
Kirkebakken
ut i skogen

Ny vri på bladet
Dette bladet inneholder
stoff både fra din lokale
menighet og fra hele
Fana. Fra dette nummeret
har alle seks menighets-
blad i Fana fått felles re-
daksjon og redaktør. 

Musikalsk ungdom 
Bli med musikalkonfir-
mantene på tur til Bergs-
dalen.           Side 14-15

Jorunn M.
Jorunn M. Johnsen ble
innsatt som sokneprest i
Slettebakken 30. mars.
Men hva står engentlig M-
en i navnet hennes for? 

Side 12

Grønn vekkelse 
Kirken er på offensiven i
miljøsaken. Lars Ove
Kvalbein er prosjektleder
for «Grønne menigheter»
i Bjørgvin. Side 8-9

På idédugnaden til barne- og ungdomsutvalget oppstod tanken om
fellesturer etter kirketid. Nå er turskjemaet planlagt til langt ut på
sommeren. Side 3

HelgHelg
i Birkelandi Birkeland

MENIGHETSBLAD NR 1/03 – ÅRGANG 40 med artikler og  reportasjer fra  hele Fana prosti

Friluftsamfiet som er i ferd med å bli laget
ved Fana kirke, kan bli en flott festspill-
scene, mener prost Per Barsnes. Teatersjef
ved Hordaland teater, Vera Rostin Wexelsen
er også begeistret for den nye utescenen.

Side 10-11

Amfi kan bli festspillscene

Årets konfirmanter side 14-15           Hvem-hva-hvor side 13 
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Søndag 23. mars framførte
Birkeland kantori, Haugesund
vokalensemble og solister
Rossinis Petite Messe
Solennelle. 

Det var en vakker konsert, med fire
gode solister, klaver og harmonium.
Takk til Amund Dahlen som satset
stort og gav oss en fin musikalsk opp-
levelse. 

Birkeland kantori reiser 1. juni til
Haugesund for å fremføre messen sam-
men med lokale  musikalske krefter . ●

2 april 2003                  

Rossini-konsert i Birkeland kirke

Konsert med 
Musikal-konfirmantene
Musikalkonfirmantene holder kon-
sert 10. april kl. 19.00 på menighets-
huset.  Alle er velkommen!  ●

Menighetsmøte om ny
gravferdsliturgi
Menighetsmøte om ny gravferdslitur-
gi 27. april rett etter gudstjenesten. Li-
turgien kan leses på www.kirken.no
under «ressurser» eller hentes på me-
nighetskontoret. ●

Lørdagsgrøt eller 
hverdagsmiddag?
Vi har lyst til å lage uformelle og fami-
lievennlige samlinger ca. hver fjorten-
de dag eller 1 gang i mnd. Noen me-
nigheter har allerede kommet i gang

med for eksempel å servere enkel
middag en ukedag, og tilby aktiviteter
for ungene etterpå, mens de voksne
koser seg med en kopp kaffe eller te.
Dette har fått svært god mottakelse.
Kunne DU tenke deg å bidra for å få i
gang et lignende tilbud hos oss? Ring
kontoret 55 13 42 07. ●

Bibelgruppe – et tilbud om
et mindre fellesskap
Gudstjenesten er viktig og fin, men for
mange er det viktig å ha et fellesskap i
mindre format. Derfor finnes 7-8 bi-
belgrupper i Birkeland menighet i til-
legg til et par misjonsforeninger – både
for menn og kvinner. Nå satser vi på et
Alpha-kurs fra høsten der grupper er
en del av opplegget hver kurskveld. 

Men – Alpha passer kanskje ikke for
alle, og bibelgruppene går sin gang.
Derfor inviterer vi alle interesserte til å
ringe menighetskontoret 55134207 og

si fra dersom du ønsker å være med i en
gruppe. Vi kan ikke love at det finnes en
gruppe med en gang, men vi kan love
at vi vil følge opp og forsøke å sette
sammen nye grupper eller invitere til
eksisterende grupper. Ellers oppfor-
drer vi alle nyinnflyttere og andre til å
bli med på gudstjenester, turer, kirke-
kaffe og annet. Det er vel den beste må-
ten for å «komme inn i» menigheten.
Men altså: Ring oss, så skal vi forsøke å
koble sammen. ●

Ivar Braut

Hvem kan tenke seg å 
være fast giver?

Mye av vårt arbeid er basert på takkof-
fer, gaver og jevnlige bidrag fra givere.
Dette har gjort det mulig for oss å lønne
diakon og Tensing-dirigenter. Vi har
mange planer og ønsker oss flere give-
re. Interesserte kan henvende seg på
menighetskontoret. ●

Helg i Birkeland
april 2003

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid med

BKF og de andre menighetene
i Fana, og sendes til alle hjem i

menigheten. Vi tar med glede i
mot artikler av ulike slag og gjerne
også tips til reportasjer. 

Lokalredaksjon: 
Frode Høyte, Eli Heggdal 
og Ivar Braut. 
Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighets-
kontoret eller på e-post: 
birkeland.menighet@bkf.no 
Digitalbilder bør velge leveres i
høy oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik,
Bjørn Moe, Even Flotve, Frode
Høyte, Svein Berg, Karl Johan Kir-
kebø, Sverre Trætteberg.

Telefon: 55 59 32 11 
Epost: dag.kvarstein@bkf.no

Internett:
www.bkf.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume
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Nå kan vi møtes til mer enn en kort prat
på kirkebakken. Kanskje er det flere som
kommer i kirken for å få med seg turen
etterpå?  To familier vil være «turledere»
hver gang. For de som ikke er så kjent i
området er det mulig å følge med de an-
dre fra kirkebakken. 

Det vil bli turer følgende dager:

6. april Helldalssåta
4. mai kl. 12 Myrdal
11. mai kl. 12 Arboretet ved 

Blondehuset
1. juni Lysekloster
22. juni Hauglands-

dalen
Den 4. og 11. mai er det konfirmasjo-

ner. Vi oppfordrer folk til å besøke en av
nabokirkene disse dagene. De som vil ha
med seg turen disse dagene møter på av-
talt sted kl.12. Ring evt. menighetskonto-
ret for nærmere opplysninger. 

Med bål smaker alt så mye bedre
Allerede 23. februar var vi i gang. En
gruppe ivrige turgjengere satt kursen
mot Smørås. Ved vannet ble det laget bål
og ivrige «pølsespiddspikkere» ble satt i
arbeid. Snart var pølser og pinnebrød
på plass. Det smakte godt. Ikke minst
ble det en hyggelig kirketur, med god tid
til prat og leik. ●

Tekst og foto:
Eli Heggdal
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Alle tiders kirketur
Det finnes mange gode initiativ. På idédugnaden til barne- og
ungdomsutvalget oppstod tanken om fellesturer etter kirketid. Noen tanker 

om livet …
Lignelsen om den bortkomne
sønn er kanskje den viktigste
fortellingen om foreldrekjær-
lighet og tilgivelse. Det har
vært fortalt gang på gang om
hvordan sønnen reiste ut i
verden, på fortapelsens vei,
rotet vekk hele arven og vend-
te hjem til farens tilgivelse.

Glemmer vi lett at tilgivelsen
har visse forutsetninger? Den
er så romslig at den eldre bro-
ren føler det som en urett!

Den fortapte sønnen møtte
faren med sterk anger. Han
kryper, tilstår sin synd og ber
om å få være som en av de an-
dre gårdsarbeiderne. Han
reiste hjem til fordømmel-
sen, men kom hjem til gleden
og kjærligheten. Faren så
ikke det skitne og fortapte
mennesket. Han så bare sin
sønn. 

Kanskje var han den eneste
som visste at sønnen ikke var
fortapt. Det eneste viktige var
at sønnen levde - og så glad
ble han at han tenkte kun på
at nå skulle det festes! Farens
sinnelag elsket i stedet for å
dømme, medfølelse i stedet
for hat. Slikt sinnelag tror jeg
vi alle skulle ønske å møte, i
våre tunge perioder da våre
synder og plager ikke er til å
bære. 

For meg er denne lignelsen
den vakreste i bibelen. Den
forteller at faren ikke kan la
være å elske sitt barn. Han
sørger og elsker, elsker og hå-
per og slipper ikke håpet om
at sønnen kommer tilbake til
en åpen favn. 

