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Gjester fra bofellesskap i
Fana Bydel, ledsagere og
venner møtes med glede og
entusiasme. 

At vi er skapt i Guds Bilde
som blomster i en frodig
hage blir tydelig på en dag
som denne.

Koret fra Helgesæther lar
julens budskap komme nær
oss med sang, musikk og
drama, og formidler troen
på at mulighetene i verden
er store og mangfoldige.

Når lengre
Sangen og vandringen rundt
juletreet i dette fellesskapet
gir en overbevisning om at
det det fins et språk som når
lengre enn mange velvalgte
ord.

Det fins et hjertespråk.
Dette språket er lett å skjøn-
ne dersom du finner veien til

AV SOKNEPREST IVAR BRAUT

I dagligtale sier det vel ikke
noe spesielt om kristen-
domskunnskapen, men hel-
ler om noen som er spesielt
godt orientert eller dyktig i
et håndverk eller fag. Men
uansett gir det assosiasjo-
ner til en viktig del av kultu-
ren og troen vår. 

Det er et gode å ha tålig
brukbar oversikt på hva den
kristne tro handler om. Da
vet en hva en tror på eller
velger ikke å tro på. Kunn-
skap er aldeles ikke å forak-
te. Det merker en også når
journalister forhåpentligvis
etter beste evne forsøker å
skrive om kristentro og kir-
ke. Noen ganger blir kunn-
skapsløsheten det mest på-
trengende. Så hvorfor ikke
sørge for at barnelærdom-
men er oppdatert? Det går
jo an å begynne med en av
de mange gode håndbøkene
i bibelkunnskap eller å lete
på nettet, for eksempel på
nettstedet www.kirken.no

Men mest av alt får vi
kunnskapen fra Bibelen
selv. Den er jo kilden til det
som kristen tro går ut fra:
Fortellingen om Skaperen
som kommer til oss
gjennom Jesus fra Nasaret.
På Bibeldagen i gudstjenes-
ten 12.februar, en søndag
kalt Såmannssøndagen, blir
nettopp Bibelen løftet
fram. I år blir det blant an-
net fokus på at vi har fått en
ny oversettelse av Det nye
testamente. Den kan kjøpes

til under hundrelappen i
bokhandelen. Og Bibelda-
gen gir anledning til å støt-
te bibelutgivelser rundt om
i verden. 

Så var det dette med å
kunne mer enn sitt Faderv-
år. Kan hende er ikke Fa-
dervår det enkleste som fin-
nes. Godt er det at den nye
oversettelsen ikke bruker
det merkelige og problema-
tiske uttrykket «led oss ikke
inn i fristelse». Nå heter
det: - og la oss ikke komme i
fristelse. 

Dermed må vi etter hvert
til med å lære vårt Fadervår
– eller Vår Far – på nytt. Men
nettopp det å be sitt Fa-
dervår er jo noe av kjernen i
troen, enten vi ber slik eller
sånn. Til sist er det ikke
kunnskapen det spørres et-
ter, men hjerteforholdet til
Gud og medmennesker. Det
er det Bibelen kaller å bli
frelst av nåde: - For av nåde
er dere frelst, ved tro. Det er
ikke deres eget verk, men
Guds gave. Det hviler ikke
på gjerninger, for at ingen
skal skryte av seg selv (Efe-
serbrevet kap.2; overset-
telse 2005).

En annen sak er det at i
Nytestamentet står et ønske
om at vi kan fatte Guds mys-
terium, som er Kristus. - For
i ham er alle visdommens og
kunnskapens skatter skjult
til stede (Kolosserbrevet
kap.2). 

Også i det enkle finnes
dyp – også for den som kan
mer enn sitt Fadervår. �

Mer enn sitt Fadervår
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Fram til sommeren blir Toril
Bull-Njaa Larsen vikar for
kapellanen i Birkeland. 

AV SOKNEPREST IVAR BRAUT

Som nevnt i forrige nr. av Helg i
Birkeland er kapellan Eiel Hol-
ten i farspermisjon dette halvå-

ret, og dermed trengte vi vikar.
Toril vil gjøre alt det vanlige pres-
tearbeidet og blant annet ha an-
svar for musikal-konfirmantene. 

Toril Bull-Njaa Larsen er opp-
vokst i Rotterdam og Stavanger,
tok sin avsluttende teologieksa-
men for snart tre år siden og har
en interessant og mangfoldig er-

Juletrefest 
i «Klubben» 

Det er glidd inn i
språket, dette ut-
trykket: - Han kan
mer enn sitt Fadervår. 

Vikarprest Toril på plass i B

Det er juletrefest i «Klubben» på
Nesttun Bedehus. Fest blir det når
120 mennesker samles rundt pyntet
middagsbord.

JULETREFEST: 
Fellesskap rundt 
veldekket bord. 
Under: «Little 

Drummer Boy».
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Fredagsklubben er Birkeland 
Menighets klubb for de som 
går i 5-7.klasse. 

Vi holder til i Menighetshuset, (Øvst-
tunvn. 29) fra kl. 18.00 til 20.30. Ta
med kr 25,- til mat

� Fredag 13.januar: «Kort og godt». 
Kortspill, konkurranser, leker og 
noe å spise

� Fredag 27.januar: Kokkekamp
Innkjøp, matlaging og smaking

� Fredag 10. februar: Bowling på 
Sandsli. Møtes på menighets-
huset.

� Fredag 24.februar: Film og basar

� Fredag 10.mars: Skøytekveld,
Kanskje går vi hjem til en av 
lederne etterpå og spiser

� Fredag 24.mars: Påskeverksted
Kreativ kveld

� Fredag 21.april: Uteleker/ballspill

� Fredag 12.mai: Turkveld, kanskje 
med overnatting? Ta med kr 50,-

Har du spørsmål 
så kontakt 
en av lederne: 

Tor Magne Madland, tlf. 55 10 04 72, 
e-post: tor.madland@online.no
Vibeke Handegard, tlf. 55 10 16 57, 
e-post: vibeke.handegard@online.no
Sigrunn H. Angeltveit, tlf 55 10 55 47,
e-post:sigrunn.angeltveit@broadpark.no
Helge Skeie, tlf. 55 92 91 55
e-post: helge.skeie@norclub.no
Anne Kari Aarstad, tlf. 55 92 92 08, 
e-post: anne.aarstad@hib.no �

faringsbakgrunn: Arbeidet i Su-
dan for Kirkens Nødhjelps ung-
domsorganisasjon Changema-
ker, likeså på Sri Lanka etter tsu-
namien for det internasjonale
YMCA - og studert teologi i Brasil
som utvekslingsstudent.

Vi ønsker henne velkommen til medar-
beiderskap, og gleder oss til samarbeidet.

På hennes første gudstje-
neste i januar ble biskopens
tjenestebrev lest opp, og fre-
dag 24.februar kl.19 blir en
stor hending i Birkeland kir-
ke: Da skal Toril Bull-Njaa
Larsen ordineres til prest av

biskopen i Bjørgvin. Vi oppfordrer me-
nigheten til å møte fram. �

irkeland

I siste nummer av bladet ble det informert

om de nye tidene for menighetskontoret et-

ter omorganiseringen i alle bergenskirkene.

Et par moment vil vi minne om:

� Ring som før til menighetskontoret, tlf.  55

36 22 80 (se også Hvem-hva-hvor s.13), en-

ten det gjelder dåp eller vielse eller annet.

Ring det vanlige nummeret eller bruk e-post.

Dette gjelder også ved leie av menighetshu-

set.

� Legg også merke til direktenummer til de

ansatte og deres e-post-adresse. Ta gjerne

direkte kontakt når det er en bestemt du

skal ha tak i og du kjenner direktenr.

Vi håper og tror at alt skal fungere bruk-

bart når alt får gå seg til, men helt enkelt

blir det ikke. Det er selvsagt et tap at vi ikke

kan holde kontoret åpent som før. Særlig

beklager vi det overfor de mange frivillige

medarbeiderne i menigheten, men dere skal

vite: Bare ring og avtal, så skal vi hjelpe til

så godt som vi kan. �

Menighetskontor og nye tider

Toril Bull-Njaa Larsen er vikar for
kapellanen våren 2006

Nesttun bedehus og åpner døren til
«Klubben».

