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Virksomhetsrapport for Metodistkirken i Fyllingsdalen til  
menighetskonferansen 09.04.19 for arbeidsåret 2018. 

 
INNLEDNING 
 
Vi ønsker vår tilsynsprest Ingull Grefslie hjertelig velkommen til å lede menighetskonferan-
sen i Metodistkirken i Fyllingsdalen.  
 
Det nye lederteamet som kom på plass før oppstart av nytt arbeidsår i august 2017, har 
fortsatt også i 2018, med unntak av kontorsekretær Lina Løvland. Det har bestått av Yngvar 
Ruud i 40% stilling som ansvarlig pastor, Jon Løvland som menighetsarbeider i 30% stilling, 
Eva Marie Toppe som musikalsk leder for våre barnekor i 15% stilling. I tillegg kommer alle 
de frivillige medarbeidere, som gjør en flott tjeneste i menigheten. 
  
Rapportheftet er organisert slik at alle aktivitetene i menigheten omtales i en felles virk-
somhetsrapport, ikke nødvendigvis i den form rapporten ble levert inn, men innarbeidet i 
virksomhetsområdet. Alle rapporter blir arkivert på data og i papirutgave slik de ble levert 
inn. I tillegg leverer Yngvar Ruud og Jon Løvland separate rapporter, likeledes nominasjons-
komiteens rapport.  
 
Vi er lovet å kunne ha regnskap for 2017 og 2018 klart til fremlegging i menighetskonferan-
sen, men den vil sannsynligvis ikke være klar til utsendelse sammen med dette rapporthef-
tet. Allerede her vil vi takke økonomiteamet som har bestått av Helge Holmbek, Øistein Fot-
land og Thor Bernhard Tobiassen for grundig og godt arbeid for å få dette til i samarbeid 
med kirkens hovedkontor og KNIF.  
 
 
MENIGHETSRÅDET  
 
Menighetsrådet har bestått av:  
Valgte medlemmer 
Leder Helge Holmbek 
Nestleder/referent Vivian Meyer  
Rådsmedlem 
2017-2019 Vivian Meyer 

Gerd-Helene Aasbø 
Faste medlemmer 
Prest Yngvar Ruud 
Menighetsarbeider Jon Løvland 
Kirkevergekomite Øistein Fotland 
Programkomite Marit Meistad 
Diakonikomite Inger Nesheim 
Personalkomite Brit Fjell 
Legdelegat Øistein Fotland 
BUR (for tiden vakanse) 
 
  
Menighetsrådet har valgt et arbeidsutvalg til å tilrettelegge og planlegge for menighetsrådet. Mye 
av arbeidet dette året har gått på hvordan veien videre skal bli for å følge opp tankene fra strate-
giutvalget. Mye dreier seg selvfølgelig også om økonomien vår og hvordan vi skal bruke pengene 
best mulig for å oppnå målene våre. 
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AU har bestått av Yngvar Ruud, Jon Løvland, Marit Meistad, Vivian Meyer og Helge Holmbek, i 
tillegg har Thor Bernhard Tobiassen vært med og bistått i alt som har hatt med økonomi å gjøre. 
Her er noen av de viktigste sakene menighetsrådet har jobbet med: 
 
Menighetsutvikling 
har hatt fokus i vår menighet de siste to årene. Visjonen sier: "Vi ser en menighet hvor barn og ungdom 
har lyst til å være i, ikke fordi de følger foreldre eller besteforeldre, men fordi de selv vil være der” og 
hovedstrategien er «at barn- og unge selv får delta og trenes i oppgaver”. 
 
Et strategiutvalg ble nedsatt for å jobbe fram konkrete forslag. De har rapport til menighetsrådet og vil 
legge fram en muntlig rapport under menighetskonferansen. Utvalget består av Åse Meistad, Vivian 
Meyer, Inger-Lise Holmbek og Jon Løvland. 
 
Sameiestyret. 
I samsvar med avtalen inngått med Betanien ble det dannet et sameiestyre i oktober 2018. Styret 
består av Per Martin Knutsen og Vidar Christiansen fra Betanien og Øistein Fotland og Helge 
Holmbek. 
Hensikten med et sameiestyret å kartlegge behov for vedlikehold utvendig på kirkebygget og på 
eiendommen. Økonomisk vil kostnadene dekkes etter eierbrøken som grovt sett er 28% på Beta-
nien og 72% på menigheten i kirkebygget og 50/ 50 på eiendommen. 
Når det gjelder dugnad vil det være menighetens oppgave, mens Betanien kjøper inn f.eks. plan-
ter, bark m.m. 
I underetasjen fortsetter Betanien som utleier. Hva som skjer der fremover vet vi ikke, men vi har 
en god dialog gjennom sameiestyret og når planene foreligger vil vi få vite det. 
 