Gud er alltid klar til å ta imot
og tilgi. Faren så ikke mellom
fingrene med synden, men
sønnen vendte om og brøt
med sitt gamle liv. Et nytt liv
kunne starte. ●

Nesttun 20.01.03 
Per Vollset

Er du nysgjerrig på hva
kristen tro egentlig går ut
på? Eller har du ønsker
om å snakke med andre
om hva troen betyr? Uan-
sett bakgrunn og tro er
alle velkommen til Alpha-
kurs på Birkeland menig-
hetshus til høsten. Det er
Birkeland menighet som
arrangerer, og tidspunk-
tet blir mandager fra
22.september. 

Samlingene begynner
med kveldsmat, deretter
undervisning i 45 min. og
siste del er viktig: Samtale

i grupper. Alpha går over
ti mandager kl.19.00-
21.30 og i tillegg kommer
en helg med samlinger på
fredagskvelden og lørdag
formiddag. 

Kursavgiften dekker en
del utgifter til lokale, mat
og lignende og blir på
ca.300 kr. Alpha begynte i
England og er nå spredd i
mange land. 

Utrolig mange har del-
tatt på Alpha, mange er
blitt fornyet i sin tro,
mange har fått en ny tro
og mange har fått nye

venner. Velkommen til en
annerledes høst. Kanskje
den blir en av de viktigste i
livet? Vi har tro på at dette
både blir åndelig viktig,
sosialt, hyggelig og inter-
essant. Ring gjerne me-
nighetskontoret
55134207 hvis du vil høre
mer.

Du kan også ringe Kjer-
sti Ruud 55132986 som er
med i komiteen.

Vi trenger også folk som
kan delta med praktisk
hjelp, for eksempel til å
lage til kveldsmaten. ●

Alpha-kurs høsten 2003 – åpent for alle
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Søndag 16. mars var om lag
40 mennesker samlet i
peisestuen i Birkeland
menighetshus.
Diskusjonstema i år var
nettopp menighetshuset. 

Nå er det gått en generasjon etter at
huset ble innviet og mye har foran-
dret seg. Særlig på 1970- og 80- tallet
var det stor aktivitet for barn og unge
her. Det at noen hadde visjoner og
arbeidet for menighetshuset skapte
et levende miljø. Her har det vært
ungdomsarbeid, småbarnstreff, ju-
leverksted og fester. 

Det har vært mange frivillige som
har deltatt i driften og det ble bygd
opp fond for å sikre økonomien. For
noen år siden var fondene tømt og
det ble iverksatt en aksjon for å sam-
le inn penger. Det ble besluttet å ta
husleie, også av menighetens egne
grupper som dermed kan søke eks-
tern husleiestøtte. I tillegg leies det
ut til møtevirksomhet i bydelen, et
opplegg som organiseres av Y`s Men.
Med dette har vi klart å bygge opp
igjen fondene. 

De siste årene har det vært vanske-
lig å få frivillige til å engasjere seg i
huset. Med nye eierforhold rundt
kirken har åpnet muligheten for å
bygge et nytt menighetshus der og et

kirketunutvalg er etablert. Årsmøtet
skulle derfor reflektere over følgende
spørsmål: Hva er bra - og hva er min-
dre bra med menighetshuset i dag?
Hva ønsker vi oss? Hva er realistisk å
få til? I oppsummeringen kom det
fram at menighetshuset i dag er

funksjonelt med store lokaler og et
godt kjøkken, men at avstanden til
kirke og kontor er for lang. Vi ønsker
oss mer menighetsbyggende aktivi-
teter, et hus med lav terskel som er
åpent for alle generasjoner. Til det
trengs det flere frivillige som kan ta
sin del av arbeidet og huset bør rus-
tes opp. Det ble påpekt at et eventu-
elt nytt menighetshus ved kirken vil
bli mindre og allerede nå er det par-

keringsproblemer, men at det er
mange fordeler med et hus nær kir-
ken. Det vil kunne fungere mer som
en arbeidskirke. 

Menighetsrådet vil arbeide videre
for at menighetshuset kan være et
samlende rom for ulike aktiviteter i

menigheten. Parallelt med dette vil
det arbeides videre med å utrede
mulighetene for et kirketun rundt
kirken. 

Andre del av møtet ble viet årsmel-
dingen med rapport fra de ulike gre-
nene i «menighetstreet». Denne kan
leses i sin helhet på www.bkf.no (Bir-
keland menighet), eller hentes på
menighetskontoret i Hardanger-
veien 5b (like bak kirken). ●
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Referat fra årsmøtet 2002

Regnskapet er delt inn i ulike under-
regnskap: menighetsrådet, konfir-
mant, menighetshus, diakoni, mu-
sikk og kor. Samlet sett er det et
overskudd på kr. 83.880. Menighets-
huset hadde et overskudd på kr.
115.740 som settes av til fond. Her
har utleie til bydelen og tefesten
vært den største inntektskilden.
Menighetsrådet hadde ekstraordi-
nær utgift til lydanlegg (kr 61.536)
som resulterte i driftsunderskudd
på kr. 16.235. Her må det nevnes at
egen innsamling til lydanlegget gav
kr. 25.599. Bergen kirkelige fellesråd
vil refundere deler av disse utgifte-
ne, men over en periode på flere år.

Utover dette har menighetsrådet
ansvar for lønn til diakon i 50% stil-
ling og honorar til dirigentene for
Ten-sing, (til sammen kr. 208.000).
Andre utgifter er dåpsopplæring,
kontorutgifter og overføringer til
andre aktiviteter (kr. 145.022).

Noen av de viktigste inntektskil-
dene har vært givertjenesten (kr.
83.000), høstaksjonen med giro i
menighetsbladet (kr. 37.351) kirke-
offer til egen virksomhet (kr.
105.653) og bladpenger (44.280).
Menigheten har med god hjelp fått
utrettet mye, men ønsker seg flere
faste givere for å nå budsjettmålene
i 2003

Noen tall fra regnskapet i 2002:

Meld deg på
menighetens 
e-postliste
E-post er en enkel og rimelig måte å
spre informasjon på. Vår epostliste
er nå «lukket» slik at mottakerne
ikke kan se andres adresser. Meld
dere på til eli.heggdal@bkf.no

Vi minner ellers om hjemmesiden
www.bkf.no der du kan klikke deg
inn på sidene til Birkeland menig-
het. ●
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FANA KIRKE  850-ÅRSJUBILEUM
Bestillingsseddel

VHS à 150 kr, antall: ______ DVD à 250 kr,. antall: ________

PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort à 50 kr pr. pk. antall:  ________

Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk. 
Motiv 1: Vinterbilde antall: _______________ 
Motiv 2: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: _______________  

JUBILEUMSSKRIFT m/CD à 290  kr antall:  ______________
Eventuell porto kommer i tillegg.

Bestillingen sendes:  Fana menighetskontor, 
Fanaveien 320, 5244 Fana. Tlf. 55 59 32 50 / fax 55 59 32 59

Bestilt av: __________________________________________

Adresse: ____________________________________________

AV DAG A. KVARSTEIN

Fana er det området i Bergen der flest
går i kirken. På gudstjenestene i de sju
kirkene, kom det i gjennomsnitt nesten
150 personer i fjor. I forhold til Bergen
som helhet, har Fana et snitt på 40-50
flere deltakere pr. gudstjeneste. Pro-
sten i Fana, Per Barsnes, tror dyktige
medarbeidere, er en av grunnene:

- Det gjøres en god jobb i kirkene.
Gudstjenestene er godt forberedt og
godt gjennomført, og folk får lyst til å
bruke søndagen til kirkegang. Dessu-
ten jobber menighetsrådene kon-
struktivt. Vi har god oppdrift i arbeidet.

Flest folk kommer det gjennomgåen-
de i Skjold kirke, den nyeste av kirkene i
Fana. Kirken feiret sitt 5-årsjubileum i
månedsskiftet mars-april. Oppslut-

ningen skulle med tydelighet vise at
behovet for ny kirke var stort. 

