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Pastors rapport til Menighetskonferansen Første Metodistkirke, Fyllingsdalen 

Torsdag 28. april 2020 

 

Kjære menighet og tilsynsprest! 

Dette blir en rapport for arbeidsåret 2019-2020, men jeg starter med litt statistikk for kalenderåret 2019. 

Statistikk 

Det ble i 2019 tatt opp tre nye medlemmer. Disse er: Morten, Martin og Maren Krokeide Ottesen. Nye 

medlemmer betyr ny glede, og dette er virkelig noe å glede seg over. 

To meldte seg ut og fem døde. Disse fem er: Tone Hellevang Dahl, Magnhild T. Larsen, Margot 

Gulbrandsen, Gudveig Olsen og Gerd Brekke. 

Vi minnes disse fem i takknemlighet og lyser fred over deres gode minne! Hver uke feirer vi Jesu 

oppstandelse, for søndagen er oppstandelsesdagen. Og på grunn av Jesu oppstandelse har vi fått et 

levende håp om at vi og alle som dør i troen på Jesus Kristus, selv skal få del i en oppstandelse etter vår 

død. Vi skal med andre ord sees igjen. Dette er vår trøst.  

Alle tallene som her nevnt betyr at vi har gått tilbake med tre medlemmer, fra 142 til nå 139 medlemmer 

i full forening. 

Når det gjelder menighetsbarn ble to døpt i 2019, Sara Hough Flo og Nora Emilie Aardal Leknes. Disse 

seks ble eksaminert: Maria Hauge Gjerland, Maren Krokeide Ottesen, Karen Gullveig Alver Vatnelid, 

Mille-Marie Willestofte, Simon Andre Lade og Alexander Thomassen. 

Blant menighetsbarna er 5 utmeldt og tre døde som utgjør en total nedgang på 11, fra 458 til 447. 

Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk i 2019 var 44,5 som er opp en halv fra 2018. 

 

NOEN ORD OM VIRKSOMHETEN 

Personalkomiteen melder at øvelsene for barnekoret etter 12. mars ble innstilt som en følge av 

smittevernreglene knyttet til koronaepidemien, men at dirigent Eva-Marie Toppe har startet opp med 

nettbaserte øvelser. Barna får hver mandag et variert opplegg som de kan gjennomføre hjemme. Og hun 

er dermed ikke permittert. 

Utleie 

31.mars inngikk menigheten en utleieavtale med Den norske kirke, Fyllingsdalen menighet om leie av 

våre lokaler på grunn av reparasjon av deres kirketak. Leien gjelder bruk av kirkesal og sidesal til 

fortrinnsvis gudstjenester med kirkekaffe, men også til mulige begravelser/bisettelser. Avtalen gjelder fra 

30. august 2020 og ut kalenderåret, med mulighet til forlengelse fram til påsken 2021. 

 

Fra Kirkevergene meldes det at det ikke har blitt utført særskilte vedlikeholdstiltak i kirkebygget i løpet 

av arbeidsåret utover vanlig drift og løpende vedlikehold. 
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Formiddagstreffet 

Slik situasjonen er akkurat nå har vi ikke lenger noe Formiddagstreff. Det er ikke formelt lagt ned, og ikke 
vet vi heller med sikkerhet om det blir det, men alle fem som til nå har stått med ansvaret takker for seg. 
Hva vi skal gjøre med det bør bli gjenstand for samtale i Pastoratkonferansen eller kanskje aller helst i en 
større sammenheng når vi igjen kan samles. I alle fall vil jeg rette en stor takk til Torhild og Yngvar Ruud, 
Svanhild og Thor Bernhard Tobiassen og Rolf Hugo Hansen. Dere har gjort en stor og viktig tjeneste siden 
2015, og bidratt inn i menigheten på en positiv og verdifull måte. Det er vi glad og takknemlige for, så 
igjen: Tusen takk! 