 
FORVALTNINGEN I MENIGHETEN 
Kirkevergekomiteen  
rapporterer om at det ikke har vært behov for større vedlikeholdsoppgaver i 2018 og at det pga. 
stram økonomistyring ikke har vært igangsatt vedlikehold utover vanlig drift. Bygget er i normalt 
god stand i forhold til alder og det følges med på ytre forhold for å avdekke evt. nye behov som 
kan oppstå. Utearealene vil etter hvert trenge en del oppgradering, bl.a. muren som går langs 
Vestlundveien. Nytt i 2018 er revisjonen av sameieavtalen med Betanien der det fastslås at vi har 
et 50/50 eierforhold på tomten og dermed et tilsvarende vedlikeholdsansvar, som vil medføre at 
vi får et bidrag fra dem til nødvendige arbeider, etter nærmere avtale. Det har vært utført de fas-
te dugnadsarbeidene før konfirmasjon og før jul. Tusen takk for vel utført arbeid!  
 
Økonomi 
Etter mye arbeid med å få orden på økonomien i menigheten, fikk man i løpet av 2018 og begyn-
nelsen av 2019 på plass alle formaliteter til at KNIF-regnskap kunne starte føring av regnskap for 
2017 og 2018. Før man kunne starte dette arbeidet, måtte det komme til en enighet med Meto-
distkirkens hovedkontor om balanse pr 31.12.2016. Dette var ikke klart før sent på høsten i fjor. 
Når dette skrives har vi løfter fra regnskapsbyrået om at regnskap skal kunne presenteres til me-
nighetskonferansen og vil bli lagt frem i eget dokument.  
 
2018 var et krevende år i forhold til likviditet, men vi greide å komme frem til desember og ny 
utbetaling av offentlige tilskudd uten å låne penger for å betale regninger. Fra 2018 har vi hatt 
driftstilskudd fra felleskassen. I løpet av 2018 mistet vi også leieinntektene fra utleie i undereta-
sjen. Dette kom som en følge av en ny avtale med Betanien. 
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Reduserte inntekter fører til at giverandelen må økes for at det skal være mulig å drifte menighe-
tens virksomhet. De oppfordringer som har vært sendt ut, har ført til at gavene har blitt større. 
Men vi må nok gi enda litt mer i tiden som kommer om vi skal kunne utvikle en sunn økonomi.  
 
Vi vil derfor igjen oppfordre alle våre faste givere og nye givere, om å fortsette å praktisere en av 
de spørsmålene vi svarer ja til ved vår medlemsopptagelse: Å støtte menigheten med våre gaver – 
i tillegg til vårt nærvær, våre tjenester og våre bønner. Vi håper alle kontinuerlig vurderer økning i 
sine gaver, slik at det blir større samsvar mellom våre inntekter og utgifter. Bibelen sier at Gud 
elsker en glad giver, og det tror vi også gjelder våre økonomiske bidrag.  

 
 

 
 
DIAKONIEN I MENIGHETEN  
 
Leder Inger Nesheim rapporterer at det har vært utført følgende oppgaver i året som gikk:  
 

ü Hentet og brakt de eldre i menigheten til gudstjenester og andre aktiviteter i kirken.   
ü Delt ut blomster til de eldre til jul.  
ü Noen av oss har hatt jevnlig kontakt med de eldre på telefon eller ved besøk.  
ü Vi har og vært tilstede i foreningen Bien. 

   
 

ØKUMENIKKEN I MENIGHETEN  
 
Helt siden menigheten etablerte seg i Fyllingsdalen, har vi hatt et åpent og godt samarbeid med de to 
menighetene i Dalen tilhørende Den norske kirke. Prester og diakoner møtes til samtale og planlegging i 
et forum som har fått navnet FYLLØK. Søndag 25. november sto vår menighet som vertskap for den årlige 
fellesgudstjenesten, der det denne gangen skjedde noe historisk i økumenisk sammenheng: presten i 
Fyllingsdalen kirke forrettet dåp av en av deres små etter luthersk liturgi. Flott å oppleve! 
 
Agape Church heter en innvandrermenighet som leier kirkelokalene hos oss hver søndag ettermiddag. 
Det er fint at vi kan gi husrom til en menighet som trenger lokale og som samler mange barn og voksne 
fra Eritrea og Etiopia. Vi planlegger denne våren en felles kirkekaffe. 
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STATISTIKK FOR METODISTKIRKEN I FYLLINGSDALEN 
 

KALENDERÅRET 2018 ANTALL: 
DØPTE 2 

EKSAMINERT I ÅR 4 

   
BEKJENNENDE MEDLEMMER:   

   
MEDL. 31.12.2017: 141 

OPPTATT  2 
INNFLYTTET   

FLYTTET   
UTMELDT  
STRØKET   

DØDE 1 
MEDL. 31.12.2018: 142 

   
DØPTE MEDLEMMER:   

   
MENIGHETSBARN UNDER 18 ÅR 50 

MENIGHETSBARN OVER 18 ÅR 264 
I FORB. MEDLEMSKAP U. 18 ÅR   
I FORB. MEDLEMSKAP O. 18 ÅR 2 

UTMELDT   
STRØKET   

DØDE 1 
SAMLET METODISTBEFOLKNING: 458 

   
ASSOSIERTE MEDLEMMER  

LOKALPREDIKANTER 1 
TOTALT ANTALL GUDSTJ.BESØK 1887 

GJ.SNITT PR. GUDSTJ. 44 
VIGSLER 1 

 
Kommentar til statistikken: For 2017 var det oppført 84 menighetsbarn under 18 år. I år er tallet 50, 
og en kan undre seg over hvor 34 har blitt av. Jeg brukte fjorårets tall for 2017, det har jeg ikke gjort i 
år. Hvis flere forgjengere har brukt fjorårets tall og i tillegg ikke har tatt høyde for at de under 18 har 
passert 18, kan det være en av forklaringene. Noen annen og bedre har jeg ikke. Jeg bare vet at de 
50 er det som våre lister fra Hovedkontoret forteller oss at vi har og det er de vi få tilskudd for. 
 
