april:  Händels Messias. Collegium Vocale Gutter, Jenter og Ung med orkester og solister 370 til stede.  
15. april: Stabat mater av pergolesi m.m. Solister, strykekvartett, Ragnhild Gudbrandsen, lesning, Eli-Johanne Rønnekleiv, liturg, Knut 

Christian Jansson, orgel/dirigent. 
30. mai:  Grieg og Bach. Collegium Vocale Bergen, solist Andreas Wivestad Jansson, Knut Christian Jansson, dirigent. 46 publikummere. 
16. juni: Sommerkonsert med alle kirkens kor. Selim «Action The Man» Mutic, musikere, Felicity Burbridge Rinde, dirigent, Kristine Bjånes, 

dirigent og Knut Christian Jansson, dirigent. 
28. august: Amerkikansk aften med musikk av Gershwin og Barber. Messingkvintett, Eva Landro, sang og Knut Christian Jansson, klaver. 65 

publikummere. 
23. oktober: En dansende Chopin. Camilla Spidsøe, danser og Knut Christian Jansson, klaver. 71 publikummere. 
13. november: I´ll go easy on you, Ludvig. En konsert med musikk av Beethoven. Hayato Naka, fiolin, Andreas Wivestad Jansson, sang og Knut 

Christian Jansson, hammerklaver. 48 publikummere. 
21. november: Plateslipp. Hilde Haraldsen Sveen, sang, Ragnhild Gudbrandsen, opplesning, Knut Christian Jansson, klaver 
6. desember: Julekonsert i skeivt kulturår. Musikk av F. Poulenc. Griegakademiets kammerkor, Hege Sellevåg, obo, Lene Lindqvist, fløyte, Knut 

Christian Jansson, dirigent/klaver. 
18. desember: Vi synger julen inn. Alle kirkens kor med dirigenter og musikere. 415 publikummere. 
26. desember: Kantategudstjeneste. Solister og orkester under ledelse av Knut Christian Jansson, Eli-Johanne Rønnekleiv, liturg. 173 til stede. 
 

Knut Chr. Jansson 

 

FASTEAKSJONEN    

Fasteaksjonen ønsker vi skal være menighetens store dugnadsprosjekt for nødlidende i verden. I 2022 ble det for første gang ba de ein digital og 

fysisk innsamling. Til sammen samlet menigheten inn kr. 13.517,- Dette er en økning fra 2021 (kr. 11.938) 

Det var første gang siden pandemien at det ble samlet inn penger ved a  ga  fra dør til dør. Det var merkbart mindre kontanter enn tidligere a r og er 

bare en relativt liten del av totalbeløpet som ble samlet inn. Spørsma let om hvor lenge man skal ha en fysisk innsamling pa  Fasteaksjonen bør nok 
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tas opp i menigheten. Det brukes en del resurser pa  a  planlegge og gjennomføre innsamlingen og konfirmantene bruker 1-2 timer hver pa  dette. 

Kanskje hadde det vært mer effektiv bruk av resurser a  fokusere pa  digital innsamling og arrangere solidaritetsløp  e.l.for konfirmanter og andre 

som ønsker a  delta? 

SAMARBEIDSPARTNERE 

KRIK 

Student-KRIK (Kristen idrettskontakt) og KRIK Vestland har jevnlige samlinger i Fridalen kirke, og har som gjenytelse deltatt pa  noen gudstjenester. 
Vi prøver ogsa  a  linke de mot konfirmantene va re, men selv med god planleggingshorisont er dette vanskelig. I 2022 har KRIKs virksomhet tatt seg 
opp igjen - vi har merket et større press pa  lokalene va re og har derfor tett dialog med dem. 
Student-KRIK Bjørgvin og KRIK Vestland disponerer et lager i underetasjen. 
 

Vokalensemblet SKRIK og Ole Bull kammerkor. 

Ole Bull kammerkor brukte Fridalen kirke som øvingslokale under pandemien, men flyttet ut igjen høsten 2022. Vokalensemblet SKRIK leier 
menighetssalen til ukentlige øvinger og bidrar slik til stabile leieinntekter. Åt menighetssalen ikke er varm nok om vinteren, fa r vi jevnlig høre ba de 
fra disse leietagerne og andre. 

 

Stiftelsen Fridalen Seniorboliger 

Styret i stiftelsen Fridalen Seniorboliger besta r av medlemmene er Sølve Sætre (styreleder), Heidi Iren Saure og Terje Engebretsen. 

Bygget i Schweiga rds 51 er generelt i god stand, har solid økonomi og nesten alle leiligheten er pusset opp nylig eller relativt nylig. Leiligheter som 

blir ledige blir synfart og om nødvendig pusset opp. I 2022 var det to inn og utflyttinger i de 38 leilighetene i seniorboligene. Styret tar dette som et 

tegn pa  at beboerne trives i bygget.  Vi har i løpet av a ret som er ga tt ogsa  mottatt en rekke henvendelser fra interessenter som ønsker a  flytte inn i 

seniorboligene na r noe blir ledig. 

I 2022 har styret jobbet med planer for a  utbedre balkongene og er i gang med en planprosess med plan- og bygningsetaten. Vi ha per a  fa  godkjent 

en løsning i løpet av 2023. Det er nødvendig a  utbedre fasaden pa  bygget og vi ønsker samtidig a  gjøre balkongene mer tilgjengelig for alle 

beboerne.  

Seniorboligene er et godt og trygt boalternativ for oppega ende voksne. Vi tilbyr fine leiligheter i et godt bomiljø til en leiepris som ligger under 

markedsleien i omra det. Interesserte kan gjerne ta kontakt med Styret for a  melde sin interesse eller høre mer om dette botilbudet. 

 

Sølve Sætre 

 

Fridalen menighetsråd 28.02.2022                                                   Ruth Sølvi Brudvik, leder 


