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Åsane Kulturråd 

Årsmeldingen gjelder for perioden 8. mars 2018 til årsmøtet 14. mars 2019. 

 

Siden årsmøtet 2018 har Åsane Kulturråd bestått av:  

 

Styreleder: 

Roald Heggernes / Bergen Nord Kammerkor 

 

Styremedlemmer: 

Marianne Herfindal Johannessen / Åsane Historielag  

Morten Jørgensen / Åsane Ungdomslag  

Sveinung Ryland / Tertnes Brass 

Solveig Skram Guterud / Tertneskoret 

 

Varamedlemmer: 

Kari Hordvik / Senioruniversitetet 

Irene Skarsten / Åsane Kunstforening  

 

Styremøter 

 

I perioden har det vært avholdt seks protokollerte styremøter 

  

2. mai 2018 

5. juni 2018 

29. august 2018 

3. oktober 2018 

4. desember 2018 

7. februar 2019 

 

Styremøtene har blitt avholdt på Kulturkontoret på Åsane Senter.  

 

Generelt 

 

I 2018 har Kulturrådet prioritert videre arbeidet med Kulturhus i Åsane og Kulturfest 

Åsane, samt vært aktive i venneforeningen Almåsgårdenes Venner. Det har også vært 

arbeidet med en helt ny musikk-konkurranse for kreative ungdommer i Åsane i 

samarbeid med Tertnes Holding AS.  

 

Kulturhus 

 

Den praktiske oppfølgingen av denne saken ble også i 2018 ivaretatt av 

«Kulturhuskomitéen» som har bestått av Jann Aasbak, Jan Spjeldnæs, Kari Hordvik, 

Lars Fauske og Roald Heggernes. Kultursjef John Kr. Øvrebø og biblioteksjef Anne 

Merete Hegrenes har medvirket som faste observatører i gruppen.  
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Arbeidet i 2018 har vært preget av fortsatt mange møter med brukerne i forbindelse 

med detaljutforming av kulturhuset.  Leder i Åsane Kulturråd Roald Heggernes har 

deltatt i denne prosessen på like fot med representanter for biblioteket, kulturskolen 

og kulturkontoret. Denne direkte medvirkningen i prosessen har medført at 

representanten for det frivillige kulturlivet i Åsane har hatt muligheter til å påvirke 

utformingen av de enkelte rommene i kulturdelen på like fot med de øvrige 

representantene.  Fra kulturlivet har vi dette året hatt spesielt fokus på utstyr og 

inventar til kultursalene. Roald Heggernes har underveis i prosessen hatt flere møter 

med kulturhuskomiteen og styret i Åsane Kulturråd for å informere om prosessen og 

for å få innspill til arbeidet. Resultatet av dette arbeidet er blant annet at vi medvirket 

til en ny vurdering av publikumsstoler stoler til det store amfiet. 

 

Ellers har vi 2018 med glede kunne konstatere at bygging av kulturhuset er kommet 

godt i gang. Byggingen skrider fram med stormskritt og alt tyder på at både skole og 

kulturhus vil stå ferdig høsten 2020. Gjennom kulturhuskomiteen har vi i år tatt 

initiativet til opprettelse av gruppe som skal forberede åpningsshowet i kulturhuset 

høsten 2020. Gruppen har følgende medlemmer: 

Fra kulturhuskomiteen: Jan Spjeldnes og Roald Heggernes, fra kulturkontoret John 

Kristian Øvrebø, fra kor Bjørn Berentsen, fra korps Sveinung Ryland og fra Dans 

Monique. Gruppe har allerede hatt et avklaringsmøte med kommunaldirektør Harm 

Christian Tolden og er ellers kommet godt i gang med arbeidet. Gjennom 

kulturhuskomiteen har vi også tatt et initiativ for å skaffe midler til flygel i 

kultursalen. Foreløpig har arbeidet resultert i kr. 50 000 fra Sparebanken Vest og vi 

har for øyeblikket flere søknader/henvendelser ute. 