 
MENIGHETSBYGGENDE ARBEID 
 
Programkomiteen 
Vi hadde seks møter i programkomiteen i 2018, og komiteen besto av Yngvar Ruud, Jon Løvland, Rolf 
Hugo Hanssen, Inger Helene Stokke, Tone Helene Jensen Holm, Liv Anna Kjesæth og Marit Meistad. Vi har 
ansvar for å lage en gudstjenesteplan og finne predikanter, gudstjenesteledere og musikere til våre guds-
tjenester.  
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Vi vil spesielt nevne høstofferhelgen. Da inviterte vi Hilde Marie Movafagh til byen. Hun talte på høstoffe-
ret, men dagen før holdt hun bakekurs for 8 fornøyde deltakere. De bakte flotte kaker som ble servert til 
kirkekaffen. 
 
Gudstjenester 
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Med lederteam i menigheten, blir det også 
større variasjon i gudstjenestetilbudet og i forkynnelsen. Yngvar Ruud har hatt fast ansvar for to 
gudstjenester i måneden og Jon Løvland en. De andre har blitt ivaretatt av menighetens to pensjonerte 
prester, Rolf-Hugo Hanssen og Thor Bernhard Tobiassen samt legfolk og gjestetalere fra andre menighe-
ter. 

 
Gjennomsnitt 2018   44 
Gjennomsnitt 2017     47 
Gjennomsnitt 2016     38 
Gjennomsnitt 2015     43 
Gjennomsnitt 2014     40 
 

 
Sinnsrogudstjenester 
Vi gleder oss over at sinnsrogudstjenestene en søndag kveld i måneden, har 
etablert seg med et frammøte på mellom 30 og 50. En betydelig del av de 
som kommer, er det vi kaller kirkeuvante. Vi gleder oss også over at stadig 
flere av menighetens medlemmer og venner opplever dette som en god må-
te å feire gudstjeneste på. Les mer i Yngvar Ruuds rapport. 
 
 
 
 

Sanggudstjenester  
Ettersom både sinnsrogudstjenestene og sanggudstjenestene normalt er lagt til kveldstid, har det om 
høsten bli arrangert KORKAFE. På våren er høydepunktet sanggudstjenesten på 2 påskedag, PÅSKEN I 
ORD OG TONER, som har hatt meget god søkning. 
 
Generasjonsgudstjenester  
Jon Løvland har, i samarbeid med Eva Marie Toppe, hatt ansvaret for disse gudstjenestene. Les mer i Jon 
Løvlands rapport. 

Tjenestegruppene 
Tjenestegruppene i menigheten hjelper til med praktiske oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av 
en gudstjeneste, og de som er med i tjenestegruppene fordeler oppgaver mellom seg. Det et oppgaver 
som å være kirkevert, ta inn kollekt, telle kollekten, vise PowerPoint, kjøpe inn blomster til alteret og ord-
ne til kirkekaffen. Vi skulle gjerne vært flere til å dele ansvaret. Vi har nå seks tjenestegrupper mot åtte da 
de ble etablert for vel 20 år siden, og hver gruppe har ansvar for tre gudstjenester i halvåret. Gi beskjed 
om også du kan tenke deg å bidra med dette.  Vi retter en stor takk til alle medlemmer av tjenestegrup-
pene som hjelper til med dette viktige arbeidet! 

Festkomiteer 
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Vi har i dag to festkomiteer i menigheten som hjelper til de gangene vi har litt større kirkekaffer som på 
vårofferet, takkedagen og høstofferet. De blir glade om flere kan tenke seg å bidra. 

 
MINDRE SAMLINGER 
 
Åpen temakafe 
Høsten 2018 var det planlagt fire samlinger. Yngvar Ruud fortalte og viste bilder fra en reise til 
Nord-Norge som en overgang fra sommer til høst. Varaordfører Marit Moltu gav i oktober et inn-
blikk i Bergenspolitikken sett gjennom hennes briller. I november kåserte Rolf Hugo Hanssen om 
temaet «Hjertesaken», mens det siste arrangementet i begynnelsen av desember måtte gå ut. Per 
Anders Nordengen meldte avbud kort tid før og det var ikke mulig å finne noen som kunne tre inn i 
stedet.  
 
Våren 2019 har vi pr dato gjennomført to samlinger der Rolf Hugo Hansen tenkte høyt rundt emnet 
«I tide og utide» under samlingen i februar. I mars hadde vi besøk av sogneprest Thor Brekkeflat 
som snakket om «Slik kan livet også være». I april skal Thor Bernhard Tobiassen fortelle om T. B. 
Barratt som metodist, mens Yngvar Ruud tar for seg den kjente metodistmisjonæren E. Stanley Jo-
nes i mai-møtet.  
 