Forkynnelse 
Fra mitt virke i menigheten vil jeg først si noe om forkynnelsen. Jeg har stort sett holdt meg til 
temarekker siden jeg kom, med unntak av Generasjonsgudstjenestene. Den første prekenserien kalte jeg 
for «Det viktigste» og den bestod av fem prekener fra 1.Tessalonikerbrev, første kapittel. Det viktigste er 
å ta vare på sjelen vår, for  

«Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et 
menneske gi som vederlag for sin sjel?» Mt.16,26 

Så talte jeg om troen, for Paulus taler om at de kristne i Tessaloniki hadde en levende og virksom tro. 
Den tredje prekenen handlet om kjærlighet, kjærlighet til Gud som det viktigste, og så kjærlighet til vår 
neste og oss selv. Derfra gikk jeg til å tale om Håpet. Håpet gjør oss utholdende og frimodige. Det gir 
trøst i forhold til våre kjære som dør og håpet gir fred og trygghet med tanke på egen død. Siste preken i 
denne serien handlet om at troen skal deles, og i den forbindelse delte jeg noe som har vært og 
fremdeles er til inspirasjon og veiledning for meg selv. Det er akronymet BLESS som betyr å velsigne. Og 
som kristne er vi kalt til å velsigne andre mennesker. 

Og da starter det med Bønn. Å be er som å være en veirydder, slik døperen Johannes var for Jesus. 
Bønnene våre kan rydde bort hindringer som gjør at andre mennesker ikke ser Jesus klart og tydelig, eller 
ser at de har behov for å bli frelst. Det er derfor viktig og fint å ha noen ikke-troende som vi jevnlig kan ta 
med i våre bønner. Lytte. Om vi skal være til velsignelse for våre medmennesker, må vi lære oss å lytte. 
Vi må lytte til andres historier og være interessert i det de er opptatt av. Slik kan vi bygge gode 
relasjoner. Ete. Et måltid mat, en kopp kaffe o.l. har alltid fungert som relasjonsskapende. Jesus gjorde 
det ofte og ble derfor kalt «storeter». Dette er fortsatt en god ting å gjøre. Sørve. Det er også viktig å ha 
en tjenende innstilling til våre medmennesker. Vi kan alltid gjøre noe godt for andre, hjelpe og møte 
behov. Og så skal vi huske at Jesus løftet statusen for det å være tjener. «Den som vil bli stor, skal være 
alles tjener.» Og selv kom han ikke for å bli betjent, men for å tjene. Snakke. Følger vi disse trinnene har 
vi skapt oss en plattform for selv å snakke og kunne dele vår troshistorie/vitnesbyrd og kanskje også 
forkynne evangeliet. Og selv om vi ikke får den anledningen, har vi likevel gjort noe verdifullt for andre.  

BLESS – vi er til for å VELSIGNE! La oss hjelpe hverandre med å implementere dette i livene våre og i hele 
menighetens virke.  
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Den andre prekenserien jeg har begynt på, men ikke fullført på grunn av koronasituasjonen som satte en 
stopper for virksomheten fra 12.mars, er «Veien til livet» som er en prekenserie utfra Bergprekenen og 
disse ordene av Jesus: 

«Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, 
og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som 
fører til livet, og få er de som finner den.» Mt.7,13-14 

Og da har jeg beskrevet denne veien som Smal, Lang og med en bevegelse som går både innover og 
utover. Senere, om det blir noen flere muligheter, tenker jeg å si noe om oss som går på denne veien, og 
ikke bare beskrive selve veien. De som går på denne veien er Underveis og har Fokus på Jesus. 

Jeg har også hatt en Sinnsrogudstjeneste høsten 2019 og holdt foredrag med glimt fra Bob Dylans liv og 
musikk på Formiddagstreffet. 

 
Nyhetsbrev 
Jeg har i mange år vært vant til å lage menighetsblad, men nyhetsbrev på Mailchimp var noe nytt for 
meg. Heldigvis fikk jeg god hjelp av Jeremy Cook til å komme i gang, og fra oktober kunne jeg gi ut det 
første nyhetsbrev. Det har til nå blitt fire ordinære nyhetsbrev og to ekstra i mars 2020 på grunn av 
Korona viruset, samt en påskehilsen. Dette er en helt fin måte å formidle ting på, men jeg savner respons 
da jeg vet lite og ingenting om hvordan Nyhetsbrevet blir tatt imot. Kan det gjøres annerledes, er det noe 
en savner også videre? 
 
Speideren 
Så og si hver eneste onsdag siden jeg kom til menigheten har jeg deltatt på speidermøtene. Der har jeg 
hver gang hatt en kort andakt eller ord til ettertanke ved åpningen av møtene. Ellers deltar jeg og hjelper 
til så godt jeg kan. Det er veldig kjekt. Vi har også samarbeidet om to Generasjonsgudstjenester. 
 

