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Helg

i Birkeland

MENIGHETSBLAD NR 1/08 ÅRGANG 45 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Myldredag
Lørdag 8. mars blir det liv
og røre på menighetshuset i Øvsttunveien. Vi inviterer til myldredag med
aktiviteter inne og ute.
Side 2-3

Menighetsspillere
Brann-spiller Bjørn Dahl
ble hyllet som gullvinner
i høst. Men for mange i
Sædalen er Bjørn og konen Sigrun like kjent som
aktive menighetsbyggere.
Side 6-7
Marte og Ingelin i Birkeland KFUK på vinterlig speidertur.

FOTO: SILJE AALEN.

Speiderliv i Birkeland:

Jenter fikser alt!
Støtt fasteaksjonen
I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus
på mennesker som lever
i skyggen av krig og terror. Ta vel i mot bøssebærerne 11. mars. Side 11

«Jenter fikser alt, sier de i Birkeland KFUK», en av to grupper i
menigheten som til sammen utgjør den aktive speiderbevegelsen
lokalt. - Vennskap, trofasthet, kristendom i praksis, ansvarsfølelse og
disiplin. Det er stikkord for KFUK, sier speiderleder Lise Strøm
Nilssen. - Det handler om å bry seg om hele mennesket.
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Det er noe med bønn:

Om å ha fastetid i 2008
Det er noe med bønn vi ikke blir ferdige
med. Og som vi ikke kan forklare
AV IVAR BRAUT

Sant nok er bønn ganske så allmennmenneskelig, men det er
vel ikke mindre verdt for det. Det
er et tegn på lengsel etter noe
større. I religionene finnes bønn i
en eller annen form. Bønnen kan
ofte si oss noe om hvordan religionen er. Det er ingen grunn til å fordømme andre religioners bønn.
Ut fra kristen tro kan vi se det å be
som uttrykk for lengsel og søken
etter nettopp det større.
I vår kristne tro er bønn det
samme som når barnet i trygghet
forteller gode foreldre hvordan alt
er. Bare enda bedre og helstøpt. –
Dere har en Far som vet hva dere
trenger, før dere ber ham om det,
sa Jesus da han skulle lære disiplene å be Fader vår.
Og så sa han: Slik skal dere da
be, og nå siteres etter den siste
norske oversettelsen fra 2005
som trolig blir den nye formen
som også skal brukes i gudstjenester om et par år:
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

I en nylig utkommet bok (Philip
Yancey: Bønn, Luther forlag 2007)

formidler forfatteren på en fin
måte hva som er bønnens vesen,
riktignok med flere ord enn det
som burde være nødvendig. Han
siterer i boken Thomas Merton:
- Vi ønsker ikke å være nybegynnere i bønn. La oss likevel innse
det faktum at vi aldri vil bli annet
enn begynnere, så lenge vi lever.
For bønn er ikke mestring og
manipulering verken med Gud eller oss selv. Bønn er å bære fram
alt som det er og stole på Gud.
Bønn er så mye mer enn å folde
hendene, bøye hodet og lukke øynene. Men det er det også. En god
vane som avspeiler noe av bønnens vesen. Men ikke alt. For
bønn er også å sitte smånynnende
og vende seg lettlig og glad til vår
himmelske Far og takke for alt livet som smiler. Det er også den
ordløse klagen eller de langt fra
pene ordene som smeller i veggen i sinne over hva som har
hendt. Bønn er å vende seg til den
levende, engasjerte, lyttende Gud.
Med alt vi har i hjertet.
Fastetiden handler om innlevelse i hva Jesus har gjort og gjør
for oss. Den er en forberedelse til
alt som skjer så fortettet i påsken.
Da er det tid for å vende seg til Gud
og be. Denne Gud tror jeg på. Det
er god bruk av fastetiden 2008 å
vende seg daglig til Ham.
Til lesning i de stille stundene
skal jeg få anbefale evangelienes
påskefortellinger, hos Lukas kapittel 22, 23 og 24. Og for øvrig er
den beste andaktsboken for fastetiden Bjørgvins egen Per Lønning:
Vandring gjennom fasten (Utg.
første gang 1963, Verbum klassiker 2000).

Helg i Birkeland nr 1, 2008
Utgiver: Menighetsrådet i samarbeid
med BKF og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Bladet er et informasjonsorgan og
regnes ikke som uadressert reklame.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret
eller på e-post: birkeland. menighet@bkf.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.

februar 2008

KRIKNesttun
er i gang!
Fredag 11. januar startet Birkeland
menighet sitt eget KRIK-lag.
TEKST OG FOTO: HILDE M. WOLTER

KRIK Nesttun leier gymsalen på Midtun skole på
fredager fra kl. 1800-2000. Da er det trening, lek og
moro for alle mellom 13 og 19 år som vil være med.
Frivillighetskoordinatoren sniker seg også til å trene
med ungdommene fra tid til annen og synes det er
veldig gøy.
Det var godt oppmøte på den første samlingen,
men styret i KRIK Nesttun driver aktiv reklamering
og rekruttering og håper på at enda flere vil være
med. Under gudstjenesten søndag 13. januar markerte KRIKere åpningen ved å delta i gudstjenesten
med blant annet «fotballspilling» i kirken.
KRIK-samlinger er kjempeartig for alle som liker
idrett, uformell lek og som vil høre om Jesus!

Myldredag og
Myldredag lørdag 8.mars –
dagen for alle i menigheten!
AV ELI HEGGDAL

Lurer du litt på hva som rører seg i Birkeland? Kom
til menighetshuset i Øvsttunveien 29 mellom 12 og
16 lørdag 8. mars.
Har du hørt gutta i Fredagsklubben spille i band?
Har du lyst til å se hva speiderne gjør? Kan vi friste
med en hyggelig stund i Nabokafeen vår? Der vil det
være mulig å kjøpe kaffe med tilbehør. Vil du vite mer

Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid
Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen,tlf. 55 23 25 47 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 E-post: eyecu@online.no

Grafisk produksjon: Dragefjellet:
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317
e-post: post@dragefjellet.no
Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: mandag 31. mars
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 8. april
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Nattcafé under
planlegging

KRIKerne Gjermund
Øgaard, Kjetil Madland og
Kjersti Hatlestad markerer
åpningen av det nye lokallaget sammen med prest
Leidulf Øy.

Det arbeides med å uvikle et
nattcafe-tilbud for ungdommer i Birkeland menighet.
Det er tidlige dager ennå, men brikkene
begynner å falle på plass. Målet er å starte
en fredagskafe på menighetshuset der
ungdommene kan treffes på tvers av menighetens ulike aktiviteter. Det vil bli salg
av mat og drikke, og ulike aktiviteter som
biljard, bordtennis og playstation.
Atmosfæren skal være uformell og
med klar kristen profil. I de kommende
ukene vil en arrangementskomite bestående av ungdommer og frivillige
voksne forberede oppstart av kafeen i
slutten av februar.
Mer informasjon kommer, men spørsmål kan rettes til frivillighetskoordinator
for ungdomsarbeidet, Hilde Wolter.

om at vi støtter Normisjons arbeid for å
anlegge frukthager i Mali? Da er dette
stedet.
Det blir liv og røre i alle kroker inne
og noe å se på utenfor. Vi vil ha minikonserter, påskeverksted, spennende
spill, Ludo-turnering og mye mer. Fredagsklubben vil ha gjenbruksalg av leker. Har dere noen pent brukte leker å
gi oss kan disse leveres i kjelleren på menighetshuset 29.2. kl. 18. (Se baksiden).
Inntektene fra dagen vil gå til menigheten,

fru Blomst
Din nye blomstrende nærbutikk på
Midtun. Vakkert blomsterbinderi
til begravelse, bryllup, konﬁrmasjon og
dåp. Daglig utkjøring. Velkommen!
Annonsen gir deg 10 prosent rabatt.

som holder i gang mange aktiviteter. Synes
du dette er en strålende idé og ivrer etter å
være med? Ta kontakt med menighetskontoret telefon 55 36 22 81.