Kristen Tro – Oppdatert (KTO) 
I 2018 har vi hatt en månedlig samling i kirken med kveldsmat, undervis-
ning og samtale basert på boken «Kristen tro – oppdatert», som har gitt 
navnet til dette kurset. 16 meldte seg på og vi har hatt gode samlinger. 
Gerd-Helene Aasbø og Liv Anna Kjesæth har hatt ansvaret for maten og 
Torhild og Yngvar Ruud for undervisning og samtaleopplegg. Disse sam-
lingene ble avsluttet til jul. 
 
Bibelsamtalegruppe 
Fra nyttår startet vi en vanlig bibelsamtalegruppe. Flere av dem som var 
med på KTO, fortsatte her. Gruppen møtes en torsdag i måneden og vi 
følger foreløpig et samtaleopplegg fra andaktsheftet I DAG. 
 
 

Foreningen BIEN 
Dette er en forening med lang fartstid i menigheten. Godt voksne damer samles trofast i kirken 
siste tirsdag i måneden til loddsalg, andakt, servering og sang. 

 
Hobbyverksted 
Hver onsdag samles flittige kvinner i kirkestuen til ulike hobbyaktiviteter. Denne virksomheten er 
ikke organisert som en menighetsaktivitet, men har kommet i gang ved et lokalt initiativ. Flere av 
våre medlemmer deltar aktivt og er et godt bindeledd inn til menigheten. 
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BARN OG UNGDOM 
 

 
 

 
Bergen MS 

 

 
 

ÅRSMELDING 2018 
 
Bergen MS har i arbeidsåret bestått av enhetene Flokk og Tropp. Årets høydepunkt var nok leiren i 
Trondheim som troppen deltok på i sommer. Vi var ved utgangen av 2018 samme antall medlemmer som 
i 2017: 53 barn og voksne.  
 
Flokken 
Flokken er ved nyttår en god gjeng på ca. 15 speidere. I 2018 har flokken hatt hyttetur, deltatt på gruppe-
tur og ellers hatt et variert opplegg. Det har både vært møter med fokus på tradisjonelle speiderferdighe-
ter som naturkjennskap, møter der vi har laget ting, og gjennom hele året har vi satset mye på å være ute 
på møtene. 
 
Troppen 
Troppen har hatt faste speidermøter hver onsdag med mange varierte aktiviteter. Vi har fokusert på 
patruljearbeid og jobbet mot leiren vi deltok på i sommer. På våren hadde vi overnattingstur ute i Haug-
landsdalen sammen med flokken, og vi deltok på gudstjeneste i kirken, én på våren og én på høsten. Ved 
utgangen av 2018 besto troppen av tre patruljer med totalt 26 speidere. 
 
Ledersituasjonen 
Vi fikk rett før nyttår litt ekstra hjelp som reddet oss da. Nå mangler vi igjen litt for å kunne drive på en slik 
måte at vi ikke sliter ut noen. Foreløpig har vi valgt å drive videre inn i 2019, men fremtidsutsiktene er 
usikre. 
 
Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke alle ledere i Bergen MS for en flott arbeidsinnsats i 
dette arbeidsåret også. Det arbeidet som blir gjort er utrolig viktig, og speiderne som kommer uke etter 
uke setter stor pris på det tilbudet vi gir. 
 
For Bergen MS speidergruppe 
 
Frank Botnevik, Gruppeleder  
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ÅRSMELDING 2018 - for Barnekor og Knøttekor  
som er del av Sanglaget i Metodistkirken i Fyllingsdalen 
 
Knøttekor er kor for barn fra 2- 5 år. Barnekor er kor for barn fra 5-9 år.  
I 2018 møttes vi i kirken vår hver mandag - og hadde kor- fri når skolen hadde fri. Vi møttes kl. 16 til kor-
middag som ble laget av kirkens frivillige. Knøttekor sang fra kl. 16.45 – 17.20, og Barnekoret fra kl. 17.20 
– 18.00  
Undertegnede hadde ansvar for koraktiviteten – og har hatt gleden av å samarbeide med Jon Løvland 
som musiker ca 2 ganger i måneden. Jon har hatt ansvar for gudstjenestene når korene har vært med - og 
har lagt til rette for at barnekorene fikk en viktig og spennende rolle i den sammenheng. 
I barnekorene legger vi vekt på lekbetont musikalsk aktivitet, der vi har et ønske om:   

At barna skal bli kjent med sanger som formidler et positivt Gudsbilde, tradisjonelle barnesanger og 
nyere sanger.  
Å stimulere barnas utvikling, fantasi og kreative evner -ved å være sammen med dem i musikalsk lek-
betont aktivitet. 
Å bidra til positiv kontakt mellom barna og mellom barna og de voksne, og bygge et trygt og godt sosi-
alt felleskap i korene. 

