
  

 

RAPPORTHEFTE 
Menighetskonferansen i Metodistkirken i Fyllingsdalen konferanseåret 2021/22 

 



Pastors rapport 
Dette året har vært mitt aller første år som prest. Gjennom året har jeg holdt på med mitt siste 

år på teologiutdanningen, dette har gjort at spesielt vårhalvåret har vært litt amputert for min 

del. Jeg gleder meg derfor til å ta fatt på tjenesten uten å måtte gi opp min tilstedeværelse og 

konsentrasjon til studiene. 

Da jeg kom i august var det 16 mennesker på samlingssøndagen, dette har gått opp til et 

gjennomsnitt på 22 på gudstjenester og rundt 31 på spesielle søndager. Den stigningen i 

oppmøte er veldig positivt og det meg stor glede og se fellesskapet vokse på denne måten. Når 

smittevernsrestriksjonene har vært få har det også vært hyggelig å bli kjent med menigheten 

på kirkekaffene, nå når samfunnet åpner mer opp ser jeg med glede frem til å gjøre dette mer.  

Dette konferanseåret har menigheten begravet 4 av våre medlemmer. Det har vært et 

privilegium å få lov til å følge to av disse til det siste hvilested. På den lysere siden har 2 barn 

blitt døpt inn i menigheten, den 9. september ble Magnus Hellevang-Jensen døpt og 

19.desember Bjørn Ølmheim. Her fylte vi kirken til randen og feiret livet med stor 

frimodighet. Vi har også to konfirmanter dette året Milla og Felix som konfirmeres den 

14.mai.  

Jeg har også vært aktiv i kirkens strikkeklubb, her jeg hatt gleden av å dele lunsj og vitser med 

noen fantastiske damer, noen av de hører også til i menigheten. 

Kontoret har fått en liten overhaling og jeg gleder meg til å igjen kunne invitere inn i kirken 

og et åpent kontor.  

Jeg ser frem til et nytt år med nye muligheter til prosjekter og ikke minst fortsette å bygge vårt 

fellesskap enda sterkere. 

 

Pastor 

Silje Marie Halvorsen 

 



Rapport fra Menighetsrådet 
 

Menighetsåret 2021/2022 har som året før vært ett meget spesielt år hvor korona og 

smitterestriksjoner har satt sitt preg. Dette har ført til økt fokus på renhold, tilrettelegging for 

spriting av hender og å sikre tilstrekkelig avstand. Vi har også benyttet mulighet for 

påmelding til gudstjenesten på julaften da det var begrensninger knyttet til antall, og det 

fungerte godt. Nå som samfunnet er gjenåpnet har vi troen på mer forutberegnelighet for 

aktivitetene i kirken.  

Det har vært avholdt 4 møter i Menighetsrådet, i tillegg til tre møter i Arbeidsutvalget. Av 

saker som har vært behandlet kan det nevnes at det ble vedtatt å nedbetale leverandørgjeld til 

Metodistkirken i Norge med kr. 50.000,-, da et kontinuerlig fokus på å ha en nøktern økonomi 

har gjort det mulig å ha midler til å fortsette nedbetaling av menighetens gjeld. En annen 

viktig sak er at Stiftelsen Betanien har startet en planprosess for sine eiendommer og har etter 

forespørsel til menigheten vår inkludert vår felles tomt i planområdet, etter at menigheten ble 

informert i møte 21. september og gav sin tilslutning. Vi ser frem til et givende samarbeid 

med Stiftelsen Betanien om utformingen av ny reguleringsplan for området.  

Juleutlodningen ble avholdt i tilnærmet ordinær form da smitterestriksjonene på det 

tidspunktet la til rette for at det kunne gjennomføres.   

Vi har dette menighetsåret hatt gleden av å bli kjent med vår nye prest, Silje Marie Halvorsen. 

Hun har med iver og positivitet trådt inn i menigheten og har blant annet hatt ansvar for 

konfirmasjonsundervisningen for menighetens to konfirmanter.  

 

 

For menighetsrådet                                                                                     Pastor 

                                                                                                                      

Vivian Ruth Meyer                                                                                    Silje Marie Halvorsen 

 

 

 



Rapporter fra aktiviteter og grupper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport fra Diakonikomiteen 
 

Vi har holdt kontakt med de eldste i menigheten,ved telefonsamtaler og besøk. Vi har delt ut 

blomster til de eldste til jul. 

 

Vi har laget middag til barnekoret. Vi har arrangert basar som har gitt en nødvendig inntekt til 

kirken. 

 

 

Inger Nesheim 

 Leder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport om Barnekoraktiviteten 2021 

Sanglaget i Metodistkirken i Fyllingsdalen 

 
Barnekoret har i 2021 fungert som èn gruppe - og barna som har vært aktive har vært i alderen 

2- 6 år.  

