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Åsane Kulturråd 

Årsmeldingen gjelder for perioden 14. mars 2019 til årsmøtet 19. mars 2020. 

 

Siden årsmøtet 2019 har Åsane Kulturråd bestått av:  

 

Styreleder: 

Roald Heggernes / Bergen Nord Kammerkor 

 

Styremedlemmer: 

Morten Jørgensen / Åsane Ungdomslag  

Sveinung Ryland / Tertnes Brass 

Solveig Skram Guterud / Tertneskoret 

Jorunn Marie Bauge / 2Express Dans 

 

Varamedlemmer: 

Irene Skarsten / Åsane Kunstforening  

Marianne Herfindal Johannessen / Åsane Historielag  

 

Styremøter 

 

I perioden har det vært avholdt fem protokollerte styremøter 

  

15. mai 2019 

26. august 2019 

7. oktober 2019 

28. november 2019 

20. januar 2020 

 

Styremøtene har blitt avholdt på Kulturkontoret på Åsane Senter.  

 

Generelt 

 

I 2019 har Kulturrådet prioritert videre arbeidet med Kulturhus i Åsane og 

Kulturfest Åsane. 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 2019 ivaretatt av 

«Kulturhuskomitéen» som har bestått av Jann Aasbak, Jan Spjeldnæs, 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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Åsane Kulturråd og Kulturhuskomiteen har i 2019 hatt fokus på driftskonseptet 

for Åsane Kulturhus. Vi har hatt møter og dialog med Kulturadministrasjonen i 

Bergen Kommune og med politikere om dette. I driftsbudsjettet for 2020 som ble 

vedtatt i desember 2019, er det tatt høyde for at den daglige driften skal ivaretas 

av Arna og Åsane Kulturkontor. Vedlikehold skal ivaretas av skolen. Det er 

videre avsatt midler til en teknisk sjef som skal ha ansvar for husets utstyr, 

spesielt lyd og lys, samt være behjelpelig for lokale arrangører. Det er også 

avsatt midler til vaktordninger/vertskap i husets åpningstider. Åsane Kulturråd 

og Kulturhuskomiteen har gitt tilbakemelding om at vi mener at det er behov for 

ytterligere en ny stilling knyttet til programmeringsarbeidet for innholdet i huset. 

En stilling som også må ha et spesielt ansvar i forhold til å lage gode 

arrangement i samarbeid med det lokale kulturlivet. Dette vil vi komme tilbake 

til i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021. 

 

Den andre saken vi har hatt fokus på i 2019 er arbeidet med å forberede 

åpningshelgen for kulturhuset som er planlagt til 25.-27. september 2020. Etter 

initiativ fra Åsane Kulturråd og Kulturhuskomiteen ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe med representanter fra det lokale kulturliv som i samarbeid med 

Arna og Åsane Kulturkontor planlegger både åpningsshow og andre aktiviteter i 

forbindelse med åpningshelgen. Det er Bergen Kommune som har det 

økonomiske ansvaret, men arbeidsgruppen bidrar med innspill til program og 

aktiviteter. Fra Kulturrådet og Kulturhuskomite deltar Jan Spjeldnæs og Roald 

Heggernes. Kommunen har i løpet av 2020 ansatt en profesjonell regissør som 

samarbeider med arbeidsgruppen og vil ha det endelige ansvaret for å sette 

sammen programmet. 

 

Kulturfest Åsane 

 

Styret i Kulturrådet har også i 2019 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 

2019 har blitt planlagt.  

 

Åsane Kulturråd har tatt på seg ansvaret med å skaffe sponsormidler som igjen 

skal komme de lokale arrangørene under kulturfesten til gode. I 2019 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 2019 ble fondet tilført kr 50.000, og Kulturrådet delte ut kr 62.000 fordelt på:  
 

Wenches glade trubadurer, kr 10.000 

Folkeakademiet, Seniordagen, kr 15.000 

Tertneskoret/Bergen Mannskor, kr 15.000 

Åsane Historielag, Åsanekveld kr 15.000 

Åsane kirke, konsert med Christine Sandtorv, kr 7.000 
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Åsane Kulturråd har i 2019 tatt initiativet til og vært med å gjennomføre to 

arrangement under Kulturfest Åsane: 

 

Kulturlunsj fredag 25. oktober i Storsalen, Åsane Kultursenter  

Tema for Kulturlunsjen 2019 var: «Bydelene i Bergen skal få bydelsstyrer. 

Hvordan gjøre den lokale kulturpolitikken viktig for de nye bydelsstyrene?» 

Debattleder Odén gjorde en god jobb med panelet som besto av flere politikere, 

bl.a Trym Aafløy (FNB), Henning Warloe (H) og Sig Frøyland (Ap). Det var 

også to flotte kulturinnslag fra flinke dansere fra 2Express Dans.  