- Menigheten arbeidet svært godt og
helhjertet mens de i mange år holdt til i
gymsalen på skolen. Dermed var
grunnlaget solid da den nye kirken
kom. Det er nok mye av årsaken til at
besøket i Skjold har holdt seg på et me-
get høyt nivå, selv etter at nyhetens in-
teresse for den nye kirken har lagt seg. 

Det er også interessant å merke seg at
de to eldste kirkene i Fana har godt be-
søk. Birkeland ligger på andreplass
med over 160 besøkende i snitt, mens
middelalderkirken. Fana har over 150 i
snitt. Karakteristisk for disse to menig-
hetene er blandingen av by og land. En
del av menighetene består av lojale kir-
kegjengere som har en tilknytning til
kirken gjennom generasjoner.  ●

Deltakere pr. gudstjeneste 1990-2002 
Fana og hele Bergen

80
90

100
110
120
130
140
150
160

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

Hele Bergen

Fana prosti

Deltakere pr. gudstjeneste 2002
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Fra Fanas 
kirkes historie
Det er laget en halvtimes film om Fana kirkes
historie og kulturelle betydning. Filmen, som
er laget av Knut Terum, foreligger både som 
video og DVD-plate, og kan bestilles på 
kupongen til høyre. 

Her kan du også bestille våre prospektkort
med bilder fra kirken,  samt vårt påkostede 
jubileumsskrift med Torbjørn Holt som 
redaktør. 

Stabil oppslutning om gudstjenestene i Fana
Oppslutningen om gudstjenestene i Fana har gjennom hele 90-
tallet og inn i det nye årtusenet holdt seg på et jevnt, høyt nivå. 
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AV DAG A. KVARSTEIN

Sigrid Fahlvik Trætteberg (24),
Rune Fahlvik (32) og Kai-Roger
Mørk (21) er når du leser dette

forhåpentligvis kommet helt til
Nordland. Da vi snakket med Rune
på telefon 12. mars hadde trioen et
par hviledager i Trondheim. De var
helt i rute etter planen som var satt
opp på forhånd.

Sigrid og Rune er nesten nygifte og
skituren gjennom kongeriket Norge
er nesten som en forsinket bryllups-
reise å regne. De giftet seg nemlig i
fjor sommer.

Sigrid fikk idéen
Sigrid var elev ved villmarks-folke-
høgskolen Øytun i Finnmark for
noen år siden. Det er en tradisjon at
de sprekeste av elevene sykler hjem
igjen etter endt skoleår. Sigrids syk-
keltur fra nord til sør gav mersmak.
Hun fikk idéen til å ta turen andre
veien, denne gangen på ski.

Det er altså Sigrid som får skylden
for den tilsynelatende sprø idéen
om å gå 2500 kilometer på ski gjen-
nom Norge. Til gjengjeld får hun
ingen spesialbehandling som enslig
kvinne på turen. Følget har med seg
to pulker med mat og utstyr som de
bytter på å dra. Bare hver tredje dag
er det pulkefri for Sigrid. 

Eksklusiv klubb
Trioen fra Slettebakken er ikke de
første som går på ski fra Lindesnes til
Nordkapp. Ifølge Rune Fahlvik er det
50-60 personer som har gjort det før.
Uansett må vi kunne slå fast at det
ikke er noen vanlig påsketur de er ute
på.  De tre sprekingene går i gjen-
nomsnitt 20 kilometer pr. dag. Hver
8. dag hviler de. Totalt 2500 kilometer

skal tilbakelegges! De kommer til å
være på farten fire måneder. 

Målet er å rekke tilbake til årets 17.
mai-feiring i Bergen.

Fire uker med sol 
Turen startet ved Lindesnes 18. ja-
nuar. De første ti milene var de nødt
til å sykle på grunn av snømangel.

Men fra Åseral i Vest-Agder har de
gått på ski stort sett hele tiden. Bare
ca. en gang i uka er de nede i sivilisa-
sjonen når de må krysse dalfører.
De første to månedene gikk uten
uhell. Starten på skituren gjennom
Setesdalsheiene og til Haukeli var
noe strabasiøs på grunn av litt rus-
kete vær og vanskelig føre med

Går Norge på lang

Tre ungdommer fra Slettebakken fikk lyst til røre litt på seg.
Det kunne de tenke seg å gjøre med ski på beina. Og det
gjorde heller ikke noe om den fysiske aktiviteten varte en
stund. I slutten av januar la de av gårde. 
Start: Lindesnes. Mål: Nordkapp.

START: Rune Fahlvik, Sigrid Fahlvik Trætteberg og Kai-Roger Mørk  på Lindesnes fyr.
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sludd og snø. Men de neste fire uke-
ne, over Hardangervidda, gjenn-
nom Jotunheimen, Rondane og inn
i Trøndelag var det sammenheng-
ende sol og flotte forhold! De siste
dagene til Trondheim hadde de ku-
ling i rygget. De nærmest føyk over
vannene og trengte knapt å stake
for å komme seg fram.

Høydepunkt: - Å leve enkelt
- Hva mener du er de fineste opple-
velsene dere har hatt så langt,
Rune?

- Helhetsopplevelsen. Det å leve
enkelt og nær naturen. Du har hele
tiden konkrete oppgaver å forholde
deg til, og slipper å tenke på alt mu-
lig annet. Det er deilig. 

- Hva har dere sett og opplevd?
- Vi har kommet nær på dyrelivet.

Vi har sett reinsdyrflokker, jerv og
rypeflokker. En dag fanget vi en
mus som vi hadde som kjæledyr en
stund. Ellers har det vært flott å
møte mennesker. Vi lærer å sette
pris på det når vi går dagevis uten å
se andre. Det artigste var å møte en
mann som var ute i samme ærend
som oss. Han startet fra Lindesnes
et par uker etter oss og tok oss igjen
i Folldal. Han gikk styggfort!

- Har fellesskapet blitt satt på
prøve så langt?

– Det har gått veldig fint. Og jeg
kan anbefale andre nygifte å legge
ut på tur fra Lindesnes til Nord-
kapp. Dette er en utrolig fin måte å
bli kjent med kona på! Men jeg inn-
rømmer at vi kan bli litt usaklige av
og til når det er lite krefter igjen etter
en hard dag. ●
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gs – på ski

Jeg kan anbefale andre nygifte å 

legge ut på tur fra Lindesnes til 

Nordkapp. Dette er en utrolig

fin måte å bli kjent med kona på!

Nordkapp-
farerne
Sigrid Trætteberg Fahlvik (24)
er pianostudent ved Griegakade-
miet. Sammen med sine søstre
har hun også hatt stor suksess
med kabaret. Ble bitt av vill-
marksbasillen på Øytun Folke-
høgskole i Alta. Gift med Rune.
Rune Fahlvik (32) er til vanlig
lærer ved Fjellsdalen barneskole.
I følge nettsiden om Nordkapp-
ekspedisjonen, holder han seg
forbausende bra både fysisk og
psykisk, alderen tatt i betrakt-
ning. Gift med Sigrid.
Kai-Roger Mørk (21) er nylig ut-
dannet serviceelektroniker. Hans
interesse for data og friluftsliv
kommer godt med som leder for
ungdomsklubben i Slettebakken
kirke. Ikke gift med noen.

Følg med på
internett
På denne adressen kan du følge ek-
spedisjonen så å si fra dag til dag:
www.fahlvik.no/motnord2003

DAGSMARSJ: Trioen går i snitt 20 kilometer
hver dag. 

’’❂ 
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AV DAG A. KVARSTEIN

S iden kirkemøtet i 1996 satte fokus
på «forbruk og rettferd», har kir-

ken her i landet blitt stadig mer
miljøbevisst, selv om den kirkelige sko-
gen fortsatt rommer en del miljøsvin. 

I Bergen har kir-
ken til og med ansatt
en egen «miljøsjef».
Lars Ove Kvalbein er
prosjektleder for
«Grønne menighe-

ter» i Bjørgvin, et prosjekt utgått fra orga-
nisasjonen Grønn Hverdag. I allianse
med biskopen har han blant annet fått
Friele til å lansere en ny rettferdig Max-
Havelaar-merket kaffe. Han har også en-
gasjert menighetene som miljødetekti-
ver i nærmiljøet ved at de har besøkt lo-
kale butikker og sjekket hvor rettferdig
og sunn maten er. I Fana viste det seg at
Safari på Midttun og OBS! på Lagunen
hadde mest rettferdige og miljøriktige
varer. På bunnen ligger Rimi og Rema.