«Klubben» er et samarbeid mellom
Nesttun bedehus og Birkeland Menig-
het. Den er åpen for alle voksne, men er

spesielt tilrettelagt for utviklingshem-
mede. 

«Klubben» har sine samlinger første
onsdag i hver måned kl. 18-20 i Peise-
stuen på Nesttun Bedehus.�
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Selv der hvor det var tillyst 2 – 3 gudstje-
nester på julekvelden, måtte dørene luk-
kes før alle hadde fått komme inn. Streng-
ere håndheving av brannforskrifter de se-
nere årene har ført til at kirker har måttet
stenge dørene lenge før kirkerommet var
«stappfullt», som det kunne være før om
årene, da store og små både satt og stod
over alt i kirkerommet. Selv Johanneskir-
ken med 1250 sitteplasser har i de siste
årene gjentatte ganger måttet stenge dø-
rene når kjendiser og popstjerner skulle
spille og synge julens toner i ukene før jul. 

Kvart million i kollekt på 4 konserter
Billettinntektene ved årets julekonserter
er anslått til minst 40 mill. kr., og enkelte
kunstnere har hatt en omsetning på 3 – 4
mill. I mange kirker var konsertene gratis
med kollekt ved utgangen, og ved fire
konserter i løpet av to desemberdager
kom det i Johanneskirken inn 249.000,- i
kollekt til gode formål. I alle andre kirker
var nok beløpet atskillig mindre.

Plass nok til alle kirkesøkerne
Stormen på kirkedørene ved juletider står

i grunnen i en underlig kontrast til den
vanlige søndagsgudstjenesten, da det
som regel vil være mer enn god nok plass
til alle. Unntaket får vi bare når det er kon-
firmasjon, eller når det iblant er riktig
mange småbarn som skal døpes.

Det kan være flere grunner til at så
mange søker til kirken i forbindelse med
julekonserter og julekvelden, men det
vanskelige blir å forklare hvorfor ikke
noen flere av disse finner veien til kirken
på vanlige søndager. Problemet er gam-
melt, og forklaringsforslagene har vært
mange: galt tidspunkt, for mye tradisjon,
uforståelig rituale og livsfjern preken.
Selvsagt er de som møter til gudstjenesten
uenige i det meste av dette, men det løser
ikke problemet eller bringer flere til kirke. 

Engang var det plikt å gå i kirken
Å pålegge folk et minimum av årlig kirke-
gang, som man gjorde før er naturligvis
helt uaktuelt. Pliktig kirkegang hadde for
øvrig delvis bakgrunn i at dette også var
myndighetenes mulighet til å få folk flest i
tale, for der kunne man møtes ansikt til
ansikt. Det var tiden før brevpost, telegraf,
telefon, TV og nettpost. 

Når en påla folk å møte til kirke, måtte en
også sørge for plass. I Kirkeloven av 1897
ble kommunene pålagt ved nybygg at kir-

keskipet måtte gi sitteplass til minst 25
prosent av «Sognets Folkemængde», samt
gangplass mellom setene. Om en hadde
fast to gudstjenester hver søndag, kunne
en slippe unna med sitteplass i skipet til
min. 1/6 av innbyggerne. Og med sitte-
plass regnet loven 0,5 m bredde og 0,8 m
dybde for hver person! Om loven av 1897
ga romslige kirkebygg, var den også raus
overfor kommunene. Førte utregninger til
at en på grunn av folketallet trengte mer
enn 600 sitteplasser, kunne en se bort fra
det overskytende antall.

En sognekirke med 2.400 sitteplasser!
Før kirkeloven av 1897 kunne bestem-
melsene være atskillig strengere. Det for-
klarer hvorfor Kongsberg alt i 1761 fikk en
kirke med 2.400 sitteplasser, selv om byen
bare hadde ca. 8.000 innbyggere. Noe lik-
nende førte til at Røros i 1780 fikk sin me-
get store kirke med plass til en stor del av
bergstadens voksne befolkning.

Vi begynte med å fundere over den store
tilstrømmingen til konserter i kirken, men
dette er ikke et nytt fenomen. Da Kirsten
Flagstad omkring 1960 holdt sine salme-
konserter, møtte hun stadig overfylte kir-
ker, også gjentatte ganger på Kongsberg
med sine 2.400 sitteplasser! Det er altså
noe som kan trekke folk til kirke? �

Fullsatte kirker i desember, men ellers?
«Nei, her er det fullt!» Ja, denne hilsen møtte folk ved kirkedører landet over når de i tiden før jul kom i siste
liten til en av de mange konsertene med julens toner, og kanskje enda flere fikk også denne hilsen når de på
julekvelden kom for å ta del i kirkens gudstjeneste.

For et hus det er blitt! En ting er at det
tar seg godt ut og er med på å gjøre
Nesttun til en vakrere plass enn før. Det
gjør godt å se noe fint! 

Enda viktigere er at huset er innholds-
rikt og innbydende innenfra. Det er vir-
kelig et hus med mange rom: Her er det
en raus storstue med godt kjøkken; det
er dusj og vaskemaskin og lefsebakerom
og mye mer i underetasjen, det er sa-
kralt stille rom og solterrasse og lufte-
plass og aktivitetsrom i andre etasje. 

Og best av alt: Huset er fylt av gode
mennesker som satser på relasjoner.

Det er godt å komme inn i Det gule hu-
set. Det er en vennlig og ærlig atmosfæ-
re. Slik har det vært helt fra det store res-
taureringsarbeidet tok til med dyktige
fagfolk og en engasjert dugnadsgjeng.

Birkeland menighet har allerede fått
leie huset noen ganger til samlinger, og
det har vært en god opplevelse og vi sy-
nes vi har gode naboer og samarbeid-
spartnere rett over veien for den kirken
vi alle regner som vår. Og på siste søn-
dagen i januar fikk menigheten anled-
ning til å gi en gave til Det gule huset
ved gudstjenesten i Birkeland kirke.

«Der barmhjertighet og kjærlighet
bor, der er også Gud, der er også Gud».
Det er en salme som passer på Sesam
og Det gule huset. �

MED HILSEN FOR BIRKELAND MENIGHET, IVAR BRAUT

Gratulerer med Det gule huset!
Fra Birkeland menighet vil vi få gratulere Stiftelsen Sesam
med Det gule huset!
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Etter snart seks års
arbeid er den nye,
revidert overset-
telsen av Det nye
testamentet i salg,
og på Bibeldagen
12. februar blir nok
nyutgaven et emne
- ved siden av foku-
set på bibelarbeid i
Etiopia og Kamerun.

Det «nyeste testamentet»
ble lansert på en presse-
konferanse onsdag 16.
november, og meningen
er at en ny oversettelse av
hele Bibelen skal være klar
innen utgangen av 2009.

1. søndag i advent ble
utgivelsen av den nye
markert i landets kirker.
Samtidig ble det gitt an-
ledning til bruk av den nye
oversettelsen i en prøve-
periode på fire år.

Tro mot grunnteksten
- Vi ønsket å være mer trofaste mot
grunntekstene og samtidig mer mo-
derne. Vi har villet være tydeligere i
språkbruken og samtidig mer poetiske.
Å fortelle om den levende Jesus til le-
vende mennesker krever et levende
språk, sier forlagssjef i Det norske bi-
belselskap, Turid Barth Pettersen. 

Det har, som ved mange tidligere
oversettelse blitt en hel del debatt om-
kring den nye oversettelsen, spesielt
har et par av bønnene i Fader Vår vært
omdiskutert. Slik har den nye overset-
telsen blitt: 

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden

slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen

Språkhistoriske oversettelser
Det er mange gode grunner til at bibel-
oversettelser skaper debatt. Mange ser
på skriftene som «uforanderlige», og re-
agerer på nye formuleringer, men glem-
mer da at i forholdet mellom bibelspråk
og daglig skrift har bibelspråket ofte
vært «ledende». Oversettelsene har i
snart et halvt tusen år vært grunnleg-
gende for utviklingen av folkespråk som
for eksempel dagens tysk og engelsk. 