Barnekorene hadde 19 øvinger pluss et gårdsbesøk våren 2018. Vi medvirket i kirkens gudstjenester 3 
ganger. Vi besøkte Betanien sykehjem og rehabilitering 2 ganger våren 2018. Høsten 2018 hadde barne-
korene 13 øvinger pluss gårdsbesøk.  
Vi medvirket i kirken ved 3 gudstjenester og vi besøkte Betanien sine sykehjemsavdelinger 2 ganger.  
Ved besøk på sykehjemmet har vi Generasjonssang. Det vil si at vi henter fram gamle barnesanger/ søn-
dagsskolesanger de eldre kjenner, og synger sammen med de eldre, danser små ringdanser – og har som 
mål å skape musikalsk samspill mellom sykehjemspasientene og barna m/ ledsagere.  
Våren og høsten 2018 var vi i gjennomsnitt 11 barn m/ ledsager på hver Knøttekor øving.  
I barnekoret var det i gjennomsnitt 5 barn på hver øving på våren 2018. Høsten 2018 har vi hatt instru-
mentalundervisning for 2-3 barn i Barnekortiden. Disse barna har bidratt på trommesett og flygel- som 
band når- Knøttekor har medvirket med sang i kirken vår- og på Generasjonssang. Jon Løvland har ledet 
denne delen av undervisningen – og jeg har støttet dette- og bidratt til at Knøttekor og band hadde felles 
repertoar. 
 
Skrevet av Eva-Marie S Toppe 11.3.2019 
 
Søndagsskolen 
Menigheten driver med søndagsskole for å lære barna om Gud på en mer lettfattelig måte enn det blir 
gjort på en vanlig gudstjeneste. I tillegg ønsker vi at de skal bli kjent med andre barn i menigheten og få et 
miljø der de skal trives og få lyst til å komme igjen. Vi har en fortelling fra Bibelen, aktivitet i tilknytning til 
den og litt lek. 
Det var i 2018 tilbud om søndagsskole på 10 gudstjenester i løpet av året. Vi har hatt synkende oppmøte 
på søndagsskolen det siste året, og for første gang på lenge har enkelte søndagsskoler blitt avlyst pga at 
det ikke har kommet noen barn. Strategigruppen jobber med saken og prøver finne ut hva vi kan gjøre for 
å snu trenden. 
 
Konfirmanter 
Menighetsarbeider Jon Løvland skriver: Vårens konfirmantarbeid kulminerte med en flott Konfirmasjons-
gudstjeneste med 4 konfirmanter. Denne høsten er det hele 6 konfirmanter! Menigheten hadde ingen 
dåpsbarn dette året, så hoved rekrutteringen har vært gjennom speiderarbeidet, både direkte og venner 
av speidere, samt søsken til fjorårets konfirmanter. Det er noen flotte ungdommer, og spesielt flott var 
det å samle begge gruppene til et felles opplegg i desember. Det viser et vekst- og utviklingspotensial 
verdt å jobbe videre med.  
I tillegg til undervisning, deltagelse i gudstjenester, konfirmantleir og Londontur, har noen av konfirman-
tene deltatt på Nyttårsleir og fått knyttet videre kontakt med konfirmanter andre steder i landet. 
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SANGEN OG MUSIKKEN 
 
METONE 
I vårhalvåret 2018 mens vår faste dirigent hadde permisjon, var det Raquel Sanchez- Castellanos som 
ledet koret – noe som gjorde at vi en stund hadde et par spanske sanger med i repertoaret. Takk til 
Raquel for et fint halvår. I august fikk vi vår dyktige, faste dirigent tilbake etter fødselspermisjon. 
 
Året 2018 har vært et år på det jevne for oss i Metone. Det vil si at vi har medvirket på en god del av 
gudstjenestene i kirken vår, men ikke hos noen andre. Vi har selvsagt også vært oppe på Betanien og 
sunget på 3A og B på våren og rett før jul til glede for både tilhørere og sangere. Metodistkirkens syke- og 
alders-hjem ble også besøkt rett over nyttår under juletrefesten der. 
 
For øyeblikket har vi 23 medlemmer i Metone som møtes stort sett hver mandag til øving. Hvis det skulle 
være noe som står på ønskelisten - så måtte det være at vi svært gjerne skulle fått utvidet mannsrekken, 
som er svært sårbar om noen er borte. Det sosiale miljøet og kaffepausene alene burde være nok til å 
lokke på nye sangere. La det være en oppfordring til oss alle om å verve nye medlemmer til Metone. 
 
Knøttekor og barnekor (se egen rapport under BARN OG UNGDOM fra Eva Marie Toppe) 
 
Organister/pianister 
Vi har hatt gleden av å ha musikk på alle våre gudstjenester takket være et flott team av musikere i og 
utenfor menigheten. De søndagene Jon Løvland har ansvar for gudstjenesten, trakterer han også flygelet. 
Hans Zweidorff spiller både orgel og flygel, noen ganger ledsaget av Yngvar Ruud på euphonium. Vi er 
takknemlige for de musikere som vi trenger å leie inn til spilling, og der har Adventistkirken vært til stor 
hjelp med dyktige musikere. Dessuten gror det av barn og unge som behersker ulike instrumenter og 
gleder oss med musikk fra tid til annen. Jon Løvland har gjort en flott jobb med å gi musikkundervisning til 
barn som også har deltatt med spilling på kirkens gudstjenester. 
 