- Tjene, ikke utnytte skaperverket
- Hvordan kan man begrunne miljø-
innsatsen utfra kristen tro?

- Tror man på Gud, så tror man også på
en Gud som skaper. Da tar man skaper-
verket på alvor og verner om det. Ska-
pelsesberetningen der Gud setter men-
neskene til å forvalte skaperverket, er
den viktigste bibelske begrunnelsen for
miljøvern. Dessverre har ordene om at
mennesket skal råde over skaperverket
blitt misbrukt til å rettferdiggjøre at
mennesket utnytter både andre skap-
ninger og skaperverket. Men ser vi på
meningen i skapelsesberetningen, er
det heller snakk om at vi skal tjene ska-
perverket  og andre skapninger

- Hva sier Jesus om miljøvern?
- Han sier vel ikke så mye direkte om

miljøvern, men veldig mye om  urett-
ferdighet og overforbruk. Et hoved-

budskap er å advare mot griskhet og
pengekjærhet. Han advarer gang på
gang mot at Mammon, skal få for stor
makt over oss.
- Gudsfrykt med nøysomhet er et
gammelt pietistisk slagord. Er det
fortsatt noe i det?

- Absolutt! Nøysomhet i betydningen
at vi ikke skal sløse og forbruke naturen,
er nettopp kjernen i det vi driver med. 

- Men kan ikke nøysomheten gå så
langt at det å nyte livet blir syndig?

- For meg er det nesten motsatt. Det
handler om å finne ut hva som er viktig i
livet, og nyte det. Undersøkelser viser at
folk flest rangerer materielle goder  langt
ned på viktighetsskalaen. Tid og felles-
skap oppfattes som de viktigste verdie-
ne. Problemet er at vi alt for ofte ikke
oppfører oss slik, sier Kvalbein.  ●

8 april 2003                  

En stille, grønn 
kirkevekkelse

«Dere kan ikke
tjene både Gud 
og Mammon»
MATTEUS 6

Mens tradisjonelle bedehusvekkelser
her i landet lettest lar seg beskrive i
sort-hvitt, er det en stille grønn
vekkelse i utvikling på kirkelig grunn. 

GRØNN MANN: Lars Ove Kvalbein er prosjektle-
der for «Grønne menigheter» i Bjørgvin.

FOTO: DAG KVARSTEIN

1 Enøk-tiltak i kirkene. Eksperter har 
regnet ut norske kirker kan spare 
100 millioner kroner årlig på dette.

2 Økologisk drift av kirkegården. 
3 «Grønn kontordrift»: Rettferdig kaffe,

skikkelig avfallssortering og gjenbruk. 
4 Bildeleordning. Bilringen i Bergen 

ønsker flere medlemmer. 
5 Byttedag/overflødighetsmarked i 

kirken (klær, leker, ski).
6 Gjennomføre opplegg med «Grønne 

konfirmanter», «Grønn søndagsskole»
og «Grønne bibelgrupper». 

7 Grønn Gudstjeneste med forbruk 
og rettferd som tema. (egen liturgi).

Ti miljøtips for m

En undersøkelse viser at aktive kirkegjengere er mer opptatt av miljø enn folk flest. På spørs-
mål om man er villig til å ofre noe av sin velstand for å ta vare på miljøet, var det flere kirke-
aktive som svarte ja i år 2000 enn i 1993. Blant befolkningen for øvrig var det motsatt.
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AV DAG A. KVARSTEIN

Temaet for konferansen 21.- 22. mars
var «Kirken som verdens største miljø-
bevegelse». Og blant arrangørene var
Eva-Cecilie Øyen, ivrig miljøtalskvinne
og aktiv i Storetveit menighet.

Kommet langt
Storetveit menighet er blant de menig-
hetene i Bergen som har kommet lengst
når det gjelder miljøtenkning. På mid-
ten av 1990-tallet arrangerte Eva-Ceci-
lie og hennes åndsfrender et seminar i
Storetveit kirke med tittelen «pengene
eller livet». Dette ble startskuddet for
miljøgruppen «rettferd» og for menig-
hetens egen miljøhandlingsplan. 

Så det grønne lyset!
Eva-Cecilie Øyen så det grønne lyset da
hun skrev stiler om Altavassdraget og
miljøvern på gymnaset.  Siden har mil-
jøsaken vært viktig for henne.

- Vi mennesker er satt til å dyrke Guds
hage, ikke til å ødelegge den, sier hun.

- Men er det ikke stort sett bare ildsje-
lene som er opptatt av miljø?

– Nei, ikke i Storetveit menighet. På
grunn av et langsiktig arbeid med miljø-

spørsmål, vil jeg påstå at miljøbevisst-
heten er med i veldig mye av det vi dri-
ver med. 

Eva-Cecilie sier at hun er litt flau over
at hun kom med bil til miljøkonferan-
sen på Norsk lærerakademi i Bergen. 

Begrenser bilbruken ...
- Jeg prøver å begrense bilbruken og sy-
kler en del. Ellers er mine konkrete bi-
drag til miljøsaken at jeg kildesorterer,
sparer på strømmen og kjøper Max Ha-
velar-kaffe. I likhet med kirken er jeg
også flink til å snakke om miljø. Skal vi
bli verdens største miljøbevegelse, må
nok både jeg og andre omsette mer av
teorien i praksis, innrømmer Eva-Ce-
cilie Øyen. ●

-Verdens største miljøbevegelse?
De var ikke akkurat sakmodige
og smålåtne, arrangørene av
inspirasjonssamlingen for miljø
i kirken. 

GRØNNE 
KVINNER:
Eva-Cecilie Øyen
(t.v.) sammen
med stortings-
representant og 
tidligere leder i
Norges natur-
vernforbund,
Heidi Sørensen 
(i midten), og 
Eli Heggdal fra
Birkeland 
menighet.
FOTO: DAG KVARSTEIN

8 Forbrukerundersøkelse i nærmiljøet 
(eget kontrollskjema er utarbeidet).

9 Gjennomføre miljøsertifisering av 
kirkebygget og menigheten. 

10 Strengere miljøkrav ved bygging
av nye kirker

Nyttige «grønne lenker»
Kristent nettverk www.kirken.no/miljo
Naturvernforbundet: www.naturvern.no
Om etisk forbruk: www.etiskforbruk.no
Tips og nyheter: www.gronnhverdag.no
Bildeleringen i Bergen: www.dele.no
Den svenske kirkes miljøvern:

www.svenskakyrkan.se/miljovarnet

r menigheten

Eva Cecilie Øyen:
■ 38 år, dataingeniør
■ Aktiv i Storetveit menighet
■ Startet miljøgruppe i Storetveit 

menighet i 1995
■ Har vært med å lage «overflødighets-

marked» i Storetveit kirke
■ Har arrangert seminarene «Pengene 

eller livet» og «Born to shop»
■ Var med å utarbeide handlingsplanen

«Menigheter for en bedre fremtid»
■ Medlem av ressursgruppe for miljø, 

forbruk og rettferd i Bjørgvin
■ Holder foredrag og gir tips om 

«grønne menigheter» og grønne 
«alpha-grupper».
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T eatersjef  Vera Rostin Wexel-
sen ved Hordaland Teater og
prosten i Fana, Per Barsnes,

mener amfiet kan bli en flott uten-
dørsscene

- Jeg ønsker å lansere idéen om at
amfiet blir en fast friluftsscene for
Festspillene i Bergen, sier Barsnes.

Amfiet skal få 350 sitteplasser, og
får en scene på seks ganger ti me-
ter. Det ligger på historisk grunn i
det gamle kulturlandskapet ved
prestegården i Fana.  Like borten-

for kan en høre suset av Kyr-
kjefossen, og mot vest

strekker kirkens middelal-
dertårn seg mot det høye
blå. Langs veien står den
høyreiste, gamle alléen
som binder sammen
prestegården og kirken. 

- Jeg har tro på at
utendørsamfiet kan bli
en attraktiv scene i for-

bindelse med historiske
spill og andre typer frilufts-

oppsetninger, sier teatersjef Vera
Rostin Wexelsen. 