I Norge ble svært lenge danskepregete
tekster benyttet, tekster som dermed
virket både konservative og «uforander-
lige». Den første Bibelen som ble over-
satt fra grunnen av i Norge kom med
1904-utgaven på riksmål (bokmål).
1930-utgaven er en revidert utgave av
denne. Den første hele bibelutgaven på
landsmål kom i 1921. 1938-utgaven er
en revidert utgave av denne. Hele Bibe-
len ble så oversatt på nytt til bokmål og
nynorsk med utgivelse i 1978. Denne
oversettelsen ble noe revidert i 1985, og
det nye testamentet 2005 på bokmål og
nynorsk er igjen en revidert utgave av
oversettelsen fra 1878/85. 

En ny oversettelse av NT til nordsa-
misk ble utgitt i 1998, og det arbeides
på en ny oversettelse av GT. Den for-
rige oversettelsen til nordsamisk ble
utgitt i 1895. 

De gammeltestamentlige apokryfe,
eller deutrokanoniske bøker ble først
nyoversatt til norsk (bokmål) til en ut-
givelse i 1988, og utgitt sammen med
resten av Bibelen i en fellesutgave i
1994, mens en omfattende samling av
de omstridte nytestamentlige apo-
kryfe evangeliene ble utgitt på norsk
av 2001 av De norske bokklubbene. �

AV DAG KVARSTEIN OG JAN HANCHEN MICHELSEN

KILDER: WWW.BIBELEN.NO, WWW.BIBELSELSKAPET.NO OG

WWW.WIKIPEDIA.NO

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtale-
ferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på tirsdagskvelder med kursstart 14. februar 2006. 
Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er med i 
tjenesten. For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til 
innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere 
skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

Ny NT-oversettelse klar
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Elisabeth Andersen
Jeg er helt ny i stillingen som menig-
hetskonsulent, og gleder meg til å
finne ut hvordan jeg best kan være til
hjelp for «mine» to menigheter.

Jeg har de siste sju årene vært kirketje-
ner i Fana kirke, men har god erfaring
fra kontorarbeid fra tidligere. Jeg skal ha
ansvar for Fana og Søreide menigheter,
og skal først og fremst være sekretær
for menighetsrådene og sørge for opp-
følging av vedtak som blir gjort der. 

Jeg skal også være ansvarlig for øko-
nomien og ta meg av postbehandling
og arkivering. I tillegg skal jeg ha god
kontakt med staben og andre medar-
beidere i menigheten.

Fana menighet kjenner jeg jo fra inn-
siden og vet en god del om utfordring-
ene der. Jeg ser fram til å bli bedre kjent
også med Søreide, så langt har jeg fått
inntrykk av en menighet som er aktiv
og full av pågangsmot.

Min største utfordring blir vel kan-
skje å prioritere oppgavene siden jeg
bare har 50 prosent stilling på hver
menighet.

Et godt samarbeid med frivillige
medarbeidere blir nok viktigere enn
noen gang, og så får vi hjelpe hveran-
dre til å se nye muligheter i en tid hvor
mye er forandret. �

Inger Helene Jæger
Jeg ble ansatt som klokker i Slette-
bakken i 1991 og fra 2001 til juli 2005
var jeg daglig leder i Slettebakken.

Fra august 2005 til 31.12.05 var jeg
konsulent ved Kirkevergens kontor.

I forbindelse ved opprettelse av Pro-
stikontoret er jeg nå Servicesekretær.
Oppgavene er mange og varierende og
mye av tiden går med til å ta i mot be-
stillinger til kirkelige handlinger, føre
kirkebøker og skrive attester. �

Kari Rydland
Jeg har arbeidet på Fana prestekontor
som kontorfullmektig siden 1983.

Er nå sekretær for prosten og prostile-
der, men i overgangen til den nye ord-
ningen er oppgavene mange og vari-
erte som telefonbestilling av
dåp,vielser,begravelser m.m, for alle
menighetene i Fana prosti. �

Therese Nesse Mokkelbost

Jeg er nå tilsatt som konsulent for Bø-
nes og Storetveit menigheter.

Jeg er født og oppvokst i Storetveit, har
gått både på søndagsskolen og ung-
domsklubben i Storetveit + at jeg var
lederkursleder og klubbleder for ung-
domsklubben i Slettebakken (1990-
92). Jeg jobbet som klokker og kontor-
fullmektig i tillegg til studiene
(Administrasjon- og organisasjonsvi-
tenskap, sosiologi, kirkelig administra-
sjon og ledelse, ped., arbeidsliv- og or-
ganisasjonspsykologi.

I 1998 skiftet jeg menighet og be-
gynte som administrasjonsleder i
Eidsvåg menighet. Jeg vendte tilbake
til Storetveit og Bønes som daglig leder
i 2002. Stillingen er nå omgjort fra dag-
lig leder stilling til konsulent stilling. 

Hovedoppgavene mine som konsu-
lent er saksforbereder/behandler og
sekretær for menighetsrådene, arki-
vansvar, økonomiansvar.Mitt første-
inntrykk av jobben er positivt. Dette er

Omorganisering, noen
Møt den nye staben i Fana prosti
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en stor omorganisering som får konse-
kvenser. Menighetsstabene, rådene og
menighetens besøkende vil bli direkte
påvirket av endringene.

Jeg velger likevel å tro at selv om en-
dringen kommer pga behovet for å
spare penge så kan vi komme godt ut av
det. Jeg opplever at det er en «ryddig»
stilling, men jeg tror også at vi må gi
hverandre litt tid slik at vi sammen kan
finne gode måter å løse oppgaver på. �

Liv Sylvarnes
Jeg er opprinnelig sykepleier, og har
arbeidet i Skjold som daglig leder i
halvannet år før stillingen ble omde-
finert pr. 1. jan 06.

Konsulentene har 50 prosent stilling pr.
menighet og vi har fått vite at dette skal
vi i hovedsak bruke på menighetsrådets
saker. Skrive innkallinger, referater og
ha oversikt over menighetens økonomi.
Jeg arbeider deltid og skal være konsu-
lent for èn menighet (Skjold).

Jeg er blitt godt mottatt av hyggelige
kolleger i Fana. Det er mange rutiner
som skal på plass og det blir brukt mye
tid på logistikk-arbeid når administra-
sjon/merkantilt personell, prester/øv-
rig stab og frivillige innen samme me-
nighet er spredd på forskjellig steder og
kontor. 

Jeg er opptatt av å yte service for de

frivillige i menigheten, for det er dem
som er primus motor i menighetene og
som er årsaken til at jeg har en jobb. �

Eli Heggdal
Det begynte med frivillige verv og et
vikariat i Birkeland menighet for nes-
ten fire år siden.

Som daglig leder var jeg «ansvarlig» for
mange områder. Menighetskonsulen-
ten skal være sekretær, saksbehandler
og ha økonomiansvar for to menig-
hetsråd. Oppgavene er altså færre,
men de skal utføres i to menigheter. Så
det gjelder å ha hodet på rett plass og
riktig farge på permen! 

De to første ukene har det vært mye
nytt. Ikke minst fordi vi forsøker å finne
systemer slik at det skal fungere godt
med de ressursene vi har. Det er viktig å
tenke på at vi har mange hjelpemidler
nå. Før hadde Birkeland to telefonlinjer
og 4 pc-er til 9 personer. Nå går mye in-
formasjon på e-post og vi kan jobbe fra
alle kontorene. Dette har vært en helt
nødvendig oppgradering i kirken. 

Men kirken har en stor ressurs i
menneskene. Det er spennende å
møte folk som brenner for noe og som
er villige til å gi av sin tid. En menighet
samler folk på tvers av generasjoner
og blir et sted man får venner i alle al-
dre. De ansatte utgjør bare en liten del

av en stor gruppe medarbeidere som
alle gjør sitt for at det skal gå rundt.
For meg er det viktig å støtte menig-
hetsrådet og legge til rette for at de kan
gjøre en god jobb. �

Inger Dahl
Hittil har jeg brukt mesteparten av ti-
den til å legge til rette rutiner for den
nye prostistaben.

Målet er hele tiden at menighetene og
de ansatte og frivillige i hver enkelt
menighet skal få en best mulig hjelp og
oppfølging. Som personalansvarlig for
kateketer, diakoner, kantorer og pro-
stistab føler jeg en spesiell forpliktelse
til å ta vare på hver enkelt medarbeider
i denne hektiske oppstartfasen. Det er
en spennende del av jobben min, og
jeg håper at jeg får tid til mye kontakt
med alle, både enkeltvis og i grupper.
Det gleder jeg meg til! �

Kontaktinfo:
Fana prostikontor
Telefon 55 59 71 80
Telefaks 55 59 32 59
Telefontid 08.00-15.30 mand.-fred. 