 

Bergen Kommune har i januar 2019 gjort det endelige gjennomføringsvedtaket for 

Åsane Kulturhus. Kommunen har vedtatt en total investeringsramme på 196,5 mill. 

(145 mill til bygg og 52,5 mill til inventar og utstyr). Bergen Kommune er nå eier av 

kulturdelen av det store skolebygget. 

 

Kulturhuskomiteen har ellers i 2018 gjort flere forsøk på å komme i dialog med 

kommunen om det framtidige driftskonseptet for kulturhuset. Vi mener tiden nå er 

inne for å sette mer søkelys på utfordringene knyttet til bemanning i huset, 

mulighetene det nye bygget gir for samarbeid med skole og bibliotek og også hvilken 

rolle det frivillige kulturlivet skal spille i driften. Temaet er fra vår side løftet flere 

ganger i dialog med ledelsen på kulturseksjonen og endelig nå er det bestemt at det 

skal avholdes et arbeidsseminar om dette 22.02.19. 

 

I forbindelse med årsmøtet 14. mars inviterer vi til et åpent informasjonsmøte om den 

framtidige bruken av kulturhuset. 

 

Kulturfest Åsane 

 

Styret i Kulturrådet har også i 2018 fungert som ressursgruppe for kulturkontoret i 

forbindelse med planlegging av årets kulturfest. Representanter fra Arna og Åsane 

Kulturkontor har deltatt på noen av Kulturrådets styremøter der Kulturfest 2018 har 

blitt planlagt. Første planleggingsmøte i anledning Kulturfesten 2018 ble avholdt i 

januar 2018.  
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Åsane Kulturråd har tatt på seg ansvaret med å skaffe sponsormidler som igjen skal 

komme de lokale arrangørene under kulturfesten til gode. I 2018 har vi sammen med 

Kulturkontoret prioritert arbeidet med å videreføre avtalen med Åsane Storsenter som 

hovedsponsor for Kulturfesten. Videre har vi gjort en henvendelse til det øvrige 

næringsliv i Åsane, samt søkt Sparebanken Vest om støtte. De innsamlede midler 

plasseres i et fond, som ble opprettet i regnskapet på årsmøtet 2012, og tildeles etter 

søknad fra arrangører. 

 

I 2018 ble fondet tilført kr 57.000 og Kulturrådet delte ut kr 54.500 fordelt på:  
 

 Bergen Nord Kammerkor   kr 24.500 

 Folkeakademiet     Kr.       14 500 

 Åsane Historielag/Åsane ungdomslag kr 15.500 

 

Åsane Kulturråd har i 2018 tatt initiativet til og vært med å gjennomføre to 

arrangement under Kulturfest Åsane: 

 

Kulturlunsj fredag 26. oktober i Storsalen, Åsane Kultursenter  

Tema for kulturlunsjen i 2018 var «KULTUREN – som drivkraft i bydelsutvikling». 

Samfunnsplanlegger Ola B. Siverts holdt et interessant foredrag med påfølgende 

paneldebatt mellom politikerne Stig Morten Frøyland (Ap), Henning Warlo (H), 

Chase Alexander Jordal (Sp), Julie Andersland (V) for ca 50 interesserte tilhørere. 

Kulturinnslag ved Maria Toppe på fiolin. 

 

Åsanekveld søndag 4. november i Åsane Nye kirke   

Sammen med Åsane Historielag, Åsane Ungdomslag og Åsane menighet arrangerte 

Åsane Kulturråd Åsanekveld i Åsane kirke søndag 4. november.  

 

På Åsanekvelden ønsker vi å vise frem noe av det vi virkelig har grunn til å være 

stolte av i bydelen innenfor kultur og historie, både gammelt og nytt. Åsanekvelden 

ble i år arrangert for 10.gang. Deltakerne denne gang var 

Åsane Unge Strykere, dansere fra Åsane Ballettskole og koret «Benedictinerne» fra 

Eidsvåg. Unge talenter: Sigmund Skjeldrun Toppe og Benedicte Lien Nøttvedt. Årets 

gjesteartist er den kjente og meget dyktige sopranen fra Fana, Veslemøy Fluge Berg. 