Strategiarbeid 
Menighetsrådet bestemte i høst å fortsette sitt tidligere strategiarbeid, og den gruppen som tidligere 
arbeidet med dette, sa seg villig til å fortsette. I tillegg har jeg blitt med. Det vi har vært opptatt av og 
hatt som tema er Lederutvikling i menigheten, og vi tenker at det i den forbindelse er viktig å ha fokus 
på: 

- Å skape rett kultur - Være tilstede - Sette fellesskapet i sentrum og ikke oppgavene 
- Gi positive tilbakemeldinger til hverandre (for å motivere og støtte) 

Konkret holder vi nå på med å lage en arbeidsbeskrivelse/tjenestebeskrivelse med utgangspunkt i 
kirkeordningen, men samtidig tilpasset vår egen situasjon. Dette for å gjøre det lettere å vite hvilke 
forventinger som er knyttet til hver av tjenestene i menigheten. Noe som vi igjen tenker er viktig med 
tanke på å rekruttere nye til ulike tjenester i menigheten. 

Samtaler, sjelesorg, besøk 
Det tar selvsagt tid å bli kjent i en ny menighet og nye sammenhenger, derfor har det ikke blitt så mange 
samtalene og besøk enda, men jeg er i gang. Siden 12.mars er det meste dessverre blitt stoppet på grunn 
av korona-situasjonen, men før påske tok jeg for eksempel en ringerunde til flere av menighetens 
medlemmer, særlig den eldre garde, for å høre hvordan de hadde det. 
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Konfirmantundervisning 
Dette året er det bare en konfirmant, Selma Lovise Holm. Jeg har undervist henne annenhver uke og 
noen ganger har vi også vært sammen med konfirmantene i Centralkirken. Planen var at konfirmantene 
fra begge menighetene skulle reise sammen på konfirmanttur til London. Dette ble det ikke noe av og 
selve konfirmasjonsdagen er blitt utsatt til lørdag 5. september. 
 
Usikker fremtid 
Slik det nå ser ut blir det ikke noe virksomhet i kirken i det hele tatt før etter sommeren. Det generelle 
rådet fra myndighetene er at det ikke skal finne sted arrangement/samlinger med flere mennesker på 
samme sted før etter 15. juni.  
Om det blir slik, vil jeg oppfordre til at vi husker å be for hverandre, og gjerne også ringer hverandre og 
finner trygge måter å ta kontakt på likevel. Det vil selvsagt komme meldinger og annet på kirkens 
hjemmeside, og jeg vil fortsette å sende ut nyhetsbrev. 

I det første Nyhetsbrevet for 2020 skrev jeg om et nyttårsønske jeg hadde. Det vil jeg også avslutte 
denne rapporten med, men oppfyllelsen av ønsket får vi jo vente med til vi kan møtes igjen. Men vi er 
like fullt menighet selv om vi ikke kan samles som før, for når vi tilhører Kristus, tilhører vi også 
hverandre. Og han er nær hos oss. 

ET NYTTÅRSØNSKE 
Bob Dylan har en sang som heter FOREVER YOUNG og først nå på nyåret gikk det opp for meg hva han 
egentlig synger om. I første verset synger han, i min oversettelse:  

 
Må Gud velsigne deg og verne om ditt liv 
Må dine ønsker gå i oppfyllelse og bli virkelig 

Dette har fått meg til å tenke etter om jeg har noen nyttårsønsker, og ja, det har jeg. Dette er mitt 
nyttårsønske for oss som har tilhørighet i Første Metodistkirke i Fyllingsdalen: 
At vi prioriterer å komme på gudstjenestene våre i 2020. I løpet av dette året vil vi ha 23 gudstjenester 
kl.11, samt noen Sinnsrogudstjenester på ettermiddagen. Om vi et øyeblikk holder 
Sinnsrogudstjenestene utenom, har hver og en av dere 29 søndager i løpet av året som dere kan bruke 
på andre ting. Ganske bra etter mine begreper. Regner vi med Sinnsrogudstjenestene blir det snakk om 
drøyt 20 søndager at det ikke foregår noe i kirken vår. Det er heller ikke så verst. Derfor ønsker jeg at 
flere vil prioritere de samlingene vi faktisk har.   
Hvorfor? 
Først og fremst for din egen del. På den måten viser du at du mener alvor med troen din og det løftet du 
gav da du ble medlem. Du vil også bedre ta vare på ditt eget åndelige liv på den måten. I kirken får du, 
som du vet, høre Guds ord, ta del i sakramentene og gjøre bruk av nådemidlene, og det ligger klare 
velsignelser i det. 
For det andre, for min og alle de andre i menigheten sin del. Jeg blir i alle fall glad for hver eneste en jeg 
ser i kirken, og jeg vil tro at de andre også blir det. Det er kjekt å være mange. Det styrker troen og gjør 
oss glad til sinns. 
Om Bob Dylans sang og ønske går i oppfyllelse for meg, vet jeg jo ikke, men ønsket er der likefullt, og nå 
vet også du om det. Det handler om kjærlighet og at vi hører sammen. 
 