Prostileder Inger Dahl
Telefon 55 59 71 81
E-post  inger.dahl@bkf.no
Privat     55 91 66 88
Mobil      952 44 447

nye fjes og nye roller
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- Fasteaksjonen er
hele menighetens ak-
sjon. Vi håper derfor
at både unge og eldre
setter av tirsdag 4.
april 2006 til dør-til-
dør-aksjonen for Kir-
kens Nødhjelp, sier
generalsekretær Atle
Sommerfeldt.

Sommerfeld forteller at arbeidet er
godt i gang. Temaet er «Ungdom ut av
krig og krise». Kirkens Nødhjelp øn-
sker denne gangen å sette søkelys på
situasjonen til barn og ungdom i land
der det har vært langvarige konflikter
og harde krigshandlinger.

Unge veteraner

- Mange tenker først og fremst på el-
dre mennesker når de hører ordet
krigsveteran, men i dag er det ikke
lenger slik. Krigsveteraner er de som
har deltatt i og opplevd krigen, enten

som sivile eller soldater. Svært mange
er ungdommer, også jenter. For ek-
sempel i DR. Kongo, der mange er
blitt tvangsrekruttert til ulike militære
grupper, og har tilbrakt mesteparten
av ungdomstiden i militærleirer.
Mange jenter er kidnappet og holdt

ILLUSTRASJONSFOTO

Årets fasteaksjon for hele menigheten:

Hjelp ungdom 
av krig og kris
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Sorgseminar 
for etterlatte
Fana Prosti inviterer etterlatte til et
seminar om sorg.

Det har vært holdt slike seminarer tidligere, med
gode erfaringer. Vi vil derfor igjen gi dette tilbu-
det. Sorg berører oss på mange måter, og du er
velkommen til seminaret enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet. Tid og sted: Lørdag
11. mars kl. 10 – 14 i peisestuen, Skjold kirke.

Program
� Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss? 

v/sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme
� Lunsj
� Samtale/spørsmål
� Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana Prosti

Sorggrupper
I prostiet er det etablert sorggrupper og det er
mulig å melde seg på sorggruppe i løpet av våren.
Det blir invitert spesielt til dette på seminaret,
men du kan like gjerne melde deg på sorggruppe
uten å ha vært på seminaret.

For spørsmål eller ønske om å delta i gruppe, kon-
takt de ansvarlige for sorgseminaret: Diakon Tone
Totland, tlf. 55 36 22 85/915 32 323, diakon Lene
Merete Gunnarson, tlf. 55 59 71 10 eller sokneprest
Jorunn M. Johnsen, tlf. 55 59 71 50. �

Aktuelle konserter
� «Håkon Helland i 80». En konsert med kom-
posisjoner av Håkon Helland. Birkeland kirke
søndag 26.mars kl.19.00. Et møte med kompo-
nisten fra Nesttun og hans tonekunst i forbin-
delse med hans 80-årsdag i fjor. Vel møtt til
denne konsertopplevelsen!
� «Messias på Nesttun». Søndag 2.april kl. 20 i
Birkeland kirke. En begivenhet av et oratorium;
Händels Messias - og mellom satsene: Ole Paus
synger salmer. Bill. kr. 200 �

Kirkegårdene i Fana
Vi minner om at graver hvor
fredningstiden/festetiden er
gått ut må fornyes mot avgift
dersom en ønsker å beholde
graven. Fredningstiden er nå 20
år for urner og 25 år for kister.
For urner og kister gravlagt før
1997 er festetiden 25 år.

Vii kan også tilby stell av grav (Legat, eller år-
lig betaling) og oppretting/vask av monument.

For ytterligere informasjon kontakt Fana kirke-
gårdskontor, tlf 55308145. Man–fre kl. 09-12. �

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevergen i Bergen

som «koner» for soldatene.
Også ungdom i Afghanistan og
Rwanda har opplevd lignende
forhold, sier Sommerfeldt. 

- I Sudan har det vært krig i 20
år, og en hel generasjon vet knapt
hva fred er. Nå er det blitt under-
tegnet en fredsavtale, og disse
ungdommene skal være med på
å bygge den nye framtiden. 

Enorme utfordringer
Sommerfeldt understreker at
utfordringene er enorme.     

- Det er krevende å bygge opp
et ødelagt land og et næringsliv
som ligger i ruiner. Enda mer
krevende er det å bygge opp
igjen ødelagte menneskesinn,
slik at de kan tro på eget og an-
dres menneskeverd.

- Fasteaksjonen er en invita-
sjon til menigheter og lokal-
samfunn i Norge til også å være
med på denne store dugnaden
for å skape fred der urett og krig
har foregått, avslutter Sommer-
feldt. �

Lokale 
arrangementer
SKJOLD:
Alle konfirmantene er bøssebæ-
rere på aksjonsdagen, og forel-
dre er med som sjåfører. 

FANA: 
Tirsdag 4. april har Fana menig-
het én innsamlingsbase på me-
nighetssenteret ved siden av kir-
ken og én på Karmel bedehus i
Blomsterdalen. Har du anledning
til å være med som bøssebærer
eller sjåfør i tidsrommet 18.00. –
20.00. kan du ta kontakt med me-
nighetskontoret på tlf: 55593250.

SLETTEBAKKEN: 
Søndag 19. mars kl. 19.30 blir det
Ung Messe i Landås kirke med
fasteaksjonen som tema. Konfir-
mantene i Slettebakken og fra
Søndre bydel deltar. Offer til Fas-
teaksjonen. Tirsdag 4. april kom-
mer menigheten til å ha en inn-
samlingsbase i kirken. Har du
anledning til å være med som
bøssebærer eller sjåfør i tidsrom-
met 17– 20 kan du merke deg da-
gen, og møte opp - eller kontakte
menighetskontoret på tlf:
55597150.

BIRKELAND:
Menigheten har de siste årene
ikke kunnet prioritere innsam-
lingsaksjonen på dørene. Vi har
lyst til å gjøre noe med det! Hvis
du vil være med å gå med inn-
samlingsbøsse tirsdag 4.april el-
ler du vil være med på å organi-
sere: Meld fra til
menighetskontoret 55 36 22 80
eller direkte til sokneprest Ivar
(55 36 22 82) eller vikarkapellan
Toril 55 36 22 83. Det er mulig å få
dette til bare vi får nye medarbei-
dere som vil ta dette avgrensede
og viktige ansvaret.

SØREIDE:
Konfirmantene er bøssebærere. 
De vil være ute fra kl. 17.

STORETVEIT og BØNES: 
Årets konfirmanter er bøssebæ-
rere. Aksjonen foregår i kl 17–20
tirsdag 4. april. Vi håper alle tar
vel i mot våre flotte konfirmanter
når de kommer på døren!

ut 
se

Generalsekretær Atle Sommerfeldt
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AV STEIN WIVESTAD

- Tittelen «teltmaker» er ikke vanlig
i telefonkatalogen. Hvorfor kaller
du deg det?

- Paulus sydde telt og brukte telt-
makeryrket til å skaffe seg økono-
misk underhold og å få kontakt med
kollegaer når han reiste rundt og for-
talte om Jesus. Dette var misjonsme-
toden i urkirken, og har blitt stående
som et godt eksempel for lekfolket.
Tenk på Hans Nielsen Hauge. Og den
først kristne i Nepal kom dit som
lege. I dag sier vi at en teltmaker er
en person som gjennom sitt seku-
lære yrke bringer evangeliet til folk
som ellers ikke ville fått del i det.
Men yrket er ikke et skalkeskjul. Yr-
ket er i seg selv viktig som tjeneste
for andre. Vårt motto er: På jobb for
Jesus!, sier Berit Helgøy Kloster. 

Nettverk av lekfolk 
Hun forteller at Tent er et norsk nett-
verk av lekfolk som i samarbeid med
menigheter ber for, kaller, sender ut
og veileder teltmakere. 

- På www.tent.no kan du se hva vi
gjør. Det avgjørende er at de som
skal bli teltmakere har en forbønns-
handling, har en sendemenighet og
finner et kristent fellesskap der de
arbeider.