 

Åsanekveld søndag 3. november i Åsane Nye kirke   

Sammen med Åsane Historielag, Åsane Ungdomslag og Åsane menighet 

arrangerte Åsane Kulturråd Åsanekveld i Åsane kirke søndag 3. 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 

Bergen Nord Kammerkor og Helge Jordal med utdrag fra forestillingen Min 

beste dag, Grethe Berge holdt appellen: «Hvorfor jeg er stolt av bydelen min», 

og de tre vinnerne av musikk-konkurransen for ungdom ble offentliggjort og 

fremførte sine bidrag til konkurransen.   

 

I tillegg til kulturvernprisen som ble delt ut av Åsane Historielag til Marie 

Fossen for hennes betydelige bidrag av både tid og kunnskap for å ta vare på og 

formidle Åsanes historie, sto Bergen kommune for utdeling av årets kulturpris til 

Monique Verneuil for hennes arbeid for dansen i Åsane i en årrekke.  

 

En nærmest fullsatt kirke var godt fornøyd med årets Åsanekveld der 

overskuddet på kr 21.475 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.  

 

Musikk-konkurranse for ungdom i Åsane 

 

I samarbeid med Tertnes Holding AS som ønsker å gi sin støtte til kreativ 

ungdom i Åsane, har Åsane Kulturråd i perioden gjennomført en musikk-

konkurranse for ungdom. Konkurransen hadde som mål å inspirere ungdom til å 

være skapende innenfor musikkområdet. De innsendte bidragene ble vurdert av 

en jury som besto av klassisk gitarist Thomas Valeur, popidol Fredrik Brurås 

(Fred Well) og sanger og kordirigent Ingvill Espedal. De tre vinnerne ble 

offentliggjort under Kulturfesten 2019 på Åsanekvelden.  

 

3. premie, stipend på kr 20.000,- til Sigmund Toppe,  

2. premie, stipend på kr 30.000,- til Gabriel Nystad Munoz og  

1. premie, stipend på kr 50.000,- til bandet Fucales. 

 



1/3 2020 

Side 4 

 

Neste konkurranse har tema Dans – og her er fristen for å melde seg på satt til 

1. juni 2020, og vinnerne vil bli offentliggjort på Åsanekvelden 1. november.   

 

Lokale kulturråd 

 

Etter modell fra Åsane er det nå opprettet lokale kulturråd i Fyllingsdalen, Arna 

og Fana. Kommunen har og nedfelt i sine planer at det bør opprettes lokale 

kulturråd i alle bydeler, og har i 2019 opprettet en egen budsjettpost i 

bybudsjettet for driftsmidler til de lokale kulturrådene. Etter søknad ble Åsane 

tildelt kr 25.000 i 2019, det største driftstilskuddet vi har fått til nå. De lokale 

kulturrådene har i 2019 og 2020 blitt invitert med på rådslagninger med den 

sentrale kulturadministrasjonen. På disse møtene har alle de lokale kulturrådene 

gitt uttrykk for bekymring for kulturkontorenes situasjon, spesielt i forhold til 

den omorganiseringen som ble gjennomført for noen år siden og som førte til en 

drastisk reduksjon av antallet ansatte på alle kulturkontorene. De siste signalene 

fra den sentrale kulturadministrasjonen tyder på at man nå, etter entydige 

tilbakemeldinger fra de lokale kulturrådene, vil se nærmere på organiseringen i 

god dialog med de lokale kulturråd. 

 

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 

styret for venneforeningen sammen med bl.a. leder i Åsane Historielag og 

varamedlem i Åsane Kulturråd, Marianne Herfindal Johannessen.  

  

Økonomi  

 

Regnskapet for Åsane Kulturråd for 2019 viser et underskudd på kr 1.930 og har 

en fri egenkapital på kr 17.292.  

   

Medlemstall 
 

I skrivende stund har Åsane Kulturråd 59 medlemslag / medlemsorganisasjoner: 

 

2Express Dans 

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 

Koret benediktinerne 

Korinor 

Kormix 

Korness 

Kristent Felleskap / 

Førteningene 

Lions Club Åsane  

Lions Club Åsane Nord 

Løekoret 

Løen Storband 

Nornas Venner 

Norsk 

Trikotasjemuseum 

Salhus Eldresenter 

Salhus Musikklag 
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Samhold i Mangfold - 

SIM 

Sanctus Tensing 

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 

Wenches Glade 

Trubadurer 

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 Seniorteater 

Åsane Ungdomslag 

Åsane Unge Strykere 

Åsapaletten 

  

 

Solveig Skram Guterud 

Sekretær 

 