Kleppestø, den 16.04.20 
 
Deres i tjenesten 
Tom G. Johnsen 
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Rapport fra 
Menighetsrådet 

i 
 Fyllingsdalen Metodistkirke 

 

Som en innledning i menighetsrådets rapport ønsker jeg å rette en stor takk til Yngvar og Torhild Ruud og 
Jon Løvland for den innsatsen de har gjort for menigheten gjennom flere år. Yngvar har gjennom 
Sinnsrogudstjenestene fortsatt et engasjement i menigheten (han har også en liten stilling på Betanien 
som sykehusprest) så han er absolutt en aktiv pensjonist. Sinnsrogudstjenestene kan anbefales på det 
varmeste som en fin og varm avrunding av helgen. Både musikk og vitnesbyrd er viktige elementer i disse 
kveldsmøtene. 

Høsten 2019 ønsket vi pastor Tom G. Johnsen og hans Marit velkommen som våre nye «prestefolk» 
velkommen til menigheten. Det har vært et hyggelig skifte: Tom har vært engasjert i alle menighetens 
virksomheter fra dag en. Han har satt seg inn våre utfordringer og vært deltagende på samlinger for både 
barn, ungdom og voksne. 

 

Menighetsrådet og arbeidsutvalget har gjennom hele 2019 måttet jobbe mye med utfordringene våre når 
det gjelder økonomien. Pastoratkonferansen i mars 2019 bestemte i tråd med anbefalingene fra 
menighetsrådet å redusere Formiddagsgudstjenestene til to pr mnd.. I tillegg ble det lagt opp til en 
Sinnsrogudstjeneste pr mnd. Dette var grep som ble anbefalt for å senke utgiftene for menigheten da det 
ble klart at vi som menighet ikke hadde økonomi til å ha en pastor ansatt i en hel stilling. 

Menighetsrådet la også opp til at alle Formiddagsgudstjenestene skulle ha et opplegg for barn, enten 
Søndagsskole eller Barne/Generasjonsgudstjenester. Dette fordi vi ønsker å satse på barn og unge. Vårt 
samarbeid med Eva Marie Toppe ble derfor videreført i en 15% stilling som leder av Barnekorene. Også 
Søndagsskolen har fått flere ledere for å kunne fordele ansvaret og minske presset på den enkelte. En 
stor takk til Marit Meistad som har drevet Søndagsskolen mer eller mindre alene i mange år. 

 

Fokus på økonomi har gjort at vi til tross for reduserte inntekter har klart å få kontroll over utgiftene. Vi 
fikk godkjent regnskapene for 2017 og 2018 på den ekstraordinære Pastorat-konferansen i høst.  Vi har 
kommet ajour med regnskapet for 2019 og lagt opp til et revidert budsjett for 2020 uten støtte fra 
felleskassen. Takk til Thor Bernhard Tobiassen som gjennom jobben som kasserer har hatt en formidabel 
oppgave med å levere alt av bilag og annen dokumentasjon til de som fører regnskapet for oss. 