- Hvor har du selv arbeidet?
- Jeg har ikke vært teltmaker i ut-

landet. Men da jeg som misjonær for
Santalmisjonen i Ecuador skulle
starte et kristent studentarbeid,
innså jeg at om jeg hadde valgt litt
andre fag, kunne jeg ha fått jobb ved
Universitet der og hatt kontakt med
studentene fra dag én. Senere har jeg
bevisst valgt å arbeide ved en vanlig
videregående skole her i Norge, og er
blitt innviet til det med forbønn og

handspåleggelse i min egen menig-
het. Jeg prøver å være bevisst på hva
jeg tror på, tar mine elever og kolle-
gaer med i bønn og har flere ganger
fått oppleve at Jesus på en spesiell
måte er på arbeidsplassen min. Det
er utrolig overraskende å se hvilke si-
tuasjoner Gud bruker, ofte er det
mine nederlag.

- Hva er dine erfaringer?
- Personlig er jeg mer og mer over-

bevist om at kristne i Vesten må
komme bort fra den todelte tenk-
ningen at det bare er noen «dertil
rettelig kallet» som skal ta evangeliet
videre, og at det bare er visse timer i
uken at vi «opptrer» som kristne. Vi
må be om en vekkelse til å se hele li-
vet i sammenheng – se at Den Hel-
lige Ånd bor i oss og virker i oss alltid.
I Asia er det i dag store vekkelser,
knyttet til teltmakere fra deres egne
land. En kirkeleder på Filippinene sa
det slik: «Gud har velsignet oss med
fattigdom, slik at vi må ut for å finne
arbeid.» De prøver intenst å bevisst-
gjøre kristne som drar «over seas» til
å forstå seg som Kristi vitner, og hå-
per på å sende ut 200 000.

- Hva er dine oppgaver nå?
- Først og fremst underviser jeg

mange elever som er skremmende
fremmede for evangeliet; mine fag er
spansk og religion. Dessuten tar jeg
elevene med til latinamerika. Der
møter de nasjonale kristne, og det de
ser på reisen utfordrer dem til å
tenke over hva de kan bruke sine liv
til. Ca 30 prosent av elevene drar til-
bake for kortere eller lengre tid.

«Fritidsforkynner»
- Jeg er fritidsforkynner, og alle som
inviterer meg vet at ber de om et
emne som gjelder teltmakere, så sier
jeg ja! Vi har på forunderlig vis startet
Tent A/S, der jeg er nestleder. Det er

inspirerende å se hvor mange unge
som ønsker å være teltmaker.

Dessuten er jeg «Senior Associate
for tentmaking» i «Lausanne Inter-
national», og er også med i ledelsen
for et felles evangelisk nettverk: «The
Great Commision Roundtable». Ak-
kurat nå holder vi på med å arran-
gere en strategi konferanse i Lisboa.

For alle
-Kan alle være teltmaker?

- Det er noe alle bør gå inn i. Også
som pensjonister. Noen gode venner
av meg har nå vært 20 år i Kina; de
begynte i en alder av 62.

- Hvordan ser du på globalise-
ringen og pluralismen som preger
verden i dag?

- Evangeliet er nå nesten kommet
til alle folkeslag; vi bør vente på Jesu
gjenkomst. I vårt land har vi en stor
utfordring i forhold til innvan-
drerne. Å være utsendt som vitne
om Jesus forutsetter ikke nødven-
digvis at vi reiser ut. Det kan også
innebære å være medmenneske
med våre naboer. Teltmakerstrate-
gien er en kaosmodell som tåler
mange omlegninger. Vi må både
være fleksible og vite at vi lever for
Ham som skal stå på seierspallen til
slutt, sier Berit Helgøy Kloster. �

Berit Helgøy Kloster på talerstolen under et
Lausanne-møte i Thailand i 2004

På jobb fo
Berit Helgøy Kloster står sentralt nasjonalt og internasjonalt i en 

organisasjon der alle kaller seg «teltmakere». Midt i mars kommer 
hun til Nesttun som taler på en stor misjonssamling for hele Fana, 
med utfordringer både til skoleelever, yrkesaktive og pensjonister. 

Berit Helgøy Kloster innleder om
«Teltmakeren - for alle til alle?»
søndag 19. mars kl. 18 i Birkeland
menighetshus. Arrangementet er et
samarbeid mellom Fana prosti,
Fana fellesforening for Det Norske
Misjonsselskap og Fana fellesfor-
ening for Norsk Luthersk Misjons-
samband. �
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

r Jesus
Invitasjon ...

... til deg som har lyst å synge i mannskor
og som ønsker å utvide ditt sosiale og kul-
turelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i Fana-bygda, etter mer enn
60 års virke. Koret har nå flyttet øvingslokaleen fra Stend til
Apeltun Skole, der det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere i koret. Dirigent og
musikalsk leder er Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på 1.tenor og 2. bass, der
som kjent utfordringene er størst. Etter samtaler med Kul-
turkontoret i Fana, rektor ved Apeltun skole, Foreldrenes Ar-
beidsutvalg og Sameige i området, inviterer vi med dette
nye familiefedre til medlemskap i koret vårt. Så, dersom du,
gjerne sammen med naboer eller andre venner, har lyst å
være med, så ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette med å «stå i kor»
• møte dirigenten og finne din plass i koret
• møte en fadder som vil hjelpe deg på plass

Dersom du tror at du ikke kan synge, arrangerer vi «Kan
ikke synge kurs», der de fleste med rimelig god stemme og
gehør snart finner seg vel til rette. Kanskje vil et medlem-
skap i koret vårt gi deg en ny og rik opplevelse, slik vi all-
tid har følt og erfart vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 5244 Fana. 
Tlf. 55 91 51 60/ 926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor v/Ludvig Korsøen
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

AV DAG KVARSTEIN

20-bussen er på vei utover i
Sandviken en grå regnværsdag i
midten av oktober. Det er lenge
siden sommeren sendte stråler
via Byfjorden og inn over asfalt-
hverdagen. Varmen fra julekos
og tente stearinlys er fremdeles
så langt unna av vi ikke merker
den. Vi sultne, slitne, men veltil-
passede A4-mennesker er på vei
hjem til kjøttgryter og et lett
kyss på kinnet. Men der på buss
nummer 20 denne lyssvake høst-
ettermiddagen sitter vi alle i til-
synelantende dyster taushet,
med eller uten grunn. Ingen av
oss snakker til hverandre. Våre
blikk glir unna når vi merker en
antydning til sårbarhet hos våre
medpassasjerer. Et smil under-
trykkes av frykt for at det skal bli
tolket feil. Ingen vennlige ord
blir sagt, ingen hatefulle heller.
Objektiv nøytralitet hersker. Vi
enser hverandre knapt.

Det er da jeg hører den hvis-
kende samtalen fra setet bak
meg. De takknemlige ordene
kommer fra en kvinne i 40-årene
som livet har satt ubarmhjertige
avtrykk på. Hun samtaler med
sin sidemann, en mann med
uklare øyne og litt snøvlete dik-
sjon. Ordene fra kvinnen kom-
mer dypt nedenfra. Stemmebån-
dene er liksom filt med en grov
rasp, som om de er preget av
hakk og sår etter bånd som ble
brutt, eller risset med arr etter
svik og gråt som ikke fikk slippe
ut. Øyenlokkene til denne
kvinnen «i sin beste alder» er så
tunge at hun ikke har krefter til
å holde dem oppe. Kanskje øy-
nene som hun skjuler, har sett
for mye. Håret er langt fra ny-
vasket, kinnene går innover,

kinnbena peker for mye den
motsatte veien. Mens hun snak-
ker bikker hodet forover, beve-
gelsene hennes er sakte og stak-
kato, men det som kommer ut
fra munnen hennes er ikke til å
misforstå. – Eg kan stole på deg.

Det er nok lenge siden livet
gikk på skinner for denne
kvinnen midt mellom A4-men-
neskene på buss nummer 20 mot
Lønborglien. Det har nok heller
rullet kraftig nedoverbakke de
siste årene. Hvorfor det gikk galt
kan jeg ikke lese ut fra det slitne
ansiktet eller det bøyde hodet.
Men jeg kan likevel høre klart de
ordene som kommer ut mellom
to lepper som en gang lå inntil
sin mors bryst. De samme lep-
pene som prøvende smakte på
noe brunt og sterkt på festen i
6. klasse, og som senere stadig
oftere tok inn blankere og ster-
kere drikke etter hvert som usik-
kerheten vokste og fotfestet hos
mor og far løsnet. Flytende rus
ble til kjemisk dop. Tomrommet
innvendig ble fylt med farligere
og større doser av dyrekjøpt sti-
muli. 