Hardangervn. 21 v/Skoringen. Fri parkering
Åpningstider: 10-17 tor 10-19 lør: 10-15
Tlf: 55 10 00 50 • www.frublomst.no
Blomsterformidling over hele verden
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Nabokafeen: Åpent på menighetshuset tirsdager kl.12-14.

29.april: Biskop Ole D. Hagesæther holder bibeltimen.

solidaritetsgudstjeneste kl.19
(se også side 11)

Familiegudstjenester: 17.februar, 30.mars, 20.april og
8.juni. Søndag 1.juni: Friluftsgudstjeneste på Totland

Søndagsskolen samles i Det
gule huset rett over veien for
kirken de fleste søndager
kl.11.15 når det ikke er familiegudstjeneste. 10.febr., 2. og
9.mars, 6. og 13.april. Se også
gudstjenestelista.

Fastegudstjenester: Fastegudstjenester er verken
«faste guds-tjenester» eller
«fase-gudstjenester». Derimot en flere hundre år gammel tradisjon med å ha egne
gudstjenester i fastetiden, de
førti dagene før påske.
Ofte var det onsdag eller
fredag kveld som ble brukt.
Det var spesielle fastedager.
Her i menigheten har vi to slike gudstjenester i år.
Den første blir på selve Askeonsdagen, som innleder

Bibeltimer tirsdager kl.19.30
i menighetshuset. 26.februar: Sykehusprest Anne
Marthe Ulvik har tema: Englenes budskap (Lukas kap.1).
1.april: Prest og tidl. forstander på Haraldsplass, Øyvind
Øy: Videre med det viktigste.
Om begrunnelsen for misjon
ut fra Luk. kap.5 og 24.

Årsmøte for menigheten etter
gudstjenesten 9.mars. Menighetshuset kl.12.30
Innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
tirsdag 11.3, avsluttes med

Tårnet

fastetiden, onsdag 6.februar.
Den andre ringes det inn til
onsdag 5.mars. Fastegudstjenestene varer en liten
time.
Dette er gudstjenester med
et stille preg. Vi hører lest fra
Jesu lidelseshistorie, vi
synger sentrale pasjonssalmer og vi deler brød og vin i
nattverdfeiringen.
Vel møtt til gudstjenester i
den helt rolige pulsen der
innholdet går på dypt vann.

Se også hjemmesidene:
www.kirken.bergen.no/

81 år!

Siste høst var Birkeland kirke gjenstand for et omfattende ytre vedlikeholdsarbeid,
hvor bl. a. kirken ble malt og tårnet reparert og delvis fornyet.
AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Arbeidet med tårnet tok
relativt lang tid, slik at
stillasoppbygget
ble stående

februar 2008

i flere uker, noe som sikkert fikk både daglige forbipasserende og søndagens kirkegjengere til å undre seg over hva som foregikk.
Tilsynelatende så det ganske enkelt ut å fornye koppertekket på den åttekantete nedre
delen av tårntaket og overgangen med den
lange, firkantete spisse delen helt øverst.
Men underliggende treverk i det 81 år gamle tårnet måtte også fornyes, og alt tar sin tid
når en skal drive solid håndverk.
Birkeland kirke ble reist i 1878 etter tegninger av den 35 år gamle Bergensarkitekten Giovanni Jacob Harbitz Müller, som i
sin studietid i Tyskland bl. a. hadde deltatt i
arbeidet med fullføring av Kølnerdomen.
Opprinnelig hadde kirken et mer dominerende tårn, som endte i fire murte spissgavler med et åttekantet treoppbygg med spisst
kobberdekke på toppen. Dette tårnet ble i
1926 erstattet av dagens utforming, som nå
er opprustet til å vare i mange år fremover.
Vi tar alle for gitt at en kirke skal ha tårn.
Ser vi imidlertid på noen av de eldste kirkene her vest, som f. eks. Moster, Rosendal,
Ænes, Kinsarvik, Aurland og Kinn, så
mangler tårnet. I kirkelig sammenheng
kom tårnet nemlig i bruk først etter år 800.
Etter hvert kom mange steder frittstående
klokketårn - en campanile - slik Storetveit
kirke har i dag. Før den tid var tårnet primært et militært anlegg, hvor en kunne lukke seg inne og forsvare seg. Ringing med kirkens klokker ble nå i mange sammenhenger
en del av det kirkelige rituale, og med kirkens klokker plassert i et høyt tårn, nåd-

de klokkeklangen mye lenger utover, enten
som varsel om søndagens messe eller påminning om tidebønn og refleksjon. Eldre
kirker kunne få et oppbygg på gavlen over
inngangspartiet til montering av klokker,
eller et påbygg midt på taket - en takrytter for klokkene. La oss imidlertid ikke glemme
at Bibelens beretning om Babels tårn kan
være en påminning om at tårnet i riktig
gammel tid muligens også kan ha hatt en religiøs funksjon.
Men så kom altså kirketårnet for fullt i
årene etter det første tusenårsskiftet. Og
ganske fort ble tårn og spir vesentlige innslag i kirkebygget. Høyst sannsynlig også for
å ta opp konkurransen med tårnoppbygg på
mange verdslige bygg, som adelens borger
og slott, de gamle byenes pompøse rådhus
og de velstående byborgernes privatboliger.
Tårnet ble et arkitektonisk element, som ble
aktuelt der økonomien tillot slik luksus.
«Kirken, den er et gammelt hus, står om
enn tårnene faller -» synger vi i salmen . Men
kirkebygget kom altså før tårnet. Det var romernes behov for store forsamlings- og
rettslokaler som skapte basilikaen. Slike
bygg ble modell for den kristne kirken, og
etter hvert som kirken fikk flere prester og
korsang ble en del av gudstjenesten, måtte
denne nisjen utvides, og dermed fikk vi koret som del av kirken. Reparasjonen av Birkelands kirketårn og den kommende renovering av kirkens indre, kan altså føre både
tradisjoner og tanker noen hundre eller
noen tusen år tilbake i tid.
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Kultur5. februar kl.19.00
Bønes: KULTURKVELD. Per
Ivar Jensen fra HiB holder
foredrag om «kommunikasjon i parforhold».
26. februar kl. 19.30
Birkeland menighetshus:
«Englenes budskap» er tema
for bibeltime tirsdag 26.februar kl.19.30. Med utgangspunkt i første kapitlet hos Lukas innleder sykehusprest
Anne Marthe Ulvik til samtale.
4. mars kl.19.30
Bønes: KULTURKVELD. Gunnar Danbolt har foredrag om
«påsken i kunsten»

21:38
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6. mars kl. 19.30
Fana menighetshus: «Fra
drøm til virkelighet: Fokus på
midtøsten». Ungdommer fra
Fana menighet og Eirik Mills
forteller fra turen til midtøsten. Arrangementet er gratis.
8. mars kl. 12.00-16.00
Birkeland menighetshus:
«Myldredag». En dag med
humør, kreativitet, opplevelser og fellesskap.
18. mars kl.20.00
Storetveit: Pasjonskonsert
med folketoner og jazz. Bodil
Eldhuset, sang; Ingvill Morlandstø, saksofon; Ruth Bakke Haug, orgel"
Skjærtors. 20.mars kl 19.00
Fana kapell: Pasjonskonsert
ved Ingunn Skage – sopran,

Bodil Eldhuset – alt, Elisabeth
R. Andersen – fiolin, Jostein
Aarvik – orgel Musikk av Pergolesi, Bach m.fl. Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.
Kvelden fortsetter med nattverdgudstjeneste kl 19.45 felles kveldsmåltid i menighetssalen etter gudstjenesten.
1.påskedag, 23. mars, kl.19.00
Storetveit: «Klassiske perler». Jan Erik Endresen, sang.
2. påskedag, 24. mars kl 19.30
Slettbakken: Egil Hovlands
«Oppstandelsesmesse» OG
fellesgudstjeneste for Fana
prosti. Med Slettebakken Motettkor og seks messingblåsere. Prester: Kap. Lars Petter Eide og sokneprest Bjarte
Holme. Orgel: Hallgeir
Øgaard. Dir: Olav Øgaard

Fredag 4. april
Skjold: «Visst skal våren
komme». I forbindelse med
10-årsjubiléet til Skjold kirke,
vil Cantus fremføre dette verket av Eyvind Skeie og Sigvald
Tveit. Det hadde vært kjekt
med et stort kor til konserten,
så vi inviterer korsangere
(spesielt tenor og bass) til å
være med. Informasjon og
påmelding: Dirigent Guro
Rotevatn Buder, 55 59 71 16/
412 05 127.
Lørdag 19. april kl 19.00
Skjold: Sjømannskirken og
Skjold menighet inviterer til
fest. Vi begynner klokken
19.00. Det blir loddsalg, og
musikken sørger Bytunet
Antikvariske Jazzensemble
og Marianne Juvik Sæbø for.

