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Det sanne lys, som lyser 
for hvert menneske, 
kom nå til verden

Johannes 1.9Foto: Trude Iversen. Tatt fra Løvstakken

Jul og advent 
i Loddefjord kirke

Giver 
i Loddefjord menighet
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Molaseminaret                                          2021

Rekordoppslutning på Molaseminaret Rekordoppslutning på Molaseminaret 
i Laksevåg bydeli Laksevåg bydel. . 
Over 240 personer var innom årets Molaseminarar i år. 
I fjor ble seminaret avlyst på grunn av Corona.  Det var 
rekord i antall deltakere for seminaret som samler ansatte 
og frivillige fra ulike yrker og sektorer som jobber med barn 
og unge i Laksevåg bydel. 
Seminaret har gjennom flere år hatt ulike tema og fore-
dragsholdere. I år var seminaret preget av tema om hvor-
dan ungdom har hatt det i pandemien. Tema som spise-
forstyrrelser, angst, depresjon og ensomhet og hvordan 
forebygge dette ble snakket om. Også skolenærværsteam 
og hvordan forebygge skolefravær var tema. 
 
 

Odd Harald Hundvin er 
ny leder i Molastiftelsen 
og han tar over etter Geor-
ge Myhrvold. Hundvin har 
bodd på Laksevåg i hele 
sitt liv. Han har hatt yrket 
sitt knyttet til barn og ung-
dom i bydelen og har job-
bet mange år i skolen som 
lærer/rektor og i kommune 
som fagdirektør. Jeg har 
alltid vært opptatt av barn 
og unge sitt oppvekstmiljø, 
- fortalte     Hundvin.  

Både byrådsleder Roger Valhammer og byråd for arbeid, 
sosial og bolig i Bergen kommune Ruth Grung kom med 
hilsen på åpningen og brakte gode ord til seminardeltake-
rene. – Det med å jobbe for barn og unge ligger også mitt 
hjerte nær, sa byrådsleder Valhammer. - Har barn og ung-
dom det bra, så har vi andre det også bra, sa han 

Ny leder i Molastiftelsen

George Myhrvold

På Molakonferansen 
ble tidligere leder 
George Myhrvold

takket for sitt arbeide 
i Molastiftelsen

Byrådsleder 
Roger Valhammer

Byråd for arbeid,sosial og 
bolig. Ruth Grung
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Konsertforedrag med Marthe Velle

Marthe Velle er en kjent ar-
tist som skriver egne sanger 
og har gitt ut 7 plater. Hun 
er utdannet som sykepleier 
og har et stekt sosialt enga-
sjement og erfaring med å 
jobbe innen psykiatri og rus. 
Hun reiser rundt på skoler 
og holder konserter og fore-
drag.  På seminaret holdt 
hun et flott foredrag om uro          

           en i oss som fører til 
          depresjon og ensomhet- Blan-
det med egne tekster, sanger og deling av personlige opp-
levelser ble dette et fint og annerledes foredrag  

Angst og depresjon blant unge

På seminaret kom det og frem innspill om hvordan tiden 
under pandemien har vært for de unge. Det var delta-
kelse av ungdommer fra ung Arena i Bergen som fortal-
te om hvordan livet har vært under Covid 19. Ung Arena 
er lavterskeltilbud til ungdom og vi jobber tverrfaglig blant 
ungdom, fortalte Tina i Ung Arena. Ung Arena har et eget 
ungdomspanel som bestemmer og kommer med innspill.  
Malene har vært en av de mange unge som har hatt utfor-
dringer under Coronaen.  Ungdommene forteller om en-
somhet, depresjon og angst.  -Mange unge har fått endret 
livene sine og det er viktig at det finnes hjelpetiltak for de 
unge der ute, sier de to. De oppfordrer kommunen er å få 
til flere Unge arenaer i kommunen

Stor frafallsprosent i Loddefjord og Olsvik 
Områdesatstingen i Lodde-
fjord og Olsvik fortsetter og 
utvider. Områdesatsingen i 
lokalmiljøet er kommet godt 
i gang.  -  Nå er det skolene 
sin tur, kunne prosjektleder 
Kristin Fagerheim fortelle på 
seminaret. Fagerheim har 
nettopp begynt som prosjekt 
leder i områdesatsingen i 
2021 

Det er en del elever som ikke fullfører videregående skole 
Frafallsprosenten er på 38 % i Olsvik og 44 % i Loddefjord. 

Disse tallene er fra 2019. 
Tallene er under 25 % i Bergen.  

I Loddefjord og Olsvik er det veldig høyt fravær i ungdoms-
skolen. - At tallene blir så høye her øker også bekymringen 
for økt frafall i videregående skole sa Fagerheim.   
Bergen kommune satser nå stort for å bedre levevilkårene 
i bydelen. – Det er viktig å få utjevnet forskjeller sa Fager-
heim i sitt innlegg.  Prosjektet i skolen skal vare ut til 2026 
og vil skje i samarbeide med skoler og lærere. – Sammen 
skal vi finne metoder som kan bedre situasjonen. – Det er 
og viktig med medvirkning fra elever og foreldre sa pro-
sjektleder Kristin Fagerheim til seminardeltakerene på Mo-
laseminaret. 

Tina og Malene, Mola - ungdom

Marthe Velle, foredrags-
holder og musiker.

Prosjektleder, 
Kristin Fagerheim

Kommentar: 
Tverrfaglig suksess i bydel Laksevåg 
Årets Molaseminar ble en suksess. Godt program 

og gode forelesere. Det er det 
som til for å få et godt utbytte 
av et seminar.  Bergen er heldi-
ge som har Molstiftelsen i Ber-
gen vest. En organisasjon som   
skaper tverrfaglige kompetanse 
og tema på tvers av yrker, etater 
og frivillige organisasjoner. Det 
vanket fortjent skryt både fra 

byrådsleder og byråd for sosial oppvekst på semina-
ret Det unike med Molastiftelsen er at en kan jobbe 
på tvers. Vi har alle det samme målet. Å skape gode 
oppvekstsvilkår for barn og unge i bydelen.  Det skal 
litt til å treffe gode og aktuelle tema som kan treffe 
alle. Men det er godt å få innsikt i det som skjer i 
barn og ungdoms liv og lære. Og hva som skjer både 
på skolen og hvilke utfordringer barn og unge står 
foran i dagens samfunn. På gruppearbeidet møter 
en ansatte og frivillighet fra forskjellige avdelinger og 
foreninger. Det er veldig verdifullt.  Dette seminaret 
fikk og fokus på Covid 19 og hva pandemien har ført 
til for mange barn og ungdom. Og Covid 19 er enda 
ikke over. Utfordringene er der fremdeles. Heldigvis 
er mange nå fullvaksinert, men smittetallet er en ut-
fordring. Og byrådsleder Valhammer ser for seg en 
krevende vinter sa han på seminaret- Og det kan nok 
være han han rett i det.  Helt til slutt sender vi en varm 
takk til George Myhrvold for den store innsatsen han 
har gjort i de årene han har stått på for Molastiftelsen. 
Han har vært en brobygger og fått utrettet mye. 
Nå tar andre krefter over og det tror vi også blir bra.  
Det er ingen annen bydel i Bergen som har en slik 
tverretatlig organisasjon som Molastiftelsen. Barn og 
unge er heldige i Bergen. Geir Møller  

Tekst og foto Geir Møller

Fra venstre Hans Kristian Lid, menighetspedsgog i Loddefjord, 
Hans Petter Dahl, kateket i Olsivk og Cathrine Løkke, 

menighetspedagog i Loddefjord.

Kirkelige ansatte