 

 

For menighetsrådet 

Helge Holmbek 
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MEDLEMSSKAPSRAPPORT   

 Fyllingsdalen menighet  
KALENDERÅRET 
2019   ANTALL 

      

37 DØPT 2 

38 EKSAMINERT I ÅR 6 

   

 BEKJENNENDE MEDLEMMER:  
39 MEDL. 31.12.2018: 142 

40 OPPTATT 3 

41 INNFLYTTET   

42 FLYTTET   

43 UTMELDT 2 

44 STRØKET   

45 DØDE 5 

46 MEDL. 31.12.2019: 138 

   

 DØPTE MEDLEMMER:  
47 DØPTE MEDLEMMER U. 18 ÅR 52 

48 DØPTE MEDLEMMER O. 18 ÅR 256 

49 I FORB. MEDLEMSKAP U. 18 ÅR   

50 I FORB. MEDLEMSKAP O. 18 ÅR   

51 UTMELDT 5 

52 STRØKET   

53 DØDE 3 

54 
SAMLET 
METODISTBEFOLKNING: 446 

   

55 ASSOSIERTE MEDLEMMER   

56 LOKALPREDIKANTER 1 

57 TOTALT ANTALL GUDSTJ.BESØK 1783 

58 GJ.SNITT PR. GUDSTJ. 44,5 

59 VIGSLER   

      

60 REGELMESSIGE DELTAKERE   

61 TOTAL KONTAKTFLATE 140 

62 SMÅGRUPPEDELTAKERE   

63 ANTALL MED FRIVILLIGE VERV   

64 FØLGERE I SOSIALE MEDIER   

   

 Bergen, den 18.02.2020  

 Tom G. Johnsen  
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Rapport til menighetskonferansen i Metodistkirken i Fyllingsdalen 28.04.2020 

Endret tjeneste som pensjonist 

Etter to år som pastoralt ansvarlig for vår menighet i Fyllingsdalen i en 40% stilling, avsluttet jeg min 
tjeneste 1. august 2019. Jeg ser tilbake på de to årene med glede, både over å kunne avhjelpe den 
pastorale tjenesten i menigheten og fordi jeg fikk arbeide sammen med et flott team av lønnede og 
frivillige medarbeidere. Jeg vil særlig takke menighetsarbeider Jon Løvland for godt samarbeid i de to 
årene. 

Jeg hadde knapt tid til å nyte mitt otium som pensjonist, før jeg fikk forespørsel om fra 1. september 
2019 å jobbe som vikarprest på Betanien i en 40% stilling i Aasta Marie Olafssons studiepermisjon. Jeg 
har jobbet mandag og torsdag, og arbeidsoppgavene har bestått i:  

✓ planlegging og gjennomføring av ukentlige torsdagsandakter for sykehjemsdelen,  
✓ livssynsgruppe på DPS   
✓ personalandakt i kapellet.  
✓ en månedlig sangstund på Betanien barnehage, julevandring (det skulle også ha vært 

påskevandring)   
✓ flere gudstjenester i kantinen på Betanien inntil koronaepidemien satte sine begrensninger.  
✓ sjelesorg ved pasientsamtaler og besøk på avdelingene.  

Mitt engasjement ved Betanien avsluttes 1. juli 2020. 

Sinnsrogudstjenestene i samarbeid med Treffpunkt Recovery har jeg fortsatt å ha ansvar for med tre 
gudstjenester på høsten og fire på våren, også der inntil koronaviruset satte en stopper for det meste. 
Det er en glede å se at ofte er flere enn halvparten av de fremmøtte, mennesker som vi ellers ikke ser på 
våre gudstjenester. Noen av disse har slitt og sliter med ulike former for avhengighet, noen kommer fra 
et nærliggende behandlingssenter basert på tolvtrinnsprogrammet og noen finner denne 
gudstjenesteformen åpen, inkluderende og fin å være med på. Dette arbeidet har jeg som intensjon å 
fortsette, dersom menigheten velger fortsatt å satse på sinnsrogudstjenesten. Jeg tar ett år av gangen. 

Treffpunkt Recovery hadde planlagt en sinnsrokonferanse med den kjente svenske presten Olle Carlsson 
og hans hustru Fotini siste helgen av mars 2019 i min hjemby Narvik. Dessverre måtte den avlyses pga 
koronakrisen, men vi håper å få til en slik helg igjen når tidene blir mer normale. Pga av mitt arbeid med 
mennesker som sliter med livet, er jeg blitt forespurt om å sitte i Tjenesterådet (hovedstyret) for 
Anonyme Alkoholikere, og vi har styremøter 6-7 ganger i året. I dette rådet utgjør jeg en av tre s.k. ikke-
alkoholikere og vervet finner jeg både givende og utfordrende. 