Historisk spill
Et nært samarbeid mellom kirken,
Hordaland teater og Bergen kom-
mune har virkeliggjort drømmen
om å skape en naturscene like ved
kirken. Ett av høydepunktene un-
der feiringen av Fana kirkes 850-

årsjubileum blir premieren på
«Sylvkrossen» 7. juni i det nye uten-
dørsamfiet. Tre skuespillere fra te-
ateret, som ligger i kirkens nabo-
skap, skal bære fram dramaet
«Sylvkrossen». 

Amatørskuespillere og statister
fra Fana skal også delta i den histo-
riske oppsetningen. Spillet bygger
på saget om sølvkorset som gjen-
nom middelalderen stod i kirken.
Korsets undergjørende kraft gjorde
Fana kirke til et pilegrimssted gjen-
nom flere århundrer.

Åndelig-kulturelt 
partnerskap
Prosten og teatersjefen har
inngått et slags åndelig-kultur-
elt partnerskap i forbindelse
med kirkejubiléet. 
Teaterforestillingen blir det
synlige beviset på at kirken og
teateret på mange måter er
opptatt av det samme prosjek-
tet.

- Ja, teaterets og kirkens utgangs-
punkt er ganske likt. Både kirken
og teateret har tatt utgangs-
punkt i menneskenes riter og ri-
tualer og i vår søken etter en
åndelig virkelighet. Gjennom
middelalderen var teater-
kunsten sentral i kirken.  Og
visste du at Norges første te-
aterforestilling ble fremført

på Domkirkens trapp en gang på
1500-tallet, sier Vera Rostin Wexel-
sen. 

Likhetstrekk
Prost Per Barsnes er like entusias-
tisk når det blir snakk om kirkens
og teaterets fellestrekk:

- Liturgien i kirken og symbol-
handlingene har likhetstrekk med
teaterets språk. Vi strekker oss
begge utover det håndgripelige og
setter i gang refleksjon og erkjen-
nelse. Derfor er det en selvfølge at
vi skal samarbeide med teateret,

spesielt når vi er nære naboer
her i Fana. ●

-Her kan vi få
festspillscene

■ 29. mai, kl. 19.30: «Himmelfarten». 
Jostein Årvik fremfører Messiaens 
orgelverk. Sølvi Heggem Lundin leser 
Eivind Skeies diktsyklus «Mitt hjerte 
blør for dem». 

■ 7. juni kl. 18.00: Premiere «Sylvkros
sen» av Johannes Gjeråker. Fremføres av
Hordaland Teater og amatører.

Jubileumsarrangementer, Fana kirke 850 år

Det stod et sølvkors på
alteret i Fana kirke gjennom

hele middelalderen. Det
fortelles at folk ble helbredet
etter å ha vært i kontakt med

det, og kirken ble et
valfartssted gjennom 

flere hundre år. 

Det knytter seg et sagn til
hvordan det hellige sølv-

korset kom til Fana. En
blind fisker fikk korset i

«Sylvkrossen

Et utendørsamfi er i ferd med å bli
bygget ved Fana kirke. Her skal
teaterforestillingen «Sylvkrossen»
fremføres til pinse.
AV DAG A. KVARSTEIN

■ 14. juni kl. 18.00: Konsert med kirke-
koret fra Roseville Lutheran Church, 
Minnesota, i Fana kirke. Koret vil også
delta på høymessen dagen etter.

■ 29. juli, kl. 18.00: Olsok-gudstjeneste
i Fana kirke og påfølgende olsokfest.
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garnet og fikk synet igjen da han rørte
ved det. Navnet Korsfjorden og Kors-
neset kan skrive seg fra dette sagnet.
Korset ble deretter plassert på kirkens
alter. Under reformasjonen på 1500-
tallet ble korset fjernet. I dag er det
plassert et sølvkors på toppen av kir-
kespiret som et minne om sagnet.

Forestillingen er et folkelivsbilde fra
slutten av 1200-tallet. På denne tiden
var kirken på høyden av sin berøm-
melse som pilegrimskirke. Årsaken
var den undergjørende kraften sølv-
korset i kirken skulle ha. 

Første delen av stykket spilles i amfi-
et i kulturparken ved kirken og skildrer
folks tro og tvil i møte med sølvkorset.
Deretter vandrer skuespillere og pu-
blikum opp til kirken der resten av fo-
restillingen foregår, som en kantate
der sangere, orkester og kor deltar. 

- Noe av det spennende med oppset-
ningen er at temaet i den er aktuelt
også i dag, mer enn 700 år etterpå.
Middelaldermennesket ble dradd
mellom tro og tvil. Det er noe vi kjen-
ner oss igjen i, sier teatersjef Vera Ros-
tin Wexelsen. ●

Om forestillingen:
Bestillingsverk til Fana kirkes jubileum.
Forfatter:  Johannes Gjeråker.
Komponist: Ivar Mæland.
Forestillinger: Lørdag 7. juni, søndag  

8. juni og søndag 15.  
juni kl. 18.00:  

Skoleforestilling: Fredag 13. juni kl. 10.00 
og 12.00

Billetter: Voksne kr 100.-
Barn/ungdom kr 60.-

Skolebesøk: kr 30.- pr. barn

Billettsalget starter uken etter påske. Kontakt
Fana menighetskontor, tlf. 55 59 32 50/51 
eller Hordaland Teater, tlf. 55 22 20 20

en» – et tidsbilde om tro og tvil
AMFI: Vera Rostin Wexelsen og Per Barsnes på stedet der det bygges et utendørsamfi. FOTO: DAG KVARSTEIN
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AV DAG A. KVARSTEIN

Søndag 30. mars ble Jorunn M.
Johnsen (52) innsatt og ordinert
som sokneprest i Slettebakken

menighet. Hun er dermed den enes-
te kvinnelige prestelederen i Ber-
gens menigheter, og den første pres-
ten som noensinne har blitt ordinert
i Slettebakken.

Jorunn M. Johnsen var nyutdannet
prest i fjor, men hun er en dame som
har levd en stund. Gjennom 30 år
som sykepleier, og gjennom et livs-
langt engasjement for folk som faller
utenfor i samfunnet, modnet det seg
et ønske om få lov å stå på prekesto-
len og å møte mennesker som sjele-
sørger.

Omsorg for andre
Det er diakonien, omsorgen for an-
dre mennesker, som har gått som en
rød tråd gjennom Jorunn M. John-
sens liv, både som yrkesutøver og
som privatperson. 

På fritiden har hun engasjert seg i
Blå Kors og hun har vært hjelpear-
beider for Kirkens Nødhjelp i Sudan.

- Gjennom livet har jeg lært å sette
pris på å møte mennesker i forskjel-
lige livssituasjoner. Derfor ser jeg
også på prestetjeneste i Slettebak-
ken som spennende. I området her
finner vi alle sosiale grupper. Det er
både utfordrende og berikende, sier
hun.

- Enestående
Jorunn M. Johnsen må være en ef-
fektiv og energisk kvinne. Hun har
rukket mye i livet sitt og fått mange
viktige arbeidsoppgaver og verv.
Prestestudiene tok hun ved siden av
jobben som rektor på Haraldsplass.
Samtidig har hun sittet i landsstyret
for Blå Kors. 

- Jeg er enslig, eller enestående,
som en bekjent av meg kalte sin sivil-
stand. Det har gitt meg litt mer tid
enn mange andre kvinner på min al-
der. Men det har nok i perioder blitt

vel mye jobb, innrømmer  Jorunn M.
Johnsen.

Eneste i Bergen
Selv om kvinnelige prester har vært
vanlig her i landet siden 1970-tallet,
og det i dag utdannes like mange
kvinnelige som mannlige prester, er
Jorunn M. Johnsen i kraft av sitt
kjønn enestående også som prest i
Bergen.  Og ikke så lite modig. Hun er
den eneste kvinnen som er øverste
åndelige lederen i en bergensmenig-
het, og kun den 3. kvinnelige sokne-
presten i Bergens historie. 