Våren 2021 møttes vi i kirken de mandagene  det var tillatt i forhold til de til enhver tid 

gjeldende smittevernreglene - av hensyn til Covid19. Aktiviteten er for barn i musikalsk 

samspill med sine pårørende . Dette gjorde at når voksenkor ikke var tillatt vurderte vi det 

som  lite forsvarlig å gjennomføre  barn/ voksenaktiviteten vår.  

Vi møttes mandagene i april og mai . Vi hadde utendørskonsert for beboerne på Betanien til 

påske . I høst har vi møttes , hver mandag fra sept - desember. Vi har hatt Generasjonssang på 

Betanien 1 gang , og vi har vært med på Gudstjeneste 1 gang. «Vi synger julen inn» hvor vi 

skulle være med , ble avlyst pga smittesituasjonen. I høst har vi hatt stor glede av at 2 

frivillige i menigheten har laget og  servert kormiddag på øvingene.  

 

I barnekoret 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 koret. 

  

Barnekorene hadde ca. 6 øvinger våren 2021 . Høsten 2021 hadde barnekorene 

ca. 13 øvinger.  

Normalt ville vi hatt ca. 33 øvinger fordelt på vår og høst, og 2 besøk på Betanien sykehjem, 

og deltagelser på 2 gudstjenester - begge deler i hvert semester. Vi har ofte hatt 

ett  gårdsbesøk på våren. Det var i gjennomsnitt  7 barn og 5 voksne på hver øving i 2021 .  

 

 Eva-Marie S Toppe har hatt ansvar for koraktiviteten. Frank Botnevik har spilt piano på 

korøvingene. 

 

For Barnekoret  

Eva-Marie S Toppe og Frank Botnevik 



Bergen MS ÅRSMELDING 2021  
Bergen MS har i arbeidsåret bestått av enhetene Flokk og Tropp. Det har vært et annerledes år 

med større perioder nedstengt og lite speideraktivitet. Sommerens leir ble også avlyst. Vi var 

ved utgangen av 2021 hadde vi 32 betalende medlemmer. Dette er en ganske stor nedgang fra 

2020 da vi hadde 43 betalende medlemmer.  

Flokken 

 Flokken er ved nyttår en god gjeng på ca. 8-10 speidere. I 2021 var flokken på en tur til Voss 

på høsten, ellers lite turaktiviteter. 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 speidermøter de onsdagene smittesituasjonen har tiltatt det. På høsten laget 

vi Joti i kirken til stor glede for speiderne.  

Ledersituasjonen  

Ledersituasjonen er bedre enn på lenge. I flokken er vi 3 ledere og i troppen 3. Mange av 

disse er relativt unge, så spennende så se hva høsten bringer for dem, og for oss. 

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                                            Helene Hauken 

Gruppeleder                                                       Kasserer 

 



Sinnsrogudstjenestene 

Sinnsrogudstjenestene i Metodistkirken i Fyllingsdalen i samarbeid med Treffpunkt Recovery 

har blitt redusert fra 7 til 5 i 2021 pga koronaviruset. Vi har bare hatt nattverd en gang og har 

hatt et svært redusert tilbud på kirkekaffe pga nedstengningen. Fremmøtet på de fem 

gudstjenestene har vært 24. Søndag 6. februar i år falt sinnsrogudstjenesten sammen med 

Samefolkets dag, og der deltok det hele 44 tolvtrinnsfolk, kirkefolk og samer i skjønn 

forening. Flere samer kom i sine kofter og satt stor pris på denne markeringen. Jeg er glad for 

at menigheten velger å videreføre sinnsrogudstjenestene. Til disse gudstjenestene kommer det 

mange som ikke går på andre guds-tjenester, men som her møter en åpen atmosfære, en 

avslappet møteform og et livsnært inn-hold som gjør at de kommer igjen. 

Treffpunkt Recovery. En oppsummering viser at 20 av landets metodistmenigheter har hatt 

eller har sinnsrogudstjeneste siden vi startet opp for vel 20 år. Det utgjør nesten halvparten av 

våre menigheter. Nå har dette arbeidet i ferd med å få et oppsving og en nysatsing. 

Metodistkirken Nasjonalt Arbeid (MNA) har senhøstes 2021 gjennom sitt diakoniutvalg 

vedtatt å satse videre på sinnsrogudstjenestene i Metodistkirken. Med Helen Byholt Lovlace 

og Torgeir Tveter i spissen er det dannet et digitalt sinnsronettverk som skal samles månedlig. 

I februar hadde de sitt første treff med meget god oppslutning. 

Det jobbes også med planer om en fysisk recovery konferanse på det sentrale 

Østlandsområdet høsten 2022 i samarbeid med MNA. For meg som i sin tid tok initiativ til 

Treffpunkt Recovery er dette godt nytt, og jeg har forventning til veien videre! 