Enhet - enighet
I all enfoldighet noen tanker
om enhet og enighet.
AV BJARTE HOLME

Hver gang vi er sammen
til høymesse i kirken, bekjennes følgende: «Jeg
tror på èn hellig allmenn
kirke». Men kan vi egentlig gjøre det? Kristenheten er jo så splittet i ulike
kirker og trossamfunn.
Det er da vi må gripe forskjellen på enhet
og enighet. For det er ikke identiske begrep. Enhet uttrykker felles grunnlag for
fellesskap. Det er grunnlaget for fellesskapet som gir enheten og ikke enigheten.

Foreldre og barn utgjør en enhet. Denne
enheten opphører ikke om der er uenighet. Om min bror er uenig med meg, opphører vi ikke å være brødre. Vi opphører
sågar ikke å være søsken om vi er uvenner.
Bare en ting kan hjelpe på å oppnå godt
søskenfellesskap - en fordomsfri åpenhet
og dialog
I troen på Jesus Kristus som Herre og
Frelser er der et grunnlag for enhet som
ikke et eneste menneske kan gi - bare Jesus.
Denne enheten opphører ikke om vi er aldri så uenige - om vi står aldri så splittet.
Det er den enheten vi bekjenner hver søndag. Veien til at enheten kan bli mer synlig
går gjennom fordomsfri åpenhet og samtale i gjensidig respekt for hverandre. Et
godt fellesskap kjennetegnes ikke først og
fremst ved graden av enighet, men hvordan en i åpenhet og ærlighet møter hverandre i uenighetene.
Jeg vet ikke om noe annet sted hvor
grunnlaget for åpenhet skulle
være så sterkt som nettopp i

kirken. Grunnlaget - grunnvollen - heter
Jesus Kristus. Han gjør oss til søsken - til
brødre og søstre samme hvor uenige og
forskjellige vi er.
Med andre ord det er ikke hvor enige vi
er som gir enheten - men Jesus. Måtte vi
gripe det i den brytningstid vår kirke er
inne i: Enhet og enighet er ikke det
samme.
Paulus skriver i Galaterbrevet.
3,28: «Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri, her er
ikke mann og kvinne. Dere er
alle én i Kristus Jesus.»
Griper vi dette - aner vi
Guds raushet - en raushet
jeg håper Den norske kirke
fortsatt må være preget av.
Kan dette gi grunn til å
tjene Herren med glede i
2008? G
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Brann-helt
Bjørn Dahl:
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Stiller opp for m

Da Bjørn Dahl fikk kontrakt
med Brann, begynte familien
å lete etter ny menighet i
Bergen. Den fant de i
Sædalen.

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Familien på fire flyttet for to år siden til Knausen like nedenfor Birkelundstoppen. De kom
fra Stavanger hvor Bjørn spilte på Viking og
hele familien gikk i IMI-kirken, en stor menighet innen Normisjon, men med nære
bånd til Den norske kirke.
De flyttet til begges hjemtrakter, for både
Bjørn og kona Sigrun kommer fra Os.
– Vi var innom forskjellige menigheter,
men så traff vi Margrethe og Leidulf som vi
hadde møtt via felles kjente fra Stavanger-tiden. De spurte om vi ville være med her, sier
Sigrun.
Leidulf Øy er prest og prosjektleder i den
nye menigheten i Sædalen, og kona Margrethe er med i prosjektledelsen.
– Det er greit å være med å starte noe, sier
Bjørn.
– Hvorfor vil dere det når dere kan gå til duk
og dekket bord i en annen menighet?
– Det var vi vant med da vi gikk i IMI-kirken. Her må man være med å planlegge og
stille opp, sier Bjørn.
– Vi har gått i en menighet hvor vi har fått
mye. Det er gøy å være med å gi noe tilbake,
Sigrun.

Ikke hysj
Vi møter dem rett etter en gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole. Simen (2 ½) og Håvard (4 ½) leker med baller og de andre barna
og henter ny forsyning på bordet med frukt,
saft og kaker. Sigrun og Bjørn har tatt seg god
tid til kirkekaffe og prat. Selv om gudstjenesten er ferdig for en halvtime siden, er det
mange igjen.
Sigrun har vært en av forsangerne under
gudstjenesten, og hun leder et av barnekorene
menigheten driver. Bjørn har gått inn i prosjektgruppen som leder den nystartede menigheten, og er trofast far med lille Simen på
Knøttemusikken hver mandag.
– Her i menigheten er det et nytt og ungdommelig miljø, sier Sigrun.
– Og veldig familievennlig, supplerer Bjørn.
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Hver første søndag i måneden er det gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole. Brannspiller Bjørn Dah
hver gang. Sigrun er også gudstjenesteforsanger (til høyre ), og drømmer om å være med å starte vokse

– Det er veldig viktig at barna trives, og ikke
bare de voksne. Det er søndagsskole, og på
gudstjenesten må man ikke være knyst stille.
Så er det gøy for barna å være i gymsal, sier Sigrun.

Fotball-krasj.
– Hvordan passer menighetsarbeid med fotball-livet?
– Gudstjenestetiden passer sjelden i forhold til kamper eller trening søndag. Men
menighetsliv er mye mer enn søndag formiddag. Da kan jeg heller bruke andre dager
til å jobbe for menigheten, sier Bjørn, som
to dager tidligere var på Ikea for å kjøpe skap
som menigheten trenger. Han har også ansvar for at alle frivillige oppgaver på gudstjenesten fylles opp hver gang, og skjærer stadig frukt og blander saft etter koret mandagene.
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menigheten

Sorgseminar
for etterlatte
Fana prosti inviterer etterlatte til et
seminar om sorg. Sorgen berører oss
på mange måter og du er velkommen
enten det er kort eller lengre tid
siden dødsfallet.
TID:
STED:

Lørdag 19.4.08 kl. 10.00-14.00
Skjold kirke, peisestuen

PROGRAM:
• Hva er sorg og hva gjør sorgen med
oss? Ved sokneprest i Storetveit
menighet, Bjarte Holme
• Lunch
• Samtale/ spørsmål
• Orientering om tilbud til etterlatte i
Fana prosti.
Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf. 55 36 22 85
E-post: tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E- post: linda.bardsen@bkf.no
Menighetskonsulent Therese N.
Mokkelbost - flf. 55 30 81 02
VELKOMMEN - også om du ikke har
fått meldt deg på.

n Dahl er med hvis det ikke kamp eller trening, mens kona Sigrun og barna Simen og Håvard stiller
voksenkor.
BEGGE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Vil mer
Høyrebacken på Brann drømmer om å
starte et KRIK-arbeid i Sædalen. KRIK
(Kristen Idrettskontakt) er en kristen
ungdomsorganisasjon som ønsker å
knytte bånd mellom idrett og kristentro. Også Sigrun har også drømmer for
menigheten i den nye bydelen.
– Jeg har gått i kor siden jeg var syv og
et halvt år, med unntak av de to siste
årene. Drømmen min er å være med å
starte et kor for de voksne i menigheten. G
Bilde:Høyrebacken Bjørn Dahl, her i tøff
duell med Moldes Magne Hoseth ble
seriemester med Brann i høst. Fra nyttår har han også vært med i prosjektgruppen som leder menighetsarbeidet
i Sædalen. ARKIVFOTO: MARIT HOMMEDAL

Kvinnenes internasjonale bønnedag
7. mars kl.12.00 samles kvinner over
hele verden til felles bønn. Dette året
har dagen fått som tema: Visdom fra
Gud gir ny innsikt.
Det er blitt tradisjon i Bergen å samles i
Betlehem, Bergens Indremisjon, og det
innbys til møte også i år. Møtet blir kl.
1200.
De som ønsker mer opplysning om programmet, kan kontakte komitéleder
Edit Steiro. Hun har telefon 55 25 89 80
og 911 57 791.G
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-Alt du tr
GAMMELT HUS: – En av mine oppgaver er å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og de lokale menighetene, sier Ingebrigtsen – her
foran den nesten 400 år gamle Nykirken i Strandgaten.