- Er dette tilfeldig?
- Nei, det tror jeg ikke. Riktignok har

det vært få kvinner som har søkt sok-
nepreststillinger i Bergen. Men det er
ingen hemmelighet at det har vært
motstand mot kvinnelige prester i
mange menigheter i Bergen.  Dermed
vegrer mange kvinner seg mot å søke
ledende prestestillinger, rett og slett
fordi de kan møte vanskeligheter i ar-
beidet. Selv søkte jeg med frimodig-
het på denne stillingen i Slettebak-
ken, fordi jeg visste at menigheten
tidligere har tatt godt imot kvinne-
prester, sier Jorunn M. Johnsen. ●

12 april 2003                  

Mfor moden 
og modig

Mange lurer på hva M-en i
navnet til den nye soknepresten
i Slettebakken står for. Vi har
funnet det ut: Moden og modig! 

TAR OVER: Jorunn M. Johnsen er klar for sokneprestjobben i Slettebakken. AV DAG A. KVARSTEIN
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Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b på Nesttun. 
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 13 42 07
Kontortid . Man-fre: Kl. 10.00 - 14.00 

Postadresse:
Postboks 152, Nesttun, 5852 Bergen.
epost . . . birkeland.menighet@bkf.no
Telefaks  . . . . . . . . . . . . .55 13 14 55

Øvsttun kapell og 
kirkegårdskontor: 
Telefon:  . . . . 55 91 30 44 (kl. 10-12)

Menighetshuset:
Telefon (myntapp.)  . . . .55 10 38 07
Best. av lokaler:  . . . . . . .55 13 42 07

Birkeland menighetskontor: 
Private telefoner til ansatte:
Sokneprest 
Ivar Braut  . . . . . . . . . . .55 13 09 35
Kapellan 
Jon Abelsæth . . . . . . . . .55 32 61 69
Daglig leder 
Eli Heggdal  . . . . . . . . . .55 10 11 99
Diakon 
Tone Totland  . . . . . . . . .55 91 29 91
Kateket 
Ingunn Myklebust  . . . . .55 13 63 77
Kateket 
Carina Søfteland  . . . . . .55 18 22 03

Sekretær
Astrid Kolstad von Krogh 55 10 32 22

Kirketjener
Margrete Andreassen  . . .55 13 38 53

Kantor 
Amund Dahlen  . . . . . . . .55 96 13 80

Menighetsrådsleder:
Lars Haarr  . . . . . . . . . . .55 91 07 11

Barne og ungdomsarbeid: 
Barnas kirkegang/søndagsskolen:
Inger Marie Wikse  . . . . . 55 10 02 85

Fredagsklubben (f.o.m. 5 klasse):
Tor Inge Tunsberg  . . . . .55 13 20 52

KRIK:
Andreas Ruud  . . . . . . . .95 24 66 89

Bobla Tensing
Åsgeir Litlere  . . . . . . . . 55 13 71 14

Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen  . . . . .55 10 06 14

1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Tone Selenius  . . . . . . . .55 10 26 33

Barneglede: 
Grethe Kristin Eckhoff  . .55 10 10 55

Birkeland barnekor
Mette Svanes  . . . . . . . . .55 10 04 72

Nesttun bedehus, søndagsskole
Marianne Raa Haarr  . . . .55 10 21 34

Chiru (Yngstes): 
Paul Rødstøl  . . . . . . . . .55 91 23 08

YA:
Irene Haugstvedt  . . . . .55 10 43 82 

Ungdomsforening:
Øyvind Tjervåg  . . . . . . .55 13 78 61

Barneglede (kor 3-6- år):
Anne Grete Mikalsen  . . .55 10 29 17

Gave til menigheten?
Bankgirokonto:  . . . .3411.18.00822

Skysstjeneste Birkeland kirke
Hver søndag gir vi et tilbud om kjø-
ring til og fra kirken, fra dør til dør.
Tjenesten er gratis. Ring til personen
som står på listen søndag før kl. 10 og
du blir hentet der du bor.

13.april: 
Harald Hatlevik  . . . . . . .55 13 11 76

20.april: 
Bjørn A. Johannesen  . . .55 92 93 08

27. april: 
Birgit Tellefsen  . . . . . . .55 13 36 81

4. og 11. mai: 
Ingen kjøring

18. mai: 
Bjørn A. Johannesen  . . .55 92 93 08

25. mai: 
Harald Hatlevik  . . . . . . .55 13 11 76

1. juni: 
Trygve Helgesen . . . . . . .55 10 03 11

8. juni:
Bjørn A. Johannesen  . . .55 92 93 08

15. juni: 
Ledvin Stormark . . . . . . .55 10 49 34

Eldresenter
Nesttun Eldresenter, Hardangerv. 6 A,
har mange til bud til eldre:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 56 11 44 

Kirkens bord på Nesttun senter
Hver mandag på Baker Brun kl. 11.00-
12.00. Her treffer du diakon eller en
annen av kirkens ansatte. Du er vel-
kommen til å kjøpe en kopp kaffe i ka-
feen, og til en samtale på en mandag
formiddag. 

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet    Telefon: 55 13 42 07
Kontortid: Man-fre 10.00-14.00 

Forfatteren Vigdis Brekke har spesial-
utdanning i psykiatri og arbeider som
høgskolelektor ved Diakonissehjem-
mets Høgskole, Haraldsplass, som
bl.a. praksisveileder i rusomsorg.

Boken er skrevet som resultat av in-
tervjuundersøkelser i en hovedopp-
gave. Forfatteren påpeker i forordet at
det synes å være vidtgående forskjel-
ler mellom kvinnelige og mannlige al-
koholiker og ønsket kunnskap om hva
det ville si å være kvinne og alkoholi-
ker. Brekke kontaktet en selvhjelpsor-
ganisasjon, og intervjuet kvinner i A.A
(Anonyme alkoholikere).

Hennes beundring er stor. Hun møt-
te mot, åpenhet og ærlighet og håper
at boken kan være til hjelp for de som
sliter med sitt tabubelagte problem og
til forståelse for andre som står hjelpe-
løse og ikke vet hva de skal gjøre.

Tema er at kvinner blir sett ned på,
veier inn i misbrukets helvete, skam,
mistenksomhet og vegen mot under-
gang. Men også håp, tilhørighet og et
nytt liv i et fellesskap der alle er like. De
har spilt fallitt, men maktet å reise seg
igjen ved hjelp til selvhjelp.

AA kan ikke hjelpe alle. Å erkjenne
avhengighet, fallitt, innrømme egne
feil og ta et fryktløs oppgjør med seg
selv, makter ikke alle. Hver enkelt må
ville forandring av hele livet – en om-
vendelse til nye verdier, nye mål.

Dette må en klare selv i kamp for ny
verdighet. Støtte og hjelp kan finnes i
nytt fellesskap som AA – et bokstavelig
talt lidelsesfellesskap.

Målet kan synes håpløs, men ved
edruskap en dag om gangen kommer
forandringen.

Jeg tror ikke at AA kan bli en masse-
bevegelse som i USA fordi det blir stilt
store krav til den enkelte. Krav som
ikke alltid er like spiselig i vårt vel-
ferdssamfunn av 2002.

AA er i skyggen av den offisielle rus-
politikken i dag selv om ettervernet i
AA er av det beste vi opplever i Norge.
Derfor vil jeg minne om boken og an-
befale den fordi den fjerner tabufore-
stillinger, og peker på en ukjent for
mange. ●

Per Vollset
Vigdis Brekke: 
Himmel og helvete, Akribe forlag, 2002 
120 s. Kr.189,-

Vigdis Brekke: Himmel og helvete

Om kvinner og rus
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14 april 2003                  

Konfirmanter 3. mai kl.11.00
Berge, Alexander
Berg, Anita
Birkeland, Cristopher
Bødtker, Karoline
Carlsen, Birthe Netland
Christensen, Lillymarlene
Christensen, Rosemarie
Erichsen, Kasper Harbitz
Eskildsen, Nicolai August Kjær
Godø, Hege
Hole, Jon Fredrik
Kanestrøm, Christer Herland
Larsen, Anita
Midtun, Walter Luan
Nesttun, Linn Alfhild
Olsen, Miriam Rosvold
Rosvold, Ole Bakke
Ruud, Solveig-Elin
Skjelvik, Eirik Johnsen
Solhaug, Elise Herland
Stavenes, Chris Robert
Sørland, Ola
Sørstrønen, Ina
Thorsø, Stine
Valen, Mats Haugen