Sinnsrogudstjenenesten er et godt ar-beidsredskap, men like viktig er hvordan vi forholder oss 

til det å være menneske og vårt møte med andre mennesker. Recoverybevegelsen ønsker å 

komme nedenfra med en ufullkommenhe-tens åndelighet. Her skal det være plass for alle og 

alle slags mennesker, for vi er skapt i Guds bilde. 

Tjenesterådet (hovedstyret) i Anonyme Alkoholikere har jeg sittet i siden våren 2019, og er 

valgt for en femårsperiode til 2024. Jeg deltar i styremøter 6-7 ganger i året, 

servicekonferanse (AA sin ÅK) og landsmøte. Alle disse arrangementer har siste året både 

skjedd på zoom og ved fysiske samlinger. I dette rådet utgjør jeg en av tre s.k. ikke-

alkoholikere og vervet finner jeg både gi-vende og utfordrende. 

Bergen 03.03.2022                                                                               Yngvar Ruud (sign.) 



ÅRSRAPPORT 2020 OG 2021 FOR METONE  

Det har vært 2 spesielle år for oss alle, også for koret vårt Metone. Koronapandemien førte til 

at svært mye ble stengt ned her i landet den 12. mars 2020. Det gjaldt også for alle aktiviteter 

her i kirken, og korøvelsene ble stanset i en lengre periode. Vi kom i gang igjen før 

sommeren, og høsten ble en bedre periode. Men i november måtte vi stenge ned igjen, og det 

var en del problemer med å finne ut hva som var tillatt. 

 Her kommer en liten oppsummering av aktiviteten i 2020: Vår: 9 øvelser, der 12-17 møtte før 

nedstenging 12.03. Etter 12.03 møtte ca 12 på de øvelsene vi fikk ha. Vi hadde også tre 

opptredener denne våren. Det var på gudstjenestene 2.februar, 8. mars og 14. juni. Den siste 

var menighetens takkesøndag før sommerferien Høst: 9 øvelser, der 9-14 møtte. Koret hadde 

sin første Teams-øvelse 7.desember, der 9 deltok. Også på høsten ble det noen opptredener i 

kirken. Vi var med på samlingssøndag 23. august, konfirmasjon 5. september, høstoffer 18. 

oktober og vi synger julen inn 13. desember. Det siste ble et svært redusert arrangement med 

7 fra Metone og omtrent like mange utenom. På grunn av restriksjoner ble det ingen gang 

rundt juletreet eller servering. Barnekoret var heller ikke med.  

2021 startet med nedstenging igjen. Det ble ikke mye aktivitet denne våren. Men vi hadde 4 

Teamsøvelser, der 4-8 deltok og 2 fysiske øvelser der 4-9 møtte. To opptredener fikk vi også 

til. Det var Salmekveld 8.mars (offentlig arrangement der 5 fra koret møtte), og 7 stykker 

sang på takkesøndagen 13. juni. Høsten ble bedre også i 2021. Vi hadde 14 øvelser der 6-14 

møtte. Hele 4 opptredener i kirken fikk vi til: Samlingssøndag 22. august, sinnsrogudstjeneste 

12. september, høstoffer 17. oktober og basar 13. november.  

Etter en del frem og tilbake om dato og tidspunkt for «vi synger julen inn», ble den til slutt 

avlyst på grunn av nye pandemirestriksjoner. Men vi hadde et hyggelig julebord i kirken 

mandag 13. desember. Melanie har ledet koret så godt det lot seg gjøre gjennom tiden med 

koronarestriksjoner, og vi synes hun har gjort en fantastisk innsats. 1. november gikk hun ut i 

permisjon, og den 11. fikk hun en stor flott gutt. Gratulerer! Før hun sluttet, klarte hun å 

skaffe en dyktig og festlig vikar i Ann Elisabeth Tveit. Disse 2 årene med pandemi har det 

ikke blitt noen opptredener utenfor kirken vår. Det har ikke vært mulig å synge på Betanien, 

og arrangementet i Laksevåg kirke ble avlyst. Men vi vil ta opp igjen å synge andre steder når 

vi får anledning til det Dessverre kan vi se av tallene for hvor mange som har vært til stede på 

øvelser og opptredener at det har gått tilbake under pandemien. En del av de tidligere trofaste 



medlemmene har uteblitt, og ingen nye har kommet til. Vi håper den trenden kan snu nå når 

samfunnet har kommet mer tilbake til det normale. Det er jo veldig kjekt å være med i 

Metone. Flott å lære nye sanger eller ta opp igjen en av de mange vi har sunget før. Det er 

også viktig for menigheten å ha et kor, og vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen i 

fellesskapet. Styret har siden høsten 2020 bestått av Ingeborg Fauskanger, kasserer, Inger 

Nesheim, styremedlem og Inger Helene Stokke, leder. Koret har egen økonomi og bidrar med 

støtte til dirigenthonorar.  

Bønes 06.03.2022  

Inger Helene Stokke, leder. 
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Medlemsstatetikk 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