Nå er livet i ferd med å gå i
oppløsning, og de faste holde-
punktene har for lengst flytt
bort. Hun har gitt opp å ta vare
på seg selv, og kan langt mindre
ta vare på andre. Hun er ute av
stand til å gjøre et produktivt
arbeid. Kort sagt, etter normale
standarder hun har ingenting å
bidra med verken som sam-
funnsmenneske eller medmen-
neske. Men dypt nedenfra i
henne, bak den lite tiltalende
fasaden, kommer det ord jeg al-
dri før har hørt på en buss:

- Du e den eneste eg kan
stole på. Eg vet eg alltid kan
komme til deg. �

- Du e den eneste eg kan stole på.
- Ja, du kan alltid komme til meg, det vet du.
- Men eg kan vere grådig vanskelig å ha med å gjøre når eg e
skikkelig på kjøret.
- Ja, du kan vere vanskelig, men de e kje nokke problem.
- Takk for at du sier det. Eg visste eg kunne stole på deg.

Nåde på 
buss 20,
14. oktober 
2005 kl. 1703
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Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b på Nesttun. 
Telefon ........................ 55 36 22 80
Kontortid: se side 3-4 og side 6 

Postadresse:
Postboks 152, Nesttun 5852 Bergen.
Epost: .....birkeland.menighet@bkf.no
Telefaks ...................... 55 36 22 99

Fana kirkegårdsdistrikt 
Telefon ........ 55 30 81 45 (kl. 10 - 12)

Gave til menigheten?
Bankgirokonto ..........3411.18.00822

Menighetshuset:
Telefon (myntapparat) ...... 55 10 38 07
Best. av lokaler .............. 55 36 22 80 

Sokneprest: 
Ivar Braut .................... 55 36 22 82
.......................... ivar.braut@bkf.no

Kapellanvikar: 
Toril Bull-Njaa Larsen ...... 55 36 22 83

Menighetskonsulent: 
Eli Heggdal.................... 55 59 71 84
........................ eli.heggdal@bkf.no 

Diakon: 
Tone Totland.................. 55 36 22 85
...................... tone.totland@bkf.no

Kateket: 
Ingunn Myklebust .......... 55 36 22 87 
.............. ingunn.myklebust@bkf.no 

Kantor:
Amund Dahlen .............. 55 36 22 86
amund.dahlen@bkf.no

Kirketjener: 
Margrete Andreassen ...... 55 36 22 84
.......... margrete.andreassen@bkf.no

Menighetsrådsleder:
Brigt Bovim .................. 55 91 33 37

Barne og ungdomsarbeid: 
Barnas kirkegang/søndagsskolen:
Kontaktperson Grethe-Kristin 
Ljones Eckhoff .............. 55 10 10 55

Fredagsklubben (f.o.m. 5 klasse):
Tor Magne Madland ........ 55 10 04 72

KRIK- Nesttun 
Ingvild Braut ................45 42 71 15

Bobla Tensing
Kristine Jønsson ............ 98 85 49 06

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

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

Birkeland barnekor
Amund Dahlen .............. 55 36 22 86

Nesttun bedehus
Søndagsskole, bedehuset
Marit Iren T. Hansen ........ 55 13 62 75

Chiru (Yngstes): 
Paul Rødstøl ................ 55 13 96 18

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

Ungdomsforeningen
Trygve Hansen ................ 55 316275

Koret «Godt nytt» 
Paul Rødstøl ................ 55 13 96 18

Skysstjeneste Birkeland kirke
Se aktivitetsoversikt side 16 

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet 
Birkeland menighetskontor er åpent etter avtale. 

Bibeltimer
Det blir bibeltimer i Birkeland menighet våren 2006.

Tid: Fire tirsdager kl. 19.30.
Sted: Birkeland menighetshus, Øvsttunvegen 29, Nesttun.
Tema: Matteusevangeliet. Etter en innledning, blir det samtale om det 

aktuelle temaet over en kopp te.

31. jan.: Oppdraget. Matteus 10-11(+litt fra kap. 28).
Sokneprest Inge Mannsåker.

28. feb.: Lignelser. Matteus 13 og 25. Ungdomsprest Anne Marte Ulvik.
28. mars: «-seire ved å tape». Matteus 17 og 26. Sokneprest Odd Steinkopf.
25. april: Evangeliet om trosopplæring. Matteus 28. Sokneprest Ivar Braut. 

Bibeltimene er for alle. Alle er hjertelig velkomne. 
Heng meg på hustavlen! Bibeltimekomiteen. 

Alt i blomster
- på Nesttun torg

Mobil: 907 28 752
Jan W. Monsen, Nesttun torg, postboks 51, 5852 Bergen

Blomster sendes i hele stor-Bergen
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MARTIN A. E. ANDERSEN 

- Når dagens konfirmanter i Birkeland
kirke «går for presten», kommer de til kir-
ken på sykkel, i privatbil, buss eller til fots.
På mine kanter sa vi alltid at vi « rodde for
presten», og konfirmanttiden varte fra ja-
nuar til slutten av juni. Vi var to gutter
som rodde for presten. Vi startet etter
skoletid, og på hjemveien var det allerede
blitt mørkt – spesielt i de første måne-
dene. Når det var snø og vind, kunne det
være nokså utrivelig noen ganger, men
det gikk bra. Det var ingen som snakket
om flytevester den gangen.

Dette var virkeligheten for Reidar Kane-
strøm og andre tenåringer som i 50-årene
bodde langs ved fjorder og langs kysten,
hvor veier og broer ennå ikke var kommet
på plass. Selv vokste han opp på en øy i
Romsdal, og det var tre km å ro til kirken. 

- Jeg har alltid hatt et nært forhold til kir-
ken, og det startet alt i barneårene. Kirke-
søndagene ble en opplevelse, særlig i vin-
terhalvåret. Da jeg så begynte på realsko-
len i Molde, ble det kristne skolelaget det
naturlige miljøet for meg. Senere under
studietiden i Oslo og Bergen gled stu-
dentlaget inn som et naturlig møtested.

Sentral for menigheten
I dag finner vi Reidar Kanestrøm som en
aktiv pensjonist med flere jern i ilden
innen Birkeland menighet. Han er med-
lem av menighetens diakoniutvalg, tref-
fes ofte i gjengen bak tirsdagens nabo-
kafé, og han har fortsatt en finger med i
aktivitetene som Birkeland Y’s Men’s Club
driver til fordel for Birkeland menighet.

- Først og fremst får menigheten øko-
nomisk støtte til barne- og undomsarbei-
det. I det siste regnskapsåret for Y’s Men
klubben fikk menigheten kr. 36.000,- til
dette. Vi tar oss også av renholdet i hoved-
etasjen i Menighetshuset, og vi deltar i
distribusjonen av menighetsbladet for
en rimelig betaling. Dessuten tar klubben
seg av administrasjon og catering ved ut-

leie av Menighetshuset på dagtid, noe
som gir bidrag til drift og vedlikehold av
Menighetshuset.

«Helg i Birkeland» kommer ut med 6 nr.
årlig, og hvert nr. blir trykt i 7.000 eksem-
plarer, som skal fordeles til de mange
postkassene innen menighetens områ-
de. Utsending gjennom Posten er altfor
dyrt, og her kommer altså medlemmene
av Y’s Men’s Club inn som distributører.

De fleste vet nok ikke at vi eksisterer
- De fleste vet nok ikke at vi eksisterer, er
Kanestrøms korte kommentar til alt det
klubben foretar seg til fordel for Birke-
land menighet. Men vi i Y’s Men er en or-
ganisasjon av frivillige som ønsker å
tjene nærsamfunnet. Og kommer en
først inn i en tjeneste med utfordringer til
innsats, så gir det motivasjon. I livet er
det viktig å bry seg og ha engasjement
som fører til handling til fordel for andre
mennesker. Dette står sentralt for oss i Y’s
Men bevegelsen, som er internasjonal
med aktive klubber over hele verden.
Mye av den praktiske og økonomiske
støtten organisasjonen vår gir, går net-
topp til det internasjonale arbeidet, hvor
innsats til fordel for underpriviligerte
barn er prioritert.