Konfirmanter 3. mai kl.13.00
Amankwah, Yaw Eystein Ihle
Andersen, David
Andersen, Jan Henrik
Bendiksen, Andreas Øvstebø
Bjørnestad, Christine
Christensen, Ingeborg Strand
Engelsen, Ola Erstad
Fjellheim, Viktor Andrè Åkesson
Haugsgjerd, Lene
Holmefjord, Kjetil Skudal
Krågenes, Renate
Løvaas, Ingrid Dahle
Mortensen, Preben
Opdahl, Sandra
Straume, Henrik
Sunde, Celine Landaas
Tufte, Siren Blomstrand
Vidal, Carlos Oscar Alejandro Soto

Konfirmanter 4. mai kl.11.00
Andersen, Cathrine
Fauske, Filip Henriksen
Grøteide, Marte Søvdsnes
Kismul, Mats
Kleppe, Christer
Kvinge, Karoline Stakston
Leganger, Birthe Lockert

Leknes, Rhine
Madsen, Sandra Dyngeland
Midtun, Marius
Mongstad, Celine Jeanett Valde
Nielsen Morten Alexander Dyngeland
Opheim, Truls Erik
Ormberg, Camilla Høvik
Pedersen, Miriam Malene
Riise, Silje
Smidt, Marianne
Torgersen, Kristine Hella
Aamodt, Kristin Hille

Konfirmanter 4.mai  kl.13.00
Arnestad, Frode
Berntsen, Caroline Madeleine Ervik
Dyngeland, Cecilie
Fjeld, Bjørn Erik
Furnes, Kaia Kristina
Hansen, Krister
Hella, Rune
Holsen, Kim-Erlend
Jebran, Maria Instanes
Juuhl, Petter Haugen
Karanovic, Tatjana
Kvamme, Iselin Henriksen
Midthun, Christoffer
Midthun, Henrik

Rasmussen, Lene
Rasmussen, Lene Tunold
Røyrvik, Helene
Skage, Helene Foldnes
Skjulhaug, Kristoffer Gjelsvik
Smørås, Eigil Solberg
Sørensen, Preben
Våge, Wilhelm
Øvsttun, Daniel Eikeland

Konfirmanter 10.mai kl.11.00
Eriksen, Camilla Heggelund
Eriksson, Jan
Finnema, Thomas Ytre-Hauge
Flataker, Andres Alme
Gulbrandsøy, Øyvind
Gullaksen, Torunn Louise
Gulowsen, Sverre
Hatlestad, Helge
Heldal, Anders
Holst, Camilla Neumann
Hovland, Tina
Jones, Karoline
Linga, Kjell Robert
Michelsen, Kim Andrè Lønne
Midtun, Charlotte Sunde
Nilsen, Eline
Nordbø, Martine Kilen

Tekst og bilde: Kristin Jordheim Bovim

For tredje året på rad dro musikal-
gruppa til Bergsdalen skule, en
utrolig fin liten skole på Lid i Bergs-
dalen. En skole med to klasserom,
der det ene også er kjøkken og det
andre også er sløydrom og datarom
o.l. 

Gymsal
Den lille skolen har en stor og fin
gymsal, og der spredte over 30 kon-
firmantjenter fra Birkeland sine ma-

drasser, soveposer, snopeposer,
ryggsekker og beautybager helgen
14.-16.februar.

De tre guttene som var med, fikk
dele sløyd/data/altmulig-klasse-
rommet med Audun og Robin som
for anledningen stilte som ledere og
band. Ellers hadde vi med den nye

musikaldirigenten Annveig, dra-
mainstruktør Line, danseinstruktør
Stine, altmuligdame Karianne, 3
fossile voksne og kateket Carina
som hadde kontroll og oversikt. 

Musikal
Været var strålende, men denne

Musikalkonfirmant

HVA SKJER: Er dette dramainstruksjon, Line ? 

Oversikt over konfirmasjonsd

De som er så heldige (les: lure) å
melde seg på musikalgruppa som
konfirmasjonsforberedelse, får, i
tillegg til en morsom konfirmanttid,
også egen helgetur. 
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helgen var det lite tid til å bry seg om
været. Det skulle nemlig øves og
snekres musikal! 

Lørdagen var det nok ganske mye
mer liv i den vesle skolen enn den er
vant til. Det ble sunget, spilt, danset
og dramatisert overalt hele dagen,
alle jobbet hardt og gradvis begynte
sangene og dansetrinnene å sitte
som de skulle. 

... og korte netter
Det ble heldigvis tid til mat, lek og
spill også, og nettene var korte slik
de har en tendens til å bli på slike
turer! 

Søndag formiddag hadde vi fått
låne Lid kirke, og lagde vår egen lille
gudstjeneste, med tekstlesning,
bønnevandring og sang. 

Musikal eller konsert?
Musikalen, hvis vi kan kalle den
det, kanskje er det heller en kon-
sert med en del drama og dan-
seinnslag, blir framført i Birkeland
menighetshus. ●

Torsdag 10. april kl.19.00 er alle
velkommen til å ta del i resultatet
av helgens og vinterens arbeid. Vi
håper på kjempeoppslutning !

15                 april 2003

Nygaard, Robert Skorpen
Ringheim, Paul Anders Haug
Skjold, Børge Lund
Skår, Mads Kristian
Solheim, Per Gunnar
Tonheim, Marius Hatletveit
Værøyvik, Vilde Michelsen
Wickmann, Ole Petter Foss

Konfirmanter 10. mai, kl.13.00
Birkeland, Espen
Bruun, Katinka Cecilie
Dagsvik, Monica Elin
Grønnevik, Thomas
Gundersen, Kristine Walle
Haarvei, Sandra Karin Fleissner
Hjartnes, Johan Aasheim
Khateeb, Marie Akef
Knudsen, Endre Bråten
Kvist, Adrian
Nygård, Maria Tandberg
Olsen, Ørjan
Onarheim, Andreas Aasmul
Rasmussen, Cathrine
Skålnes, Håkon Samdal
Strøm, Christoffer
Stølsbotn, Daniel
Tunsberg, Tor Jørgen Vandeskog

Vetti, Leander Riple
Vågenes, Erlend Henden
Wroldsen, Thomas
Øgaard, Kristian Sveinall
Øvsttun, Linn Johanne
Konfirmanter 11. mai 2003, kl.11.00
Austbø, Elida
Bang, Rikke Noss
Bernsen, Linn Marie
Birkeland, Ingunn Marie
Brække, Margrethe Elisabeth
Eikås, Silje Kathrin
Ellingsen, Anniken Isaksen
Grenasberg, Therese Maurstig
Haarklau, Karen Marie Aker
Hjertnes, Benedicte Hundvin
Høviskeland, Kathrine

Jønsson, Kristine
Keilegavlen, Øystein Bondevik
Kleppe, Mari Løkhammer
Kvinge, Maren Ersland
Lilleheie, Lena Marie
Obstfelder, Anita Torp
Oma, Hallstein Kvam
Røssland, Marte Odland

Konfirmanter 11. mai kl. 13.00
Dahle, Thomas
Gerritsen, Lucas
Korsby, Chris
Lien, Susanne Endresen
Madani, Amina
Moen, Pernille
Moss, Haakon Alexander Iversen

Nilsen, Elice Røli
Nilssen, Elisabeth
Nordeide, Cathrine
Næss, Maria Storebø
Otre, Tarje Størksen
Storesund, Ragnhild Totland
Swane, Ida Storhaug
Sælen, Pernille
Sætre, Lise Sørgard
Telnæs, Kristin Melhus
Tvedt, Pablo Antonio
Wigum, Charlotte Strømsnes
Ågnes, Marie Salthella
Ånes, Merete Wiik 

Konfirmant i Selje 11.mai : 
Glenn Hartmann Hjertnes Kristiansen 

Vi konfirmantlærere i Birkeland
vil takke konfirmantene for
tiden vi har hatt sammen.

Dere er en stor og verdifull flokk av ungdom-
mer! 175 verdifulle ungdommer! Og hver og
en av dere er elsket av Gud - og det er mange
som er glad i dere. Vi tenker tilbake på mange
fine opplevelser: Samtaler i timene om vikti-
ge emner, lystenning i kirken, småsamtaler
etter timene, gudstjenester der dere har vært
aktivt med.  Mest av alt ønsker vi for dere at
Jesus Kristus får være en venn gjennom hele
livet. Frelseren er også en venn. Da kan vi
være trygge og glade i livet og i døden.