Ordfører Gunnar Bakke i Bergen var nylig til stede på en nyttårsmottakelse i
Fana prosti.

Ordfører
Tusen takk for arbeidet dere gjør, sa ordfører Gunnar Bakke på en nyttårmottakelsen i Fana prosti i januar. Ordføreren
var det overraskende innslaget på samlingen som Fana prosti inviterte til der
ansatte, representanter fra menighetsrådene og andre organer i prostiet var invitert.. Samlingen ble en flott markering med felles lunsj og hilsener fra
prost og prostileder og ordfører i
Bergen. Ordføreren gav skryt til kirken for innsatsen. – Dere har en stor
kontaktflate og møter mennesker i
ulike faser av livet. sa ordfører Gunnar
Bakke som fikk hilsen på flere av medarbeiderne i prostiet. Også kirkevergen
Gunnar Wik og andre medarbeidere fra
kirkevergens kontor var til stede. på nyttårmottakelsen. GEIR MØLLER

Fana kyrkje blir pussa opp
2. januar vart Fana kyrkje stengd. Ho skal
pussast opp både inne og ute. I fire månader vil kyrkja bli heilt stengd. Etter den tid
reknar ein med at kyrkja kan brukast i
helgane, sjølv om det vil vere utvendig anleggsarbeid til ut på ettersommaren/
hausten. Medan kyrkja er heilt stengd vil
Fana kapell bli brukt til gudstenester og
gravferder med deltakarar opp til 120. For
gravferder der ein ventar større gravferdsfylgje, må ein låne nabokyrkjer.
Sjølv om kyrkja blir teken i bruk att til
gudstenester når oppussingsarbeidet
inne er avslutta, vil den ikkje kunna brukast til gravferder før også alt utearbeidet er ferdig. Les meir om dette på lokalsidene av God Helg og på nettstaden
bergen.kirken.no/fana
PER BARSNES
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– «Across the Universe» er min favorittlåt med The Beatles, sier
Espen Ingebrigtsen (42) – nybakt regionsleder for Sjømannskirken i Bjørgvin bispedømme. Etter mange år i utenlandstjeneste, er ønsket hans nå å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og menighetene.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En av mine oppgaver er å knytte sterkere
bånd mellom Sjømannskirken og de lokale menighetene, sier Ingebrigtsen.
– Vi er kirkens forlengede arm ute i verden. Vårt mål er å gi mennesker mot til tro,
håp og engasjement, selv om man er langt
hjemmefra.

Elsk hverandre
– Blant annet gjennom populærmusikk?
– Min musikkinteresse begynte med The
Beatles og John Lennon, sier han.

– Jeg tror «Across the Universe» handler
om John Lennons lengsel etter å finne en
mening med tilværelsen. Budskapet i denne sangen ligger svært nær det jeg selv synes er viktig. Det handler om et grunnleggende behov for å bli elsket. Når vi skreller
vekk alt – hva blir da tilbake? «Elsk hverandre!» oppfordrer en annen John i et brev
(1.Joh.4:7). Et annet sted (Joh.3:16) forteller han oss at vi alle er elsket. Det er det alt
handler om. Dypt inne i oss er det vårt felles språk, den lengsel vi alle bærer i oss –
uavhengig av hvem vi er eller hva vi tror eller ikke tror på.
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trenger er kjærlighet
Sjømannskirken: Ditt hjem i utlandet
Sjømannskirken er en frivillig organisasjon, grunnlagt i Bergen i 1864. Kirken er tilknyttet Den norske kirke, og hovedkontoret ligger i Bergen. Organisasjonen har totalt 32 kirker, og er representert i 80 land. Opprinnelig var sjøfolk kirkens viktigste målgruppe, men årlig benytter nå 700 000 nordmenn seg av organisasjonens tjenester. Kirken ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet, den utfører et omfattende sosialt arbeid og har også hatt en nøkkelrolle i krise- og beredskapstjeneste, blant annet under
tsunamikatastrofen 2004. Pengegaver utgjør to tredjedeler av kirkens budsjett.
KILDER: WIKIPEDIA.ORG, REGJERINGEN.NO OG SJOMANNSKIRKEN.NO

«Can do»
– Hvordan var Singapore?
– Det er vanskelig å forklare. En ting er hva
vi forestilte oss på forhånd, en helt annen ting
det vi opplevde. Spekteret av inntrykk var
enormt i de fire årene vi var der. I ettertid kan
jeg konkludere med at det har vært en opplevelse som har preget hele familien positivt.
Alle barna våre snakker fortsatt om det, og
alle har gode minner fra denne tiden.
– Hva gjorde mest inntrykk?
– Først og fremst mennesker vi møtte, men
også samfunnet. På overflaten er Singapore et
svært vestlig samfunn, men like under venter
et mangfold av asiatiske opplevelser. «Hvis
du ønsket å få tak i en elefant, fikk du den på
en time» er et bilde jeg ofte bruker om folket
der. Vi ble som regel møtt med stor vennlighet og velvilje. Selv om det ofte handlet om
penger, så fikk vi alltid til det vi ønsket. Vi
hoppet fra toppen av kirken og ut i et basseng
i et «ta sjansen»-arrangement. Det var bare å
ta en telefon – «can do» var som regel svaret.

Eventyret!
Espen Ingebrigtsen har mye erfaring å bygge
på når han nå skal spre det gode budskapet
både hjemme og ute gjennom sin nye stilling.
Innenfor Sjømannskirken har han to lengre
utenlandsopphold bak seg – først fire år i
storbynasjonen Singapore, deretter tre år i
Spania. Jeg treffer ham en travel formiddag
på kontoret i Strandgaten.
– Jeg dro til Singapore med kone og tre
barn for syv år siden, forteller han.
– Den minste var da ikke fylt året.
– Hvorfor? spør jeg.
Han løfter seg rett opp fra kontorstolen
med begge armene, henger litt i luften, setter
seg igjen.
– Eventyret, aaah! utbryter han.
– Det var lysten til å gjøre noe nytt og spennende – og samtidig få jobbe innenfor kirken. Vi søkte som ektepar – og fikk hver vår
stilling. Hilde fikk stilling som musikalsk
medarbeider, jeg som altmuligmann.

Lysfest
Singapore er et spesielt land. 75 prosent av
innbyggerne er kinesere, 14 prosent tilhører
den opprinnelige befolkningen og ni prosent
er indere. De fire store verdensreligionene er
sidestilt, med kirker, moskéer og hinduistiske
templer nærmest vegg i vegg mange steder.
– Med fire religioner kan du gange jul og
påske med fire. 8-10 store festivaler i året gir
et sterkt visuelt inntrykk. Vi så hinduer som
festet kroker i ryggen under dipawali – den
store lysfesten. Men det som gjorde mest inntrykk, var den kinesiske nyttårsfeiringen i februar. Da lyser hele byen.
Spania kaller
Da familien Ingebrigtsen reiste fra Singapore
i 2004, tok de med seg en god og varm følelse
for landet og menneskene de traff der.
– Vi ville ha med oss et sted til før vi reiste
hjem til Norge, og kjente at kallet nå var Spania, forteller han.
Ingebrigtsen fikk en kateketstilling i Torrevieja – et turiststed noen mil syd for Alicante.

– Det var en voldsom kontrast til Singapore. Folket her er veldig preget av den katolske
kirken, som griper inn i hverdagen på en helt
annen måte enn hva vi er vant med i Norge.
Det symbolske spiller en stor rolle, med helgenstatuer og prosesjoner i gatene.