Reidar Kanestrøm har lang fartstid i Y’s
Men, og han har vært leder både i den lo-
kale klubben og i distriktet her vest, i til-
legg til at han har vært med i styret for Re-
gion Norge, hvor han en periode også var
leder. I årene 1991 – 2003 hadde Y’s Men
bevegelsen i Norge ansvaret for å etablere
tilsvarende aktivitet i Russland, og Reidar
Kanestrøm fikk da æren av å formelt å
etablere - eller chartre, som det heter på
klubbspråket - tre nye klubber i Russland.

Fra YMCA til «de vise menns klubb»
Y’s Men klubbene har sitt utspring i
KFUM-bevegelsen (YMCA på engelsk),
og derav kommer det formelle navnet Y’s
Men’s Club, (som i muntlig form svært
fritt kan tolkes som «de vise menns
klubb»). I Bergen er det fem klubber, og i

tillegg er det klubber i Askøy, Os og på
Voss. Hver klubb har 8 – 10 arrangement
hvert halvår, hvorav de fleste er klubb-
møter med inviterte foredragsholdere
som tar opp aktuelle kulturelle, økono-
miske, sosiale, kristelige og internasjona-
le spørsmål. Ellers er det dugnadsarbeid
og arbeid med prosjekter som skal skaffe
økonomi til lokalt, nasjonalt og interna-
sjonalt arbeid. Naturlig nok er Y’s Men en
sponsororganisasjon for barne-og ung-
domsarbeidet innen KFUK/ KFUM, men
en god del klubber er knyttet til en menig-
het, hvor da det lokale menighetsarbei-
det blir prioritert, sier Kanestrøm. 

- Mange humanitære og ideelle orga-
nisasjoner arbeider i dag tungt og har

Alt liv trenger både næring og hvile:

-Jeg føler jeg får begge 

Reidar Kanestrøm foran Birkeland kirke.

Reidar Kanestrøm og Birkeland Y’s
Men’s Club er aktive for menigheten.
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Givertjeneste
Du kan støtte Birkeland menighet som fast gi-
ver. Driftstilskuddet fra det offentlige, som skal
dekke kontorutgifter utgjør bare en liten del av
driftsutgiftene våre. Gjennom takkoffer og gode
gaver kan menighetsrådet prioritere stillinger
som ikke dekkes av det offentlige. 

Eksempel:
100 mennesker bestemmer seg for å gi et fast
bidrag på kr. 200 måneden. Da vil vi dekke: 

� Økning av diakonstilling til 100%. Mye av dia-
konens innsats er kanskje ikke så synlig for alle,
men hun er der for mennesker som trenger hjelp
og støtte. I vårt målsettingsdokument legger vi
vekt på at kirken skal være bekjennende, diako-
nal, inkluderende og evangeliserende. Diakoni
er «kristendom i praksis». Vi driver for tiden Na-
bokafè, Kirkens bord på Nesttun Senter, Sorg-
grupper, Klubb for Psykisk utviklingshemmede
og er med på eldretreff. Diakonen er også me-
nighetens representant i bydelens kriseteam. 

� Vi kan ansette en barne- og ungdomsarbei-
der. Særlig med tanke på nye boligområder ville
dette vært viktig. I dag lønner vi både Ten Sing
– dirigenter og ungdomsledere fra KRIK. Det å
lage et tilbud til ungdom i området er en priori-
tert oppgave. Innsatsen virker både forebyg-
gende og inkluderende. 

Nå kan du få skattefradrag for gaver til Den nor-
ske kirke. Skattefradrag for gaver over 500,- kro-
ner, og inntil 12.000,- pr. år. Mer informasjon på
www.kirken.no/nyheter. 

For at vi skal rapportere dette må du melde deg
som giver og få et givernummer. All innbetaling
merkes med givernummer og ditt navn. Det vil
bli sendt en oversikt til alle givere og til skatte-
myndigheter ved årets slutt.

Avtale om givertjeneste i Birkeland menighet

Navn: ………………………….........…….

Adresse: ……………………......…..…….

Postnr: …………………………….....…...

Formål
Fast givertjeneste til menighetsarbeidet �

Givertjeneste til spesifikke områder �

Frekvens
Hver måned �
Hvert kvartal �
Årlig �
Engangsbeløp �
Beløp: ………….

Betalingsmåte:
Nettgiro: Legger selv inn faste trekk �

Giro: Antall giro som ønskes tilsendt �

Ønsker informasjon om autogiro 
der beløpet trekkes av banken etter 
fullmakt fra giver �

Avtalen kan gjøres om, eller sies opp når giver
selv ønsker å endre eller avslutte givertjenesten.

Sendes: Birkeland menighetsråd, 
menighetskontoret, 
pb.152 Nesttun, 5852 Bergen

deler i kirken! 
problemer med re-
krutteringen. Hva
med Y’s Men?

- Vi ønsker flere
medlemmer, og vi
stiller ingen spesielle
krav, bortsett fra at
medlemmene må
være lojale overfor Y’s
Men bevegelsen. Alle
medlemmer skal
være aktive, men
selvfølgelig avpasset
alder og helse. En
klubb tar ikke på seg
andre oppgaver enn
de medlemmene kan
løse, og det viser seg å
gå greit. Vi inviterer
folk til våre klubbmø-
ter, og der kan de
være gjester for en
kortere eller lengre
periode, slik at de kan
finne ut om dette er
noe de vil være med
på. Naturligvis hen-
der det også at noen
slutter, men som re-
gel skyldes dette høy
alder, flytting eller at
de har for mange
oppgaver til å rekke
skikkelig over alt. Selv
takket jeg nei da jeg
for vel 20 år siden ble
invitert til å bli med,

for jeg visste ingen ting om Y’s Men og
syntes jeg var engasjert nok i frivillig
arbeid. Senere ble jeg oppmerksom på
det betydningsfulle arbeidet Y’s Men
utførte som tjenesteorganisasjon
både lokalt og internasjonalt, så jeg
takket ja ved neste invitasjon. De som
er interessert, er alltid velkommen til
våre møter. Det er bare å ta kontakt
med et av våre medlemmer, eventuelt
kontakte menighetskontoret og få
oppgitt en kontaktperson.

Geofysikk og diakonalt arbeid
Kanestrøm fant det naturlig og riktig
også den gang han var yrkesaktiv å ofre
tid og krefter på Y’s Men’s Club og an-

net frivillig arbeid. Han har studert
matematikk og fysikk med hovedfag
og doktorgrad innen geofysikk, som er
læren om jordens indre sammenset-
ning.

Ved jordskjelvstasjonen i Bergen har
han jobbet som universitetslektor og
dosent, og studerte da jordens indre
basert på registreringer av jordskjelv
og kraftige sprengladninger. Siste
halvdel av sin yrkesaktive karriere
hadde han ved Norsk Hydros bergens-
baserte forskningssenter for olje og
gass, der leteteknikker for olje og gass
stod i fokus. 

Med en slik yrkesbakgrunn kan det
falle naturlig å spørre om det faglig-vi-
tenskapelige arbeidet og kirkens bud-
skap noensinne har kommet på kolli-
sjonskurs med hverandre?

- Jeg har aldri opplevd noen konflikt
og kan heller ikke se at det er noe
grunnlag for det. Derimot går det nok
an å konstruere konflikter, hvis en gjør
seg selv større enn en er.

- Du er med i det diakonale arbeidet
i menigheten, men er diakonalt ar-
beid noe for et moderne og karriere-
bevisst menneske?

- Ja, så absolutt! Det er ingen ting
som er viktigere enn å være medmen-
neske. Deltaking i diakonalt arbeid bi-
drar også til egen selvinnsikt, og det er
en god korreksjon til ens egen oppfat-
ning av virkeligheten. Jeg visste lite om
hva det diakonale arbeidet innebar da
jeg ble spurt om å delta, men jeg an
grer ikke på at jeg svarte ja. Det er et
veldig meningsfylt arbeid, der alle kan
bidra med noe.

- Du er ofte å se på nabokaféen.
Hvorfor?

- Kaféen er en hyggelig møteplass
med god atmosfære, og ikke minst god
suppe og gode vafler. Det er en fin sosi-
al møteplass, og det er mange som kan
føle behov for det i dag. 