Formiddagstreffet har jeg vært med i ledergruppen for, siden oppstart som Åpen temakafé. Torhild og 
jeg har sammen Svanhild og Thor Bernhard Tobiassen og Rolf-Hugo Hanssen hatt ansvaret siden 2015. Vi 
har hatt mange gode program og foredragsholdere, maten har vært fortreffelig og atmosfæren har vært 
svært god blant de fremmøtte – for det meste pensjonister og dagledige. Selv om Torhild og jeg nå sier 
takk for oss som ledere, håper jeg andre tar stafettpinnen og fortsetter dette viktig arbeidet! 

SKALA heter det kristne brassbandet som øver på Frekhaug bedehus hver mandag og hvor jeg spiller 
euphonium. Det er en sann fryd å få være med å tjene Gud gjennom musikken på denne måten, både i 
og utenfor kirkelige sammenhenger!! 

Bergen 14.04.2020 

Yngvar Ruud (sign.)  
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Rapport til menighetskonferansen i Metodistkirken i Fyllingsdalen 28.04.2020 

 

I året som gikk har jeg vært med i ledergruppen for formiddagstreffet, som siden oppstart ble kalt 
Åpen temakafé. Jeg har sammen med Yngvar samt Svanhild og Thor Bernhard Tobiassen og Rolf-
Hugo Hanssen hatt ansvaret siden 2015. Jeg har dette året både hatt ansvar for serveringen på 
noen av de månedlige samlingene samt hatt et Power Point-foredrag med tittelen «Julian av 
Norwich – mystiker og teolog».  

 

 

Bergen 14.04.2020 

Torhild Ruud (sign.)  
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Rapport til menighetskonferansen 2019  

i Fyllingsdalen Metodistkirke – Første Metodistkirke  
 

Jeg har i 2019 hatt 2 gudstjenester i kirken der jeg både har vært liturg og predikant.  

 

Dessuten er jeg fra konferanseåret 2019 valgt som leder for programkomiteen og har 

det overordnede ansvaret for å få predikanter (utenom de søndager Tom Johnsen 

forretter), ledere, organister, pianister og andre sangkrefter på gudstjenestene.  

Utenom dette er jeg med i komiteen for Formiddagstreffene vi arrangerer.  

Alt dette er selvsagt på frivillig basis og det er en glede å tjene Gud og menigheten på 

denne måten. 

Når det gjelder lønnet prestetjeneste utføres den hovedsakelig på oppdrag fra Den 

Norske Kirke og gravferdsbyråene i Bergen og omegn.    

Jeg hadde i fjor 62 begravelser og bisettelser i forskjellige kirker i Bergen og på Askøy 

for de ovennevnte.  

I år er jeg pr. dags dato allerede kommet opp i 25 seremonier.  

Alt er enkelttjenester med utgangspunkt i forespørsler fra ulike prosti, Kirketorget og 

gravferdsbyråer – og dessuten familier – om å forrette.  

Dette er en tjeneste jeg setter stor pris på og som har base i Nådens Felleskap, 

samarbeidsavtalen mellom Den Norske Kirke og Metodistkirken i Norge. 

I den turbulente tiden vi opplever minner jeg om en oppmuntrende hilsen fra apostelen 

Paulus som også er et løfte fra Gud:  

«Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.» 

(2. Tess 3.3.) 

 

Bergen 22. mars 2020 

Rolf Hugo Hanssen 

Prest   
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Bergen MS 

 

 

 

ÅRSMELDING 2019 
 

Bergen MS har i arbeidsåret bestått av enhetene Flokk og Tropp. Årets høydepunkt var nok 

leiren i Eidfjord som troppen deltok på i sommer. Vi var ved utgangen av 2019 hadde vi 44 

betalende medlemmer. Dette er en nedgang fra 2018 der vi hadde 53 betalende medlemmer. 

 

Flokken 

Flokken er ved nyttår en god gjeng på ca. 8 speidere. I 2019 har flokken hatt hyttetur, deltatt på 

gruppetur og ellers hatt et variert opplegg. Det har både vært møter med fokus på tradisjonelle 

speiderferdigheter 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 Hauglandsdalen sammen med flokken, og vi deltok på gudstjeneste i 

kirken, én på våren og én på høsten. Ved utgangen av 2019 var troppen av t0 patruljer med 

totalt 20 speidere. 