Maurisk kultur
De kristne tradisjonene er ikke like kommersielle i Spania som i Norge.
– Der vi hjemme ser nisser i butikkvinduene, ser vi der Jesusbarnet og jomfru Maria.
Spania er en gammel europeisk stormakt,
og bærer mange vitnesbyrd om møter med
den høytstående mauriske kulturen.
– Det er et paradoks at mye av den katolske
tradisjonen handler om hvordan Spania beseiret maurerne, filosoferer Ingebrigtsen.
– Samtidig er mye av det de er stolte av maurisk, både arkitektur, mat, kunst og musikk.
Familien flyttet hjem til Bergen i august,
men drømmer fortsatt om sitt andre hjemland, Singapore. Drømmehuset fant de på
Breistein i Åsane.
Velsignelse
– Det var helt tilfeldig, men også et lykketreff,
sier han om stedet der familien nå tenker å bli
værende.
– Breistein er et naturskjønt sted, med hyggelige naboer og en flott skole. Vi er kommet
hjem nå.
– Tror du på skjebnen?
– Nei, men jeg tror på en ledelse, en velsignelse. Jeg tror ikke at Gud har lagt et ferdig
løp for oss. Men det er viktig å gå inn i verden
med de evner du har – da tror jeg at Gud kan
velsigne veien du går.
For tiden besøker Espen prostiene for å
markedsføre Sjømannskirken.
– I en travel tid får kanskje noen mennesker
et møte med Gud i en Sjømannskirke langt
hjemmefra. Andre får den samme opplevelsen hjemme. Da kan en spire bli sådd, og
en himmel vokse frem over livet. Det er vårt
felles mål, enten vi jobber i Fana prosti hjemme, eller representerer Fana prosti ute i den
store verden. G
februar 2007
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Opplæring i kristendom er føresetnad for dåp

Stortinget har svikta statskyrkja
Opplæring i kristendom er ein
føresetnad for dåp. Jesu
oppdrag lydde slik: «... Gå difor
ut og gjer alle folkeslag til
læresveinar, med di de døyper
dei til namnet åt Faderen og
Sonen og Den Heilage Ande, og
lærer dei å halda alt det som eg
har bode dykk.» (MATT 28)
AV PROST PER BARSNES

Difor blir foreldre og faddrar
spurde ved døypefonten: Vil
de at barnet skal døypast til
namnet åt Faderen og Sonen
og den Heilage Ande, og oppsedast i den kristne forsaking og tru. På deira ja blir barnet døypt.

Folkeskulen
Opplæring i kristendom er oppfylgjing av
det ja som blir gitt ved døypefonten. Ei sentral oppgåve i dette bildet, er formidling av
kristendomskunnskap i takt med barnet si
utvikling. Til det trengst eit pedagogisk
undervisningsapparat. Det var bakgrunnen for den første «lov om folkeskoler i
Norge frå 1739». Folkeskulen var ein dåpsopplæringsskule frå landsende til landsende. Foreldra fekk hjelp frå skulen til å
oppfylle det ja til kristen oppseding som dei
sa fram ved døypefonten. Det var avgjerande for mange foreldre at dei kunne støtte seg på skulen! Dette undervisningsnettverket var eit viktig fundament for dåpspraksisen i Den norske kyrkja heilt fram til
«lov om grunnskolen frå 1969». Då vedtok
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Stortinget at kristendomsundervisninga i
grunnskulen ikkje lenger skulle vere kyrkja
si dåpsopplæring. Frå då av miste foreldra
den hjelp dei hadde hatt frå skulen i dåpsopplæringa. Det ville ha vore rimeleg å
vente at Stortinget samtidig med dette vedtaket i 1969 hadde etablert eit nytt fullverdig dåpsopplæringsalternativ, som foreldra hadde kunna støtte seg på. At det ikkje
vart gjort, var ei alvorleg forsøming, og ei
undergraving av statskyrkja/folkekyrkja.
For utan opplæring i kristendom forvitrar
folkekyrkja!
Tenk på det store korpset av dåpsopplærarar som statskyrkja/folkekyrkja vart fråteken i 1969! Fruktene av dette tapet er
merkbare. Når vi i ei langsam, stegvis avkristning, samanliknar siste steg med nest
siste steg, så blir skilnaden ofte liten. Men
ein så snever og nærsynt innfallsvinkel på
utviklinga kan virke direkte forblindande,
og med det forførande. For det kamuflerer
ein himmelropande skilnad som utviklar
seg over tid. No høyrer vi det igjen i debatten om KRL-faget, at det ikkje er noka stor
sak at K-en, som står for kristendom forsvinn i namnet på faget. Det er innhaldet i
faget som tel. Men kvifor skal K-en vekk?
Viss det ikkje spelar noka rolle, kan han vel
likevel stå! Namnet er ein symbolberar! Og
det må vel vere innhaldet i faget som er
prøvd i Strasbourg og ikkje namnet? Dersom utviklinga etter 1969 har vore ei vilja
forsøming, ein slags langsam avkristningsstrategi, så forsterkar det alvoret i dagens
livssynsdebatt. Dersom det er resultat av ei
uvilja medvitsløyse, er det på tide å vakne!
Dette er ein realitet alle politiske parti må
ta inn over seg, som seier at dei framleis vil
ha statskyrkje/folkekyrkje, og ser det som
viktig å ta vare på vår kristne kulturarv. No
gjeld det å ikkje vere historielause!

Strasbourg
Vi lever i dag i eit pluralistisk og fleirkulturelt samfunn, og eg trur det er stor semje
om at religionsfridom er ein gullkanta verdi, som vi vil slå ring rundt og støtte. Men
det finst neppe berre eitt svar på korleis ulike retningar i mangfaldet respektfullt kan
leve med kvarandre. Å presse gjennom minimale fellesordningar i så eksistensielle
spørsmål som religion og livssyn er, kan
opplevast direkte krenkande, og det «heiderskronte» ordet nøytralitet, kan opplevast som åndeleg overgrep. Så vanskeleg er
dette! Å legge seg flat for dommen i Strasbourg ved einsidig å lytte til ein part på livssynsarenaen, Humanetisk Forbund, kan
snart føre til at nye krenka livssynsgrupper
reiser sak for menneskerettsdomstolen.
Demokrati er eit fleirtalsstyre, som gir
mindretalet positivt livsrom. Om mindretalet derimot krev å overstyre fleirtalet, blir
det ikkje demokrati, men bakvendtland.
Dommen handlar om fritaksrett for
mindretalet, og ikkje om å hindre fleirtalet i
si livsytring! Det sentrale spørsmål er: Kva
er det norske folk villige til å ofre av vår kulturarv og våre religiøse tradisjonar på alteret for minste felles multiplum? Ein trist
diskusjon rundt skulegudstenestene kvart
einaste år, som fleirtalet av skulane ber kyrkja om å få ha, er eit barometer på sekulær
aggressivitet, som forsurar skulemiljøet for
det store fleirtal av skuleborn.
Trusopplæringa i Den norske kyrkja
Ved Trusopplæringsprosjektet har Stortinget erkjent si store forsøming. Likevel
vil det sikkert bli diskusjon om omfanget
på det permanente opplegget for trusopplæringa i heile Den norske kyrkja. Då gjeld
det å hugse på, at i realiteten handlar saka
om at kyrkja får tilbake, i volum og omfang, oppjustert til den dagsaktuelle kronekurs, dei undervisningsressursane ho
vart fråteken i 1969. Det må skje uavhengig av kva som skjer med KRL-faget. Men til
meir innslaget av kristendom i KRL-faget blir
svekka, til endå større blir
trongen for eit eige
undervisningsopplegg
for dåpsopplæringa. G
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Du kan hjelpe
gutten med
automatgeværet
Abdullah Abdulkadir
Mouseh (16) er med i en
væpnet guttegjeng som
setter opp veisperringer og
truer til seg penger og det
narkotiske stoffet khat fra
alle biler som vil passere.
Han liker det ikke.