Veien videre 
Vår kirke og vår menighet går en urolig og spennende tid i møte. Vi trenger i denne situasjonen å ha to 
tanker i hodet samtidig: både samtaler om ekteskap og ordinasjon av likekjønnede og den tjenesten Gud 
har kalt oss til som menighet – i Fyllingsdalen og i Bergen. Tiden vil vise om vi makter både å leve med 
uenighet og samtidig jobbe godt sammen slik at vår menighet kan leve opp til sitt motto: «En kirke åpen 
for alle». Vi har store utfordringer som strategiutvalget har lagt på bordet, og vi trenger alle de innspill og 
initiativ som kan samle oss om viktige oppgaver for at vår menighet kan skape tro, trivsel og tilhørighet – 
også i fremtiden.  
 
Takk  
Uten en trofast flokk med dyktige og inspirerende medarbeidere som legger ned betydelig arbeid og 
engasjement gjennom året, hadde vi ikke kunnet drive det arbeidet som vi gjør. Små og store oppgaver, 
synlige og usynlige, er like viktige i arbeidet for Guds rike. En hjertelig takk til hver og en av dere! Gud 
velsigne arbeidet og menigheten i dagene som kommer! 
 
 

Yngvar Ruud Jon Løvland Helge Holmbek 
Prest Menighetsarbeider Leder MR 
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Prestens rapport for 2018-19 
til menighetskonferansen i Metodistkirken i Fyllingsdalen 09.04.2019 

Den pastorale tjeneste 
Mine arbeidsoppgaver har bestått av ansvar to gudstjenester i måneden, oppgaven som daglig leder, 
sykebesøk, kirkelige handlinger og det av menighetsbyggende arbeid som jeg har rukket over innenfor 
mine tildelte 40%. Min tjeneste har vært en del av et team med Jon Løvland som menighetsarbeider 
(30%) og Eva-Marie Toppe som musikkmedarbeider (15%), og vi har utfylt hverandre på en god måte.  
 
Gudstjenestearbeidet har jeg hatt stor glede av, særlig gjelder det liturgi og prekenarbeid. Jeg forsøker 
å forkynne aktuelt og relevant i troskap og respekt for bibelteksten. Jeg har også tatt med mitt eufonium 
og spilt sammen med organisten på noen gudstjenester. Den markante økning i gudstjenestefremmøtet i 
2017 gikk dessverre litt tilbake i 2018, fra 47 til 44. Den tendensen må vi snu igjen! 
 
Sinnsrogudstjenestene som vi feirer i samarbeid med Treffpunkt Recovery, har vært mitt hovedansvar. 
Vi har hatt 3-4 sinnsrogudstjenester på søndag kveld pr halvår. En stor del av de fremmøtte mennesker 
ser vi ikke på våre andre gudstjenester. Noen har bakgrunn fra ulike former for avhengighet, noen kom-
mer fra et nærliggende behandlingssenter basert på tolvtrinnsprogrammet og andre finner denne guds-
tjenesteformen åpen, inkluderende og fin å være med på. Det er gripende å høre vitnesbyrdet fra men-
nesker som takker Gud, sin Høyere Makt, for at de har fått et nytt og bedre liv. Takk til alle de frivillige 
som hjelper til med disse gudstjenestene! 
 
I tillegg til kirkens gudstjenester, har jeg dessuten skrevet noen andakter til lokalavisen Sydvesten. Sam-
men med Torhild har vi hatt ansvar for undervisningen på «Kristen tro – oppdatert» - et månedlig bibel- 
og samtaleopplegg med 16 deltagere som ble avsluttet ved årets utgang.  
 
Sjelesorg utøves primært ved samtaler ved syke- og husbesøk, i samtaler i forbindelse med kirkelige 
handlinger eller pr. telefon. Menighetens eldre og syke medlemmer som ikke er i stand til å komme til 
kirken, får regelmessig besøk, både av presten og av diakonikomiteen.  
 
Menighetens administrasjon som ligger i min stilling, omfatter deltagelse i menighetsråd, AU, pro-
gramkomite og kirkebokføring, plakater/løpesedler til sinnsrogudstjenesten, stoff/bilder til nyhetsbrevet 
og hjemmesiden.  
 
Ordinerte medarbeidere har menigheten glede av ved de to ordinerte prester og en diakon i pensjo-
nert stilling som er tilknyttet vår pastoratkonferanse: Thor Bernhard Tobiassen,  Rolf-Hugo Hanssen og 
Torhild Ruud. De gjør hver på sin måte en god tjeneneste iblant oss som vi setter stor pris på. Jeg takker 
dem for godt samarbeid! Jon Løvland er ikke ordinert, men avslutter også sin tjeneste etter to år. Han har 
vært en kilde til inspirasjon for meg og på en flott måte skjøttet sine ansvarsområder. Takk, Jon! 
 
En varm takk 
Jeg har i to år hatt gleden av å tjenestegjøre i denne menigheten, en tjeneste jeg avslutter i sommer. Da 
overleverer Jon og jeg stafettpinnen til Tom G. Johnsen, som blir menighetens pastor i 50% stilling. Jeg 
flytter ikke fra byen og menigheten, og vil fortsatt være en del av menighetens fellesskap og fortsatt ha 
ansvar for sinnsrogudstjenestene.  