 

Ledersituasjonen 

Ledersituasjonen er tålelig. I flokken er vi 3 ledere og i troppen 2.  

 

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 2019,- for Barnekor og Knøttekor som 

er en 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 2019 møttes vi i kirken vår hver mandag, - og hadde kor- fri når skolen hadde fri. Vi møttes kl. 16 til 

kormiddag som ble laget av kirkens frivillige. Knøttekor sang fra kl. 16.45 – 17. 20, og Barnekoret fra kl. 

17.20 – 18.00. På høsten var det bare Knøttekor for alderen 2-5 år fra 16.45 – 17.30. 

Undertegnede hadde ansvar for koraktiviteten – og har hatt gleden av å samarbeide med Jon Løvland 

som musiker ca. 2 ganger i måneden frem til sommeren. 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. Fra høsten har Frank Botnevik spilt piano på korøvingene. 

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 

lekbetont aktivitet. 

-Å bidra til positiv kontakt mellom barna og mellom barna og de voksne, og bygge et trygt og godt sosialt 

felleskap i korene. 

Barnekorene hadde ca. 20 øvinger pluss et gårdsbesøk våren 2019 

Høsten 2019 hadde barnekorene ca. 13 øvinger pluss gårdsbesøk.  

Vi medvirket i kirkens gudstjenester 3 ganger hvert halvår 

Vi besøkte Betanien sykehjem og rehabilitering 3 ganger hvert halvår. 

Ved besøk på sykehjemmet har vi Generasjonssang. Det vil si at vi henter fram gamle barnesanger/ 

søndagsskolesanger 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 2019 var vi i gjennomsnitt 11 barn m/ ledsager på hver Knøttekorøving.  

I barnekoret var det i gjennomsnitt 3-4 barn på hver øving på våren 2019. Sammen med denne gruppen 

barn laget vi band, - der et av barna spilte piano og de andre trommesett og andre percussions-

instrument samtidig som barna sang. Pianisten spilte ofte til ca. to sanger når Knøttekoret sang på 

Gudstjenestene i kirken. 

Våren 2020 startet vi igjen opp med Knøttekor- som vi nå kaller «Barnekoret i Metodistkirken» . Vi fikk 

flere nye medlemmer i koret høsten 2019 og ved inngangen til 2020,- og ønsker å beholde koret som et 

stort kor inntil videre. Bakgrunn for dette er å gi opplevelse av å høre til et større korfelleskap- noe som 
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er viktig for hele gruppen – og svært viktig for barna som kommer nye til gruppen. Noen av de eldste 

barna som ønsker litt mer krevende sang/ musikk-utfordringer er med i Barnekorgruppen. I denne 

gruppen er det 4- 5 barn i alderen 5- 10 år. Disse barna har ikke ledsager med. Noen av disse barna er 

med i begge kor. Vi var godt i gang med øvinger, hadde medvirket i en Gudstjeneste i kirken og på 

Generasjonssang på sykehjemmet - da Korona viruset satte en stopper for vår aktivitet i mars. Nå holder 

jeg som korleder kontakt med Barnekor og korgruppe ukentlig – sender metodikk for musikalsk aktivitet, 

litt nye sanger, linker til konsert for og med barn – som ligger på Youtube og Spotify. Dette gjør jeg fordi 

jeg tenker at medlemmene, barnefamiliene - skal ha en opplevelse av at de er del av vårt felleskap selv 

om vi i denne tiden ikke kan møtes. Barna trenger musikalsk inspirasjon og påfyll i sin hjemmehverdag 

for å stimulere interessen for sang og musikk.  Viktigst er dog dette at jeg håper at sang og 

musikkaktivitet jeg har sendt via e- mail – skal gi glede og ideer til musikalsk samvær i de flotte 

barnefamiliene som er knyttet til vår menighet gjennom barnekoraktiviteten. Jeg ser frem til at vi igjen 

kan møtes til sang og musikk i kirken vår– når dette er mulig! 