Fra drøm til
virkelighet
• Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig organisasjon som
jobber med katastrofehjelp,
langsiktig utviklingsarbeid
og påvirkning av holdninger
og beslutninger. • Fasteaksjonen er KNs årlige innsamlingsaksjon. • Rundt 1100
menigheter og 40.000 bøssebærere deltar i aksjonen 11.
mars, og alle som vil kan
melde seg som bøssebærer
eller sjåfør ved å kontakte det
lokale menighetskontoret. G

TEKST: KIRKENS NØDHJELP/
MAGNE FONN HAFSKOR

- Jeg er i en alder der jeg skulle gått på
skole og lært ting, i stedet for å bruke
våpen. Av og til skammer jeg meg
over det jeg gjør, men jeg har ingen
alternativer, sier han.

Aksjonen i Fana

Uten styring
Abdullahs drøm er å bli politiker,
bygge opp samfunnet igjen og samle

SOMALIA: Abdullah Abdulkadir Mouseh (16) drømmer om
å bygge opp samfunnet igjen og samle inn alle våpnene
som er spredt omkring i Somalia. Men i dag forsørger Abdullah småsøsknene sine ved å være med i den kriminelle
guttegjengen. Alternativene er få i det krigsherjede landet
FOTO: KIRKENS NØDHJELP.
på Afrikas horn.

inn alle våpnene som er spredt omkring i
Somalia. Det skulle en ikke tro når en ser
hvordan han livnærer seg i dag.
I 2008 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på mennesker som lever i
skyggen av krig og terror. Abdullah er en
av dem. Hjemlandet hans, Somalia, har
vært uten regjering siden 1991. Det meste
av det vi tar som en selvfølge eksisterer
ikke. Her mangler ordentlige skole- og
helsetilbud, landet har ikke noe politi eller rettsvesen. Derfor er det ingen som
stopper Abdullah og kameratene når de
retter våpnene sine mot forbipasserende.

Hjemme venter tre små nydelige søstre som skal
forsørges. Kjærligheten og omsorgen lyser av Abdullah. Foreldrene er døde, og Abdullah og hans to
eldre brødre forsørger familien ved å være med i
guttegjengen. Selv skulle han ønske at både han og
søstrene kunne ta høyere utdanning. Men i hjembyen finnes det ikke skolegang utover 8.klasse.
- Jeg har så lyst til å lære mer, sier Abdullah stille.
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan du hjelpe Abdullah og andre mennesker i
hans situasjon med å oppfylle noen av drømmene, enten det gjelder drømmen om mer skole,
drømmen om ikke å være redd, eller drømmen
om å kunne forme egen fremtid.

Familieforsørger
- Jeg vet det jeg gjør er galt. Men vi trenger penger til det daglige brød, sier han.

PS: Aksjonen trenger flere bøssebærere. Meld
deg til en meningsfylt kveld ved å kontakte din
menighet! G

Flere av menighetene har ulike arrangementer både i forkant av og på selve aksjonsdagen. Blant annet vil Skjold
menighet få besøk av Kirkens
Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker, mens
Birkeland menighet arrangerer en egen solidaritetsgudstjeneste kl. 19. G

VI ER MED: Konfirmantene Stine Marie Brun (nr. 2 fra venstre),
Kristine Krokli (nr. 8 fra venstre)
og Ida J. Ingebrigtsen (foran,
med ball) har vært på tur til
Midtøsten, og vil bruke fasteaksjonen til å fortelle om turen til
konfirmantene i Fana kirke dagen før fasteaksjonen. Også på
bildet. FOTO: EIRIK MILLS.
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Ny nettside

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

www.kirkenorge.no er en ressursside
for alle. Her finner du blant annet bilder av landets kirker og andre gudshus, prekener og andre taler, bokanmeldelser av de siste kristne bøkene,
konfirmantopplegg, omtale av menighetsblad, salmetips, liturgier med
mer. I tillegg finner du linker til alle
norske menigheter som har egne
nettsider og en oversikt over landets
menighetsblad.
Siden har en egen idebank med ideer til bruk i ulike sammenhenger. Her
finnes mye matreriell som for en stor
del kan benyttes fritt.
Siden er en ikkekommersiell og basert på innsendt materiale. Sideeierne oppfordrer både til å sende inn bidrag og til å komme med tips og synspunkter på videre utvikling av nettstedet. G

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører
sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og
administrerer dåp, vigsel og gravferder.
Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no
Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55 E-post: per.barsnes@bkf.no
Prostileder Edvin Stenhjem Bratli
Tlf. 55 59 71 81 - E-post: edvin.bratli@bkf.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no
Prostisekretær Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 - E-post: kari.rydland@bkf.no

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.

Servicesekretær Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post: inger.helene.jaeger@bkf.no

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Perspektiv på livet
Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Velkommen til

Bok & Media Vestbok

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet
Telefon: 55 36 22 80 - E-post: birkeland.menighet@bkf.no - Telefaks: 55 36 22 99 - Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen - ny nettside: www.kirken.bergen.no/birkeland

Kontoret er vanligvis bemannet, med
unntak av samtaler og møter. Da blir
døren låst og vi henviser til sentralen
på servicekontoret i Fana (55 36 22
80). Ta gjerne direkte kontakt med ansatte. Hvis de ikke er til stede blir telefonen satt over til sentralen, der det
er mulig å legge igjen en beskjed.
Besøksadresse:
Hardangerv. 5b, Nesttun

Direktetelefoner til ansatte
Sokneprest:
Ivar Braut ........................ 55 36 22 82
e-post: ...................... ivar.braut@bkf.no
Kapellan:
Eiel Holten........................ 55 36 22 83
e-post: .................... eiel.holten@bkf.no
Vikarprest/prosjektleder Sædalen
Leidulf Øy ........................ 55 36 22 84
e-post ..............................leoy@bkf.no

Gave til menigheten?
Kontonummer ............3411.18.00822

Menighetskonsulent:
Eli Heggdal ...................... 55 36 22 81
e-post .................... eli.heggdal@bkf.no

Menighetshuset:
Best. av lokaler ................ 55 36 22 81
e-post ........ birkeland.menighet@bkf.no

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

Spørsmål om gravsted?
Bergen kirkelig fellesråd .. 55 59 32 00
kirkegard@bkf.no

Kateket:
Carina Østensen Søfteland... 55 36 22 88
e-post ............ carina.softeland@bkf.no

Kateket:
Ingunn Myklebust ............ 55 36 22 87
e-post .......... ingunn.myklebust@bkf.no
Kantor:
Harald Holtet ....................55 36 22 86
e-post .................. harald.holtet@bkf.no
Kirketjener:
Margrete Andreassen........ 90 99 25 23
e-post .... margrete.andreassen@bkf.no
Friv.koordinator/ungdomsarbeid
Hilde Wolter .................... 55 36 22 90
e-post.................... hilde.wolter@bkf.no
Menighetsrådsleder
Brigt Bovim .................... 55 91 33 37
Barne og ungdomsarbeid:
Barnas kirkegang/søndagssk: Kontakt
Grethe-Kristin L. Eckhoff.... 55 10 10 55

KRIK- Fana
Lars Olav Hammer ............ 980 10 121
Bobla Tensing
Jannicke Matre Nygård ...... 412 94 843
Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen .......... 55 10 06 14
1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Tone Selenius .................. 55 10 26 33
Birkeland barnekor
Harald Holtet ....................55 36 22 86
e-post ..................harald.holtet@bkf.no
Birkeland Y’s Men’s Club
Harald Hatlevik ................ 55 13 11 76
Vil du motta nyheter fra Birkeland? Meld
deg på menighetens e-postliste:
http://mailman.uib.no/listinfo/birkeland