Tidligere sogneprest Magne Utle holdt appellen: «Hvorfor jeg er stolt av bydelen 

min». 

 

I tillegg til kulturvernprisen som ble delt ut av Åsane Historielag til ildsjelen Ole 

Bechmann Olesen for hans utrettelige innsats innen dugnadsarbeid, sto Bergen 

kommune for utdeling av årets kulturpris i Åsane til Svein Olsen v/Stiftelsen U82. En 

nærmest fullsatt kirke var godt fornøyd med årets Åsanekveld der overskuddet på kr 

15.610 gikk til arbeidet med å rehabilitere Almåsgårdene.  

 

Åsane Kulturråd benytter anledningen til å takke våre samarbeidspartnere Åsane 

Ungdomslag, Åsane Historielag og Åsane Menighet. Deres medvirkning og innsats 

var en helt klar forutsetning for at dette ble en vellykket kveld for publikum som var 

tilstede.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004154775662&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBeGQqMW67AAAQ_Fwi0QMWbOE6BjrHAVFsSlEaqcjEfL6x5ap-VESefXc_OaTRts7LMd48WO1ZabCi8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004154775662&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBeGQqMW67AAAQ_Fwi0QMWbOE6BjrHAVFsSlEaqcjEfL6x5ap-VESefXc_OaTRts7LMd48WO1ZabCi8
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Kulturvern 

 

I januar 2014 tok Åsane Historielag initiativet til å danne en venneforening for å ta 

vare på Almåsgårdene, et av Åsanes aller viktigste kulturminner som er i ferd med å 

gå tapt. Åsane Kulturråd har støttet dette initiativet og to av våre styremedlemmer 

(Solveig Skram Guterud og Roald Heggernes) har gått inn i interimstyret for 

venneforeningen sammen med bl.a. styremedlem i Åsane Historielag / styremedlem i 

Åsane Kulturråd, Marianne Herfindal Johannessen.  

 

Åsane Kulturråd samarbeidet i 2018 med Almåsgårdenes Venner om et åpent 

folkemøte om framtiden til Almåsgårdene. Møtet ble arrangert mandag 29. oktober 

under Kulturfest Åsane. Per Morten Ekerhovd holdt et interessant foredrag om 

hvorfor det er viktig å ta vare på kulturminner som Almåsgårdene. Marianne 

Herfindal Johannessen orienterte om det flotte arbeidet som så langt er gjort, både av 

frivillige og profesjonelle, og vi fikk anledning til å fortelle litt om oppgaver og 

aktiviteter vi trenger hjelp til i årene som kommer, slik at Almåsgårdene blir det vi 

ønsker. Det var god oppslutning på folkemøte og flere av de frammøtte gav 

tilbakemeldinger om at de ønsker å bidra som frivillige. 

  

Musikk-konkurranse for ungdom i Åsane 

 

Åsane Kulturråd har nylig utlyst en musikk-konkurranse for ungdom i Åsane. 

Konkurransen har som mål å inspirere ungdom til å være skapende innenfor 

musikkområdet. Ungdom i alderen fra 16 til og med 20 år inviteres til å komponere 

ny musikk eller å lage en egenversjon av eksisterende musikk for bestemte 

besetninger. Musikkstykket må være på minimum 2 ½ minutt. Musikken lastes opp 

på Youtube, Vimeo eller lignende plattform og en lenke sendes på epost til Åsane 

Kulturråd ved Solveig Guterud solveig@guterud.com innen 31. juli 2019. Sammen 

med musikkstykket må deltagerne sende inn en skriftlig presentasjon av seg selv og 

litt om hvordan en ønsker å arbeide videre med musikk og noen tanker om hvordan en 

vil benytte en eventuell pris. 