Konfirmasjonsdagen er en høytidsdag! Vi
ser fram til gudstjenesten i kirken med høy-
depunktet der dere kommer fram til alteret.
Der får vi sammen be for dere.

Kirken og gudstjenesten er alltid åpen for
dere også etter at dere er konfirmert. Både i
Birkeland og ellers i byen finnes kristne mil-
jø for ungdom. ●

Takk for konfirmasjonstiden, og Gud vel-
signe dere alle gjennom livet!

Hilsen kateketene Ingunn Myklebust og 
Carina Østensen Søfteland og prestene 
Jon G. Abelsæth og Ivar Braut.

ntene på tur

SANGØVELSE: Musikalkonfirmantene trener
stemmebåndene. 

KLEM: Det er om å gjøre å sende klemmesig-
nal nedover rekka så fort som mulig,ikke alle
er like kjappe i reaksjonen! 

s dager og tider våren 2003  

Hilsen til 
konfirmantene
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13. april, Palmesøndag.
11.00 Familiegudstjeneste. Dåp. Kirkekaffe. 

Joh 12,1-13; Sak 9,9-10; Fil 2,5-11

17. april
19.15 Skriftemålsgudstjeneste.
20.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste. Natt-

verd. Jon G. Abelsæth. Matt 26,16-
29; 2.Mos 12,3-8.11; 1.Kor 10,16-17

18.april, Langfredag
11.00 Pasjonsgudstjeneste. 

Abelsæth. Luk. 22,39-23,46

20. april, Påskedag.
11.00 Høytidsgudstj. Abelsæth. Nattverd. 

Matt 28,1-8; Sal 118,14-24; 1.Kor 15,1-11

21. april, 2.påskedag
19.00 Felles gudstjeneste for prostiet i 

Skjold kirke. 

26. april
14.00 Dåpsgudstjeneste. Ivar Braut.

27. april
11.00 Familiegudstjeneste «Gud synes om 

deg». Dåp. Kor og musikere. Braut. 
Kirkekaffe. Kort menighetsmøte om 
ny gravferdsliturgi etterpå.

3. mai
11 /13 Konfirmasjonsgudstjeneste. Ivar Braut

4. mai 
11 /13 Konfirmasjonsgudstjeneste. Ivar Braut

10. mai
11 /13 Konfirmasjonsgudstjeneste. Abelsæth

11.mai
11 /13 Konfirmasjonsgudstjeneste. Abelsæth

18.mai, 4.s.e påske.
11.00 NRK radiogudstjeneste. Ivar Braut. 

Frammøte 10.45. Joh.16,5-15; Esek 
36,26-28; Jak 1,17-21

25. mai, 5.s.e. påske
11.00 Nattverd. Jon G. Abelsæth. Jer 29,11-

14a; Ef 3,14-21; Joh 16,23b-28

27. mai
20.00 Konsert i Birkeland kirke. Anne Lill 

Lars Ree, fløyte og Tomas 
Krakowski, gitar. 

29. mai, Kristi himmelfartsdag
11.00 Dåp. Luk 24,46-53; Dan 7,13-14; 

Apg 2,32-36

1. juni , 6.s.e.påske
11.00 Nattverd. Ivar Braut. Joh 15,26-

16,4a; Hag 2,3-9; 1.Pet 4,7-11

4. juni 
18.00 Barnas sommerkonsert.

7. juni , Pinseaften
14.00 Dåpsgudstjeneste. Jon G. Abelsæth

8. juni, 1.pinsedag
11.00 Nattverd og dåp. Jon G. Abelsæth

Joh 14,23-29; 1 Mos 11,1-9; Apg 2,1-11

09. juni, 2.pinsedag
11.00 Felles gudstj. i Fana kirke. Birkeland 

legger sin gudstjeneste til Fana. Joh 
3,16-21; Jes 44,2-6; Apg 10,42-48a

15. juni, Treenighetssøndag
11.00 Familiegudstjeneste.Dåp. Ivar 

Braut. Tur etter gudstj. Joh 3,1-15; 
Mos 6,4-7; Rom 11,33-36

22 . juni, 2.s.e. pinse.
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Jon G. 

Abelsæth. Luk 16,19-31; 5 Mos 15,7-
8. 10-11; 1 Joh 3,13-18

29. juni, 3.s.e. pinse.
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Jon G. 

Abelsæth. Luk 14,16-2;, Jes 25,6-7; 
Åp 19,5-9

5. juli 
14.00 Dåpsgudstjeneste. Jon G. Abelsæth

6. juli , 4.s.e. pinse
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. J. G. Abelsæth

Luk 15,1-10; Mi 7,18-19; Ef 2,1-10

13. juli , 5.s.e. pinse
11.00 Felles gudstjeneste i Skjold kirke. Birke-

land legger sin gudstjeneste til Skjold. 
*Rom 14,7-13; 1Mos 4,8-15; Matt 7,1-5

20. juli , 6.s.e. pinse
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Jon G. Abel-

sæth. Luk 5,1-11; 1Mos 12,1-4a; 
1Tim 1,12-17

27. juli , 7.s.e. pinse
11.00 Felles gudstjeneste i Skjold kirke. 

Birkeland legger sin gudstjeneste til 
Skjold. Matt 5,20-24 (25-26); 5Mos 
30,11-16; Fil 3,3b-11

29. juli 
18.00 Felles Olsokgudstjeneste i Fana. 

(Ingen gudstjeneste i Birkeland)

2. august 
12.30 Dåpsgudstjeneste. Ivar Braut.

3. august, 8.s.e. pinse
11.00 Gudstjeneste.Nattverd. Ivar Braut 

Mark 8,1-9; Sal 147,1-11; 2Kor 9.8-12

10. august, 9.s.e. pinse
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Ivar Braut

*Apg 20,24-32; Mi 3,5-7; Matt 7,15-20

17. august, 10.s.e. pinse
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Eiel Holten

Matt 25,14-30; Ordsp 2,1-6; Kor 3,10-17

24. august, 11.s.e. pinse
11.00 NRK radio. Ivar Braut. Luk 19,41-48; Jer 

18,1-10; Rom 9,1-5 og 10,1-4

31. august 12.s.e. pinse
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. 

Luk 18,9-14; Jes 2,12-17; Rom 3,21-26

t.o.m.09.03.03
Magnus Eikeland
Markus Walde Bjørsvik
Joakim Haugland Rasmussen
Sander Skeie
Yasmin Jacobsen
Sverre Dahl Torgersen
Johannes Måge
Magnus Boge Christensen
Kristian Aakre Rolland
James Oliver Knudson
Mia Andersen
Helene Løvfall
Iselin Marie Tvedt
Tiril Wanvik
Kristin Øvreås
Celine Hansen Lepsøe
Mathilde Alice Eikeset Kalvig
Maja Olsen Pedersen
Vilde Alfstad Olsen
Ida Mjelde Folkestadås
Emma Sofie Aastvedt
Emilie Henanger Vassnes
Thea Malene Stenseth Sætre
Alice Sivertsen
Benedicte Keltie Sætersdal
Anna Vetaas Sjøtun
Live Sælensminde

Gunn Hilde Johannessen 
- Ole Are Dyrdal

Linda Irene Eilertsen 
- Ivar Solberg

Tone Pettersen 
- Kartsein Storaas

t.o.m. 18.03.03
Karl Knudsen 
Alf Paulsen
Johan H. Klippenbroeck
Helge Arnljot Sundt
Finn Angell-Hansen
Harlad Nils Sælen
Andrea Standal
Sverre Skudal
Edvin Monsen
Finn Caspar Olsen
Odd Aadnesen
Kristian Kirkevik
Oscar Severin Petterson
Johannes Severin Lilletvedt
Jan Kristoffersen
Rasmus Minde Johannesen
Britt Wolff
Jenny Dalhaug
Bjørg Lillian Nordenborg
Randi Winther
Anny Birkeland
Borghild Haugland
Solveig Haugland
Sigrid Skjold

Returadresse
Birkeland Menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen
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