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

Maling av kirken innvendig
Vi gleder oss over at Birkeland kirke skal males innvendig. Arbeidet med å male våpenhuset har
allerede begynt og neste skritt er å male veggene i kirkeskipet og koret. De som besøker kirken
på søndager i tiden fram mot slutten av mars vil nok se stillas oppetter veggene. Vi regner likevel
med at gudstjenester går som normalt. Det som vil merkes litt bedre er et orgelet vil bli pakket
inn for å beskyttes. Da vil flygelet i stedet brukes.
I arbeidsperioden vil vi begrense bruken av kirken, men kan til gjengjeld glede oss over at det
kommer til å bli vakrere og lysere inne når alt er ferdig. Etter planen skal gulvet også slipes og
lakkes. Det vil innebære at kirken må stenges helt i en kort periode mellom påske og konfirmasjoner og at vi må feire gudstjenester på menighetshuset. I avisene og ellers vil vi informere nærmere. Men til første konfirmasjonsdag 26.april er alt ferdig og ryddet. ELI HEGGDAL

Ny bibeltimekomité
Bibeltimer har rullet og gått i Birkeland menighet i 25 år. Det er et viktig tilbud i menighetslivet ved å gi mulighet til å lære mer om bibeltekstene og deres sammenheng og betydning i dag.
Ny komite for bibeltimene er nå på plass:
Marit Eitrheim Aadland, Hermund Aadland,
Torgunn H. Haarr og Lars Haarr samt Ivar
Braut.
Emnene denne våren har utgangspunkt i

Lukasevangeliet, men er ellers formet som
tema: «Hvordan leser vi Bibelen», om englenes budskap blir emnet i februar, deretter
om misjon og til sist i vår får vi Bjørgvin-biskop Hagesæther på besøk.
I den nye komiteen er det lagt plan om å satse noe mer på rene temakvelder, for eksempel
en gang i semesteret. Men ellers skal vi følge de
gode sporene med vekt på tekster og sammenhenger i Bibelen.
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Hyssing gjør susen.

Stemning ...

KFUK - med langtids
Egentlig heter det KFUK/KFUMspeidere nå. Men de kaller seg Birkeland KFUK selv om det nå er kommet
inn en offisiell M . M for menn! Men
ingen unge menn er kommet ennå.
AV IVAR BRAUT

- Om de er vel møtt hvis det kommer gutter? – Lise Strøm
Nilssen (47) ler godt. Hun er gruppeleder for hele Birkeland KFUK og har lang fartstid i speiderbevegelsen og var
med på å starte den lokale KFUK-gruppen. Til neste år blir
30 år siden!
- Om de får være med? Jo, ja, men jentene vil nok råde
grunnen alene! Og jeg er vel enig med jentene. Det er ok at
gutter er med på leir, men vi vil nå helst ordne raiene selv
for å bygge stativer og vi vil hugge veden «sjøl». Jenter fikser
alt, vet du. Det er et slagord i KFUK. Og det er gått rett inn,
så derfor ...

Jenter fikser det meste.
Guttespørsmålet glir elegant over i noe som tydeligvis er
mye viktigere. Om utfordringen til å lære selv og klare det
som skal til. Og det understrekes med hele den roen, autoriteten og entusiasmen som Lise Strøm Nilssen naturlig
har i seg: Jenter fikser det meste. Dessuten: De er tøffe og er
blitt tøffe. I alle fall i Birkeland KFUK som rett og slett er
med på å utdanne og danne gagns kvinnfolk.
- Jo, jeg mener at det er en sammenheng mellom det å ta
ansvar som speider, finne ut av ting og hva det blir til i senere yrkesliv. Det har en langtidsvirkning å være speider.
Og Lise blir ganske varm av å være stolt på speiderbevegelsens vegne. En sånn lun stolthet som er mer takknemlig
enn kry. En trygghet for at det hun selv har fått med seg er
noe som fungerer fortsatt når jenter blir speidere.
Like snille hele tiden?
- Om jenter alltid er så snille med hverandre?
Nå blir Lise overraskende ettertenksom.
– Nei, de er ikke alltid det. Og så understreker hun viktigheten av å være sammensveiset, at ingen føler seg utenfor. –
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- Noe av det viktigste er å arbeide ut fra at vi er hele mennesker, sier speiderleder Lise Strøm Nilssen.

Det fungerer godt nå, sier hun om sin
lokale gruppe. Vi har jobbet godt
med det. Og så minner hun om at det
er plass til flere jenter i alderen 8 til 10
år som vil begynne. Også i aldersgruppen 10 til 16 er det noen plasser.
Noe av det viktigste er å arbeide ut

fra at vi er hele mennesker, sier hun
med ettertrykk og begeistring. Det
virker som at hun er speider av overbevisning. – Jo, at alle har en mulighet
til å utvikle seg selv og finne sin plass
uansett. Da handler det også om å bli
vant til å ta ansvar, holde avtaler, vise
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Menighetsarbeid

Sædalen/Nattland
-

Første søndag i måneden klokken 11.00
Nattland skole – gymsalen
Søndagsskole. Lekekrok for de minste
Kirkekaffi etter gudstjenestene

Søndag 2.mars: Joh. 6,24-36. Sult
Fellesskap I.

Fellesskap II.

dsvirkninger
Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon
med 17.000 medlemmer fordelt på over 650 forskjellige grupper
over hele landet. Norges KFUK-KFUM utgjør sammen med Norges
KFUK-KFUM-speidere KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge, som har vel
30.000 medlemmer. Organisasjonene har felles ideologi, men hvert sitt landsstyre
og hver sin generalsekretær.
Norges KFUK-KFUM er tilknyttet to store internasjonale organisasjoner, YMCA
(Young Mens Christian Association) og YWCA (Young Womens Christian Association).
Organisasjonene finnes i over 120 land og har 50 millioner medlemmer. Trekanten i
KILDE: WIKIPEDIA.NO
logoen symboliserer ånd, sjel og kropp, og brukes over alt.

pågangsmot, være samvittighetsfull. Nei,
det er ingen dilling og pyseklubb.
Men Lise påstår bestemt at det ikke er
tøff disiplin, men bare helt naturlig folkeskikk og ansvar. Og så er det alltid andakt.
Gudsordet hører helt naturlig med. Det
skal jo være hele mennesket. Det er et
spørsmål om identitet og om kristendom
i praksis, om ferdigheter, ansvarsfølelse og
disiplin.

– Det ble så kjedelig!
Og det likte unge Lise dårlig. Derimot
var hun på banen igjen fra hun var 16 og
hun sammen med fire andre jenter begynte som ledere i det nystartede KFUK.
Derfra har det vært full fart i speideren for
Lise Strøm Nilssen, oppvokst på Nesttun
der hun fortsatt bor, nå på Elveneset. Men
mye tid har husholdslederen på Statped
Vest også bodd på speidersamlinger.

Genuint menighetssarbeid?
- Men blir KFUK verdsatt som menighetsarbeid?
Lett humring og et lurt smil igjen.
- Jo, altså. Nei, jeg tror ikke helt menigheten ellers ser at det er menighetsarbeid.
Vi er jo selvstendige, og noen er bare med
i speideren. Men så har vi andaktene våre
og vårt verdisyn med det hele mennesket,
så vi føler oss selv som en del av menigheten. Og det er bra med jevnlige samlinger
slik som lysmesse i kirken og friluftsgudstjeneste der også 1.Øvsttun NSF (Norsk
speiderforbund) er aktivt med. Og nå
skal vi begynne å være medarbeidere av
og til på vanlige gudstjenester.
- Helt fra åtteårsalderen kan jenter – og
gutter! – bli medlem. Fra åtte år og opp til
meg, som hun sier. Selv begynte hun som
tiåring og var med i metodistenes speidergruppe. Men så var det bråstopp i to år.

Vennskapet betyr mye
- For meg personlig er det nok vennskapet i ledergruppen som har betydd aller
mest, sier hun og virker oppriktig takknemlig for det speiderbevegelsen har
gitt henne.
- Det har vært et godt lederfellesskap i
alle år i gruppen. Ellers hadde vi ikke hatt
en sjanse på å drive det. I dag er vi fem ledere i alderen 17 og opp til meg! Vi fordeler oppgaver som innbefatter bl.a. ansvar
for hjemmesider (www.birkeland1.org)
og kveldsarrangement og gruppeturer.
Men Lise selv er en svært viktig faktor
for humøret og aktiviteten i Birkeland
KFUK.
Hun er nok en god referanse både ved
opptak til livets skole og når bedrifter og
kommune ser etter jenter som fikser alt.
Ok, nesten alt. Selv en speider skal ha
utviklingspotensiale.