 

Skrevet av Eva-Marie S Toppe   

16.04.2020 

     

 

  

RAPPORT FRA SØNDAGSSKOLEN 

I 2019 ble det gjennomført søndagsskole 7 ganger, det var tilbud om søndagsskole noen flere ganger der 
det ikke møtte barn. I fjor vår samlet vi sammen en del folk som ville være med i en ny 
søndagsskolesatsing. Høsten 2019 var det søndagsskole hver gang det var formiddagsgudstjeneste, 
bortsett fra når det var generasjonsgudstjeneste slik at det alltid skulle være et tilbud til barna. Vi er 4-5 
ledere som jobber sammen om å ha søndagsskole, og så har vi noen vikarer som vi kan bruke av og til. Til 
stede på søndagsskolene har vært 3, 1, 0, 0, 14, 8, 3, 1, 8, 4 og 0 barn (fet skrift etter at nysatsingen 
startet), 21 forskjellige barna har vært med. Det er veldig variabelt hvor mange som kommer. De 
gangene det har vært flest har vært når barnekoret har sunget. Jeg prøver å sende ut en e-post som 
påminning om søndagsskolen. 
  
Vi har bibelundervisning etter opplegg Sprell Levende fra Søndagsskolen i Norge, vi har en aktivitet i 
tilknytning til dagens tekst, og vi har litt lek. Barna ser ut til å trives når de er der.  
  
Det er trist at vi ikke klarer å få en stamme som er der hver gang, de barna som var der mest i fjor var der 
4/7 ganger. Dette er noe vi må ta tak i når vi en gang kan samles igjen. 
  
Marit Meistad 
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MENIGHETSRÅD 
Leder:  ? 

Nestleder/ref. Vivian Meyer 

Rådsmedlemmer  

2019-2021 Vivian Meyer 

  Gerd-Helen Aasbø 

Pastor  Tom G. Johnsen 

Kirkeverge Øistein Fotland 

Økonomi 

Program Rolf-Hugo Hansen 

Diakoni  Inger Nesheim 

Personal Liv Anna Kjesæth 

Legdelegat Øistein Fotland 

 

AU (velges internt) 

ØKONOMIUTVALG 

 Thor Bernhard Tobiassen, 

Øistein Fotland, Helge Holmbek 

 

KIRKEVERGEKOMITE 

2019-2021 Helge Holmbek,  

Liv Anna Kjesæth 

2020-2023 Øistein Fotland, leder 

2020-2022 Jan Kåre Stokke 

Ex. Officio: Menighetsrådets leder, pastor 

 

PROGRAMKOMITE 

2019 – 2021 Rolf-Hugo Hansen, leder 

2019 – 2021  Inger Helene Stokke,  

Marit Meistad 

2020 – 2022 Tone Helen Holm,  

Maren Ottesen  

Ex. Officio Pastor 

 

DIAKONIKOMITE 

2019 – 2021 Inger-Lise Henne Holmbek,  

Gerd - Helen Aasbø 

2020 – 2022 Inger Nesheim, leder 

 

PERSONALKOMITE 

2019 – 2022 Svanhild Tobiassen 

2020 – 2023 Siri Meyer 

2020 – 2021 Liv Anna Kjesæth, leder 

Ex. Officio Legdelegat, pastor 

Nominasjonskomiteens innstilling til Pastoratkonferansen 28. april 2020 

 
LEGDELEGAT Årskonferansen 

2018 – 2022 Øistein Fotland 

2018 – 2022 Wenche Strand, vara 

 

REGNSKAPSFØRER 

KNIF regnskap 

 

REVISOR 

Metodistkirkens hovedkontor 

 

SAKRAMENTSMEDHJELPERE 

Gerd-Helen Aasbø, Svanhild Tobiassen 

 

HISTORIKER 

Thor Bernhard Tobiassen 

 

NOMINASJONSKOMITEEN 

Leder: Pastor 

2018 -2021 Inger Helene Stokke 

2019 – 2022 Torhild Ruud 

2020 – 2023 

Inger Nesheim har karantene 

 

BIBELKONTAKT: Gerd-Helen Aasbø 

 

KIRKENS NØDHJELPKONTAKT 

Inger Nesheim 

 

LEDERE FOR MENIGHETSAKTIVITETER 

BARNEKOR: Eva Marie Toppe 

 

SØNDAGSSKOLEN 

Marit Meistad, Ger-Helen Aasbø 

 

FYLLINGSDALEN MS: Frank Botnevik 

 

METONE: Inger Helene Stokke 

 

HÅNDARBEIDSGRUPPEN 

Ruth Elin elde, Gerd-Helen Aasbø 

 

SINNSROGUDSTJENESTER: 

Yngvar Ruud, Helge Holmbek 

 