 

De innsendte bidragene vil bli vurdert av en jury bestående av: Klassisk gitarist 

Thomas Valeur, popidol Fredrik Brurås (Fred Well) og sanger og kordirigent Ingvill 

Espedal. Det er tre priser i konkurransen: 1. pris: stipend på kr 50 000,-. 2. pris: 

stipend på kr 30 000,- og 3. pris stipend på kr. 20 000,-. Vinnerne blir offentliggjort 

under Kulturfesten 2019 på Åsanekvelden. Vinneren av 1. prisen får også muligheten 

til å framføre sitt bidrag i forbindelse med åpningen av det nye kulturhuset høsten 

2020. 

 

Konkurransen er gjort mulig gjennom et samarbeid med Tertnes Holding som ønsker 

å gi sin støtte til kreativ ungdom i Åsane. 

 

Representasjon 

 

Åsane Kulturråd har deltatt på flere konferanser som Bergen Kommune har arrangert 

i forbindelse med omorganisering av kulturkontorene. Temaer som er tatt opp er blant 

annet videreføring av kulturdager i bydelene og behovene for opprettelse av lokale 

mailto:solveig@guterud.com
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kulturråd. Åsane Kulturråd har forfektet det synet at det er svært viktig at lokale 

kulturdager føres videre og at det er stekt behov for lokale kulturråd. Det er gledelig å 

registrere at kommunen nå har tatt dette med opprettelse av lokale kulturråd inn i sine 

egne kulturplaner. Åsane Kulturråd var det første lokale kulturrådet som ble opprettet 

i 2007. Siden kom Fyllingsdalen etter og nå har også Fana opprettet sitt lokale 

kulturråd. Leder i Åsane Kulturråd har vært invitert både til Fyllingsdalen, Fana og 

Arna for å fortelle om driften av Åsane Kulturråd. 

 

Økonomi  

 

Regnskapet for Åsane Kulturråd for 2018 viser et underskudd på kr 5.475, og en fri 

egenkapital på kr 19.222.  

 

Medlemstall 
 

I skrivende stund har Åsane Kulturråd 57 medlemslag / medlemsorganisasjoner: 

 

2Express 

Almåsgårdenes Venner 

Bergen Mannskor 

Bergen Nord 

Kammerkor 

Bergen Vocalis 

Breistein Mannskor 

Båtlaget Kystliv 

Eidsvåg Kulturhus 

Eidsvågringen 

Flaktveitgjengen 

Blandakor  

Folkeakademiet Åsane 

Haukås musikklag 

Haukås Rockeakademi 

Hordvik Eldretreff 

Hordvik Musikklag 

Hordvik 

Skolemusikklag 

Jupiter 

Korinor 

Kormix 

Korness 

Kristent Felleskap 

Lions Club Åsane  

Lions Club Åsane Nord 

Løekoret 

Løen Storband 

Nornas Venner 

Norsk 

Trikotasjemuseum 

Salhus Eldresenter 

Salhus Musikklag 

Samhold i Mangfold - 

SIM 

Sanctus Tensing 

Seniordans Åsane 

Seniordans Åsane 

Seniornett Åsane 

Senioruniversitetet 

Åsane 

Stiftelsen U82 

Tertnes Amatørkorps 

Tertnes Brass 

Tertnes kvinne- og 

familielag 

Tertnes Skoles 

Musikkorps 

Tertneskoret 

Venneforeningen for 

Haukåsvassdraget 

Venneforeningen til 

Norsk Trikotasje 

Museum 

Åpent Hus - 

Tømmervågen 

Åsalotten Toradarlag 

Åsane Ballettskole 

Åsane Folkehøyskole 

Åsane Hagelag 

Åsane Historielag 

Åsane Janitsjar 

Åsane Kirke 

Åsane Kunstforening 

Åsane Musikklag 

Åsane Senior Bowlere 

Åsane Ungdomslag 

Åsane Unge Strykere 

Åsapaletten 

 

 

Solveig Skram Guterud 

Sekretær 

 