-Du er også svært ofte å se i kirken
ved søndagens gudstjeneste. Har re-
gelmessig kirkegang noen betydning
for deg? 

- Alt «liv» trenger både næring og hvi-
le. Jeg føler at jeg får begge deler i kir-
ken, sier Reidar Kanestrøm. �

�



Nathalie Flågeng
Synne Ingunnsdotter Søfteland
Kristian Berge - Lindskog
Petter Vasstrand Haugen
Rineo Emil Gjessing Walle
Andrea Dvergsdal Haukeland
Christian E. Bangfors-Alsaker
Vilja Høberg Vetti
Trym Stendalen
Kristoffer Eriksen
Ina Onsrud Damminger
Mathias Printzlau-Våmartveit
Herman Skuterud Mohn
Kasper Kvåle
Oda Marie Silden
Martin Samnøy Storetvedt
Tobias Folgerø Alvestad
Vetle Olai Helland
Helena An Haaland Haarr
Amalie Wilhelmine Krogstad
Simen Glesnes
Lea Noss Karlsson
Angelin Therese Thomas
Magnus Heimdal
Andrea Hjortland
Emilie Løberg Sørensen
Marcus Nordanger
Elise Fanny Vevatne
Felix Alexander Pihl Nyborg
Lars Ulveseth
Sofie Glück Stalheim
Andrea Øktner-Flem
Pernille Eskeland
Linde Klingenberg
Alexander Dahle
Thomas Torsvik

Linda Runderheim
Kjell-Arne Bjørndal
Conrad Pihl-Johannessen
Aslaug Dorthea Moltu
Ingrid Margrethe Mjåtvedt
Oddlaug Bergliot Gjøsæther
Hjørdis Kvilekval
Torleif Stenerud
Odd Leknes
Ruth Helene Elisabeth Øvsthus
Ina Sundt
Rolf Erdal
Kari Engeset Eriksson
Magnhild Skarstein
Erling Henrik Ellingsen
Olav-Johan Evanger
Robert Johannessen
Gunvor Merok Olsen
Danielle Fosdahl
Erling Korsvold
Anna Kristine Bergstø
Per Øvsttun

5.februar.Vingårdssøndagen
11.00 Gudstjeneste m/natt-

verd v/Ivar Braut. 
Takkoffer: Misjonsprosjektet.
Søndagsskole. Luk 17,7-10; 5
Mos 8,7.11-18; 1 Kor 3,4-11

12.februar.Såmannssøndagen
11.00 Gudstjeneste m dåp v/ 

Toril Bull-Njaa Larsen
Takkoffer: Bibelselskapet. Søn-
dagsskole. Mark 4,26-32; Jer
20,7-9; Hebr 4,12-13

19.februar.Kr.forklarelsesdag 
11.00 Familiegudstjeneste m/ 

dåp v/Toril Bull-Njaa
Larsen. Takkoffer: Menighetsar-
beidet. Joh 17,1-8; 2 Mos 3,1-6; 2
Pet 1,16-18 

13.00 Dåpsgudstjeneste

24.februar (fredag)
19.00 Ordinasjonsgudstj.

Toril Bull-Njaa Larsen
blir vigslet til prest av biskop
Ole D. Hagesæther.

26.februar.Søndag før faste
(Fastelavnssøndag)
11.00 Gudstjeneste m/natt

verd og dåp v/Ivar Braut
Takkoffer: Misjonssambandet.
Kirkekaffe på menighetshuset.
Joh 12,24-33; 4 Mos 21,4-9; 1 Tim
2,4-6

5.mars.1.s.i faste
11.00 Gudstjeneste m/natt-

verd v /Toril Bull-Njaa
Larsen. Takkoffer: Kirkens SOS
Bjørgvin. Matt 16,21-23; 1 Mos
4,3-7; Jak 1,12-15

12.mars.2.s.i faste
11.00 Familiegudstjeneste m/ 
dåp v/Ivar Braut.
Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
*1 Kong 18,21-26.36-39; Jak
5,[13-15]16-20; Luk 7,36-50

13.00 Dåpsgudstjeneste

Torsdag 16.mars.
19.00 Fastegudstjeneste m/
nattverd v/Ivar Braut

19.mars.3.s.i faste
11.00 Samtalegudstjeneste m/
nattverd v Toril Bull-Njaa Lar-
sen. Takkoffer: Menighetsarbei-

det. Søndagsskole. Luk 4,31-37;
2 Sam 22,1-7; 2 Kor 12,7-10

26.mars.Maria Budskapsdag
11.00 Samtalegudstjeneste v/
Ivar Braut. Takkoffer: Menig-
hetsarbeidet. Søndagsskole. Luk
1,46-55; Jer 33,14-17; Ef 1,3-6

30.mars.Torsdag.
19.00 Fastegudstjeneste m/
nattverd v/Ivar Braut

2.april.5.s.i faste
11.00 Samtalegudstjeneste m/

nattverd /Toril Bull-
Njaa Larsen. Takkoffer: Menig-
hetsarbeidet. Søndagsskole. 
Joh 11,45-53; 3 Mos 4,13-20;
Hebr 9,11-15

Se hva som skjer
Kirkekaffe og åpen fødselsdags-
feiring i menighetshuset søndag
26.feb. etter gudstjenesten (ca.
kl.12.30). Denne dagen inviterer
menighetsrådet til kirkekaffe og
samtidig blir det en anledning til
å gratulere sokneprest Ivar Braut
med nær forestående 50-årsdag.
Jubilanten ønsker at eventuelle
gaver skal gå til den nye satsing-
en «Prosjekt Sædalen».

Familiegudstjenester dette se-
mesteret: 22.januar (familie-
messe med nattverd), 19.febru-
ar, 12.mars og 11.juni (Barnas
kirkebok til 4-åringer født første
halvår 2002).

Friluftsgudstjeneste på Totland
søndag 21.mai kl.11.

Bibeltimer siste tirsdag i måne-
den kl.19.30 i menighetshuset.
Datoer: 31.januar, 28.februar,
28.mars og 25.april.

Nabokafé i menighetshuset
hver tirsdag kl.12-14. Et sosialt
treffsted med suppe, vafler og
kaffe. Åpent for hvem som vil. 

Fastegudstjenester:
Torsdag 16.mars og torsdag
30.mars kl.19. Stillferdige, korte
gudstjenester i fastetida med
nattverd og fokus på Jesu vei.

Årsmøte for Birkeland menig-
het søndag 19.mars kl.13-14.30
på menighetshuset. Årsmelding
og regnskap blir lagt fram og dis-

kutert, og papirene vil være å få i
kirken fra 5.mars. Denne dagen
samtaler vi også om menighe-
tens vei videre. 

«Håkon Helland i 80» En kon-
sert med komposisjoner av Hå-
kon Helland; Birkeland kirke
søndag 26.mars kl.19.00.
Et møte med en komponist og
hans tonekunst. Vel møtt til den-
ne konsertopplevelsen!

«Messias på Nesttun» søndag
2.april kl.20 i Birkeland kirke
En begivenhet av et oratorium;
og mellom satsene: Ole Paus.

Vil du være med i en bibelgrup-
pe? Kan du tenke deg en oppga-
ve i menigheten? Ønsker du en
samtale? Ta gjerne kontakt med
menighetskontoret (hvitt mur-
hus bak kirken) tlf.55362280 el-
ler birkeland.menighet@bkf.no 
Ellers mye interessant på
www.kirken.no

Kirkeskyss til
Birkeland kirke
Birkeland kirke har en trans-
porttjeneste til og fra kirke for
deg som ønsker og trenger det.
Du ringer til personen som står
på kjørelisten søndag før
kl.10.00 og du blir hentet der du
bor. Kjøretjenesten er gratis.

5.februar
Albert Gåskjenn, 55 10 08 33

12.februar
Bjørn A Johannessen, 55 92 93 08

19.februar
Birgit Tellefsen, 55 13 36 81

26.februar
Ledvin Stormark, 55 10 49 34

5.mars
Noralv Seime, 55 10 03 66

12.mars
Ledvin Stormark, 55 10 49 34

19.mars
Reidar Kanestrøm, 55 92 92 88

26.mars
Bjørn A Johannessen, 55 92 93 08

2.april
Birgit Tellefsen, 55 13 36 81

gudstjenester

døde

døpte

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen B FU
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