Metodistkirken står foran en svært avgjørende tid etter den ekstraordinære Generalkonferansen i fe-
bruar. Mange gleder seg over vedtaket om å videreføre kirkens linje i synet på ordinasjon og vigsel av 
likekjønnede. Mange fortviler og den internasjonale kirken er nesten delt på midten. Om vi klarer fortsatt 
å forene Metodistkirken nasjonalt og internasjonalt, vil de nærmeste måneder og år vise. Mitt håp er at vi 
kan leve opp til kirkens motto: ÅPNE HJERTER – ÅPNE SINN – ÅPNE DØRER! 

Fyllingsdalen 22.03.2019 
Yngvar Ruud (sign.)  
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Rapport til menighetskonferansen 09. april 2019 
Jon Løvland 

La meg også i årets rapport starte med å takke for forbønn og omtanke.  
 
Gudstjenester: 
Mitt ansvar har vært én gudstjeneste pr måned, og de fleste av disse har vært generasjonsgudstjenester 
med fokus på involvering av konfirmanter, kor og unge musikere. Konfirmanter og voksne har ofte ledet 
gudstjenestene, mens jeg har tatt hånd om forkynnelsen og ansvaret for musikken.  

Barn og ungdom 
De mandagene jeg har vært i byen har jeg deltatt på sangmiddag og korøvelse. Samarbeidet med Eva-
Marie Toppe har fungert utmerket og besøkene med generasjonssang på Betanien med har vært spesielt 
flotte. 

I forkant av 2 generasjonsgudstjenester har jeg også deltatt på speidermøter med innslag og forberedel-
ser.  

Tilbudet om instrument/band undervisning har vært lite benyttet, men noen få barn har deltatt med flott 
spilling i gudstjenestene. 

Konfirmantarbeid: 
Vårens konfirmantarbeid kulminerte med en flott Konfirmasjonsgudstjeneste med 4 konfirmanter. Denne 
høsten er det hele 6 konfirmanter! Menigheten hadde ingen dåpsbarn dette året, så hoved rekrutte-
ringen har vært gjennom speiderarbeidet, både direkte og venner av speidere, samt søsken til fjorårets 
konfirmanter. Det er noen flotte ungdommer, og spesielt flott var det å samle begge gruppene til et felles 
opplegg i desember. Det viser et vekst- og utviklingspotensial verdt å jobbe videre med.  

I tillegg til undervisning, deltagelse i gudstjenester, konfirmantleir og Londontur, har noen av konfirman-
tene deltatt på Nyttårsleir og fått knyttet videre kontakt med konfirmanter andre steder i landet.  

Møter: 
Som en del av mitt arbeid har jeg deltatt i programkomite, menighetsråd, strategiutvalg og AU sine møter 
når jeg har vært i byen. Har i tillegg deltatt på møte i det økumeniske samarbeidet i Fyllingsdalen, FYLLØK. 

Menighetsutvikling og veien videre 
Høsten 2018 har et strategiutvalg jobbet videre med menighetsutviklingsplanene og kommet opp med 
synspunkt og forslag til MR for videre arbeid/konklusjoner. Denne gruppen gav MR sin rapport før jul, og 
MR jobber videre med dette våren 2019.  

Det er min observasjon, og bekymring, at det er relativt liten kontakt mellom de flotte aktivitetene som 
gjøres for barn/unge på den ene siden og menighetens voksne medlemmer og aktiviteter på den andre 
siden. Det kan oppfattes som «siloer», arbeid som drives på samme sted, men samtidig oppleves adskilt. 
Det er kjerne-personer som gjør en fantastisk innsats som ledere og medhjelpere I dette arbeidet, men 
de opplever å stå alene og er slitne/frustrerte. Denne situasjonen kan ikke fortsette videre over tid.  

For å unngå dette må det foretas noen valg basert på grundige samtaler og målrettet prioritering, både 
med tanke på innsatsen fra ansatte og de frivillige/lekfolket. Temaet har vært samtalt over en rekke år, 
men situasjonen har bare fortsatt uten å finne en tilfredsstillende løsning. Herunder behovet for en moti-
vator og koordinator for Barne- og ungdomsarbeidet.  

Den dårligste løsningen er å ikke velge noe eller la være å prioritere. Det vil bare forsterke at ledere blir 
mer utslitt og helt mister motet. Min anbefaling er å tørre å velge satsningsområder og sette inn alt me-
nigheten har av ressurser på det en lander på. Og det må etter min oppfatning inneholde en prioritert 
satsning mot barn og unge om menigheten skal nå sin visjon og ha en fremtid i årene som kommer. 
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Jeg nevnte ledertrening sist og løfter det igjen. Rekruttering og trening er avgjørende for å kunne satse og 
videreutvikle. Klarer menigheten ikke å trene og rekruttere ledere nok, så må aktiviteter og satsning også 
justeres.  

Relasjonsbyggende tiltak og tenkning tror jeg personlig er en nøkkel, og gradvis få fokuset over på at kir-
ken er oss menneskene, og ikke et bygg vi går til når vi har en oppgave eller tjeneste å gjøre. En god, varm 
og relasjonsbyggende kirke vil oppleves attraktiv på menneskene som kommer i kontakt med oss og for-
holdet oss imellom.  

Jeg våger meg frempå med et spørsmål til videre samtale og brainstorming: 
Er det en tanke å samle alt, på f.eks. onsdager, utvide sangmiddagen til en felles menighetsmiddag og 
tenke det å være kirke på en ny måte? Å være sammen og i større grad gjøre noe sammen?  
Vil vi prioritere det? Komme selv og ta noen med oss? Støtte lederne i arbeide og involvere oss?  
Det er oss det handler om og det er vi som må svare på dette. 

Vil også til slutt fortsette å løfte opp dette med et prosjekt utenfor oss selv, et lokalt og/eller globalt dia-
konalt/misjonalt prosjekt. Selv om menighetens økonomi til tider har vært presset er det min erfaring at 
det ikke konkurrerer om de samme midler, og heller er til gjensidig velsignelse.  

Jeg avslutter min tjeneste i Fyllingsdalen denne sommeren, og vil takke for at jeg har blitt inkludert og tatt 
med på laget sammen med dere disse 2 årene. Til slutt vil jeg takke pastor Yngvar Ruud for samarbeidet i 
tjenesten og for den flotte innsatsen han har gjort denne perioden som pensjonert prest, mentor og sam-
talepartner. 

Jeg har tro på dere og er fortsatt med dere på laget som menighetsrådgiver om dere ønsker det.  
Jeg ber for dere. 
Jeg ønsker dere Guds rike velsignelse inn i spennende tider! 

 

Jon Løvland 
Menighetsrådgiver/menighetsarbeider 
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Forslag til tillitsvalgte i Metodistkirken i Fyllingsdalen 2019-2020

MENIGHETSRÅD  
Valgte medlemmer 
Leder Helge Holmbek 
Nestleder/ref. Vivian Meyer 
Rådsmedlem  
2017-2019 Vivian Meyer 
 Gerd-Helene Aasbø 
Faste medlemmer 
Prest  Tom Johnsen  
Kirkeverge  Øistein Fotland 
Økonomi Thor Bernhard Tobiassen 
Program Rolf-Hugo Hanssen 
Diakoni Inger Nesheim 
Personal Liv Anna Kjesæth 
Legdelegat Øistein Fotland 

MENIGHETSRÅDETS AU (velges av MR) 

ØKONOMIUTVALG 
Thor Bernhard Tobiassen, Øistein Fotland, 
Helge Holmbek  

KIRKEVERGEKOMITE 
2017-2020 Øistein Fotland, leder  
2018-2020   Jan Kåre Stokke 
2019-2021 Helge Holmbek, Liv Anna Kjesæth 
Faste medlemmer 
menighetsrådets leder, prest 

PROGRAMKOMITE 
2019-2021 Rolf-Hugo Hanssen, , leder 
2018-2020  Liv Anna Kjesæth,  

Tone Helen Holm 
2019-2021  Inger Helene Stokke, Marit Meistad 
Faste medlemmer: prest, menighetsarbeider 

DIAKONIKOMITE 
2017-2020    Inger Nesheim, leder 
2019-2021  Inger-Lise Henne Holmbek 
 Gerd-Helene Aasbø 
Faste medlemmer prest 

PERSONALKOMITE 
2017-2020 Liv Anna Kjesæth, leder 
2018-2020 Siri Meyer 
2019-2022  Svanhild Tobiassen 
Faste medlemmer Legdelegat, prest 

LEGDELEGAT Årskonferansen  
2018-2022 Øistein Fotland 
2018-2022  Wenche Strand vara 

REGNSKAPSFØRER 
KNIF regnskap 

REVISOR  
Metodistkirkens hovedkontor 

SAKRAMENTSMEDHJELPERE 
Gerd Helene Aasbø, Svanhild Tobiassen 

HISTORIKER 
Thor Bernhard Tobiassen 

NOMINASJONSKOMITE 
Leder pastor 
2017-2020 Inger Nesheim 
2018-2021 Inger Helene Stokke 
2016-2019 Nomineres på men. konferansen 

BIBELKONTAKT 
Gerd-Helene Aasbø 

KIRKENS NØDHJELPKONTAKT 
Inger Nesheim 

KIRKENS SOS 
Inger Nesheim 

LEDERE FOR MENIGHETSAKTIVITETER 
KNØTTEKOR/BARNEKOR 
Eva Marie Toppe 

SØNDAGSSKOLE 
Marit Meistad, Gerd-Helene Aasbø 

FYLLINGSDALEN MS 
Frank Botnevik 

METONE 
Helge Holmbek 

HÅNDARBEIDSGRUPPE 
Ruth Elin Elde, Gerd-Helene Aasbø 

SINNSROGUDSTJENESTER  
Yngvar Ruud, Helge Holmbek 

BIBELSAMTALEGRUPPE 
Torhild og Yngvar Ruud, Liv Anna Kjesæth, Gerd-
Helene Aasbø 

ÅPEN TEMAKAFE  
Svanhild og Thor Bernhard Tobiassen, Torhild og 
Yngvar Ruud, Rolf-Hugo Hanssen 