Søndag 6.april: Familiegudstjeneste.
Joh. 21,1-14. Påskefest
Gudstjenestene er en del av menighetsprosjektet Sædalen/Nattland. Prest/prosjektleder: Leidulf Øy - leidulf.oy@bkf.no 489 91 909

Det skjer mer….
Sædalen Barnekor - hver mandag kl. 1730 i
Rambjøra barnehage, Nedre Nattland
Knøttemusikken 1-3 år
Minigospel 4-6
Barnegospel 2.-5. klasse
Kontakt barnekor: Laila Eide Hovstad
lailaeh@yahoo.com - 98474555
Smågrupper – Fellesskap med samtale om
tro og liv. Alle er velkommen til å bli med i en
gruppe. Vi starter opp grupper etter hvert
som de eksisterende gruppene fylles opp. Vi
har nå to kvinnegrupper og en mannsgruppe som møtes ca en gang i måneden.
Kontakt mannsgruppe: Peder Hovstad,
peder.hovstad@hydro.com - 99507895
Kontakt kvinnegrupper: Astrid Dalehaug
Norheim, astridnor@vl.no - 98624988
Familiespeiding
20. januar. Juletreskogen. Oppmøte ved
parkeringsplassen ved Juletreskogen
17. februar. Nattland. Oppmøte ved parkeringsplassen på Nattland
30. mars. Ulriken. Oppm. ved Ulriksbanen
20. april. Eidsvåg. Me går på oppdagelsestur i fjæra. Oppm: P-plassen ved Helleneset
Kontakt: Liv Kjersti Skartland
livkjersti@gmail.com - 97726138
Speidergruppe - 41.Bergen
KFUK-KFUM-speidere
Alder:
2.klasse og oppover.
Sted:
Speiderhytten i Indre Sædal.
Tid:
Torsdager fra 17.30 til 19.00
Kontakt: Jon Harald Aase
jonharald@hotmail.com - 99709088
Menighetsweekend
Fredag 18. april - søndag 20. april på Raknestunet på Osterøy. Mer info kommer!
Følg med på www.sedalenmenighet.no
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Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

Anna Holt
Kevin Miren
Markhus Austgarden
Marcus Husebø
Brage Skaar Krohn-Hansen
Maren Lepsøy Iversen
Tuva Jetmundsen Haugland
Emilie Lunde Midttun
Cassandra Søreide Solbakken
Fredrik Gjertsen Trumpy
Inger Lauritsen
Nikolai Oppistov Nilsen
Adrian Hjellestad Hauge
Filip Ryngøye Matre
Asta Eggen K. Træland
Sebastian Meidell
Oda Christine Nordbø
Maria Fjose Myhre
Ingrid Fosse-Florvaag
Ida Marie Aunet Frekhaug
Kristoffer Heldal Hersvik
Bendik Bjørnereim Heggertveit
Adriana Madelén B. Vorland
Ulrik Bjørnestad
Jacob Bjørnestad
Mats Håvard Ona
Eskil Ådland

vigde
Hilde Catharina Marthinsen og
Erik Andre Solberg, Ingebjørg
Nedberge og Kjell Egil Gunneng

døde
Steinar Thunes
Bjørg von Krogh Erdal
Ole Kristian Steidl Sunde
Josef Mjelstad
Roald Dahl
Einar Mareno Astad
Henny Marie Grevstad
Laila Gudrun Berentsen
Torbjørn Litleré
Inger Elisabeth Hatland
Klara Edel Larsen
Svein Normann Aak
Sonja Dorthea Tysse
Lilly Kristiansen
Elsebeth Sandven
Mary Gunvor Berge
Nikolai Oppistov Nilsen
Bjarne Herland
Johannes Alme
Birgit Johanne Kaalaas
Sigrun Kristine Egenæs
Sylvia Borgny Johannessen
Lise Reimers Pedersen
Jon Gunnar Skjeseth
Olaug Godø
Wenche Thorgersen
Alf Eide
Odly Johanne Sletten

Martin Skulstad
Helga Løvold
Øyvind Holten
Johannes Martin Kalgraff
Trygve Myklebust

gudstjenester
Askeonsdag 6. februar
19.00: Fastegudstjeneste m.
nattverd. Ivar Braut. Kantoriet
synger. Matt 6,16-18; Jes 58,5-9a
10. februar, 1. søndag i faste
11.00: Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Matt 16,2123; 1 Mos 4,3-7; Jak 1,12-15
13.00: Dåpsgudstjeneste.
17. februar, 2. søndag i faste
11.00: Familiegudstj. med dåp.
Ivar Braut. Barnekorene fra Sædalen deltar. Takkoffer til KRIK.
Luk 7,36-50; 1 Kong 18,2126.36-39; Jak 5,[13-15]16-20
24. februar, 3. søndag i faste,
11.00: Gudstj. med nattverd og
dåp. Leidulf Øy. Takkoffer til Misjonssambandet. * 2 Kor 12,710; 2 Sam 22,1-7; Luk 4,31-37
2. mars, 4. søndag i faste
(Midtfastesøndag)
11.00: Gudstj. med nattverd.
Personalprest T. Danielsen. Kirkesøndag for Y’s men i bergensregionen. Søndagssk. Offer: Normisjon utland. Joh 6,24-36; 2 Mos
16,11-18; 1 Kor 10,1-6
11.00: Gudst., Nattland skole for
Sædalen/Nattland. L. Øy. Tema:
Sult. Søndagskole. Kirkekaffe.
Onsdag 5.mars
19.00: Fastegudstjeneste med
nattverd v. Ivar Braut
Lørdag 8.mars
12.00-16.00: Myldredag for hele
menigheten på menighetshuset
9. mars, Maria Budskapsdag
11.00: Gudstj. Konfirmanter
deltar. I. Braut og I. Myklebust.
Søndagssk. Offer: Menighetens
barne- og ungdomsarb. Luk
1,46-55; Jer 33,14-17; Ef 1,3-6
12.30: Menighetens årsmøte
på menighetshuset
14.00: Dåpsgudstjeneste
Tirsdag 11.mars
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
med bøsseinns. Gudstj. kl.19.00.
Tema: Takk og solidaritet.

Palmesøndag 16.mars
11.00: Gudstjeneste med dåp.
Eiel Holten. Takkoffer til menighetsarbeidet. Joh 12,12-24; 2
Mos 12,21-28; Hebr 2,14-18

FULLDISTRIBUSJON

døpte

B

24.2: R. Kanestrøm tlf. 55 92 92 88
2.3: R. Kanestrøm tlf. 55 92 92 88
9.3: H. Hatlevik tlf. 55 13 11 76

Skjærtorsdag 20.mars
19.00: Gudstjeneste med skriftemål og nattverd. Joh 13,1-15;
Jes 53,1-5; 1 Kor 11,23-26
Langfredag 21.mars
11.00: Pasjonsgudstjeneste.
Leidulf Øy. Joh 18,1-19,30
Påskeaften 22.mars
23.30: Påskenattmesse. Ivar
Braut. Luk 24,1-12; 2 Mos 14,122; Rom 6,3-8
Påskedag 23.mars
11.00: Påskedagsgudstjeneste
med dåp og nattverd. Ivar Braut.
Takkoffer til Misjonsselsk. Joh
20,1-10; Jes 25,8-9; Rom 6,9-11
2.påskedag 24. mars
19.30: Fellesgudstjeneste for
prostiet i Slettebakken. Hovlands «Oppstandelsesmesse».
30.mars, første søn. e. påske
11.00: Familiegudstjeneste
med dåp. Leidulf Øy. Fredagsklubben deltar. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mali. Joh 21,114; Sal 116,1-9; 1 Kor 15,12-21
6.april, andre søn. e. påske
11.00: Gudstjeneste. Konfirmantene deltar. Ivar Braut og
Carina Ø. Søfteland. Søndagsskole Takkoffer til barne- og
ungdomsarbeidet. * Sal 23;
Hebr 13,20-21; Joh 21,15-19
11.00: Familiegudstjeneste på
Nattland skole for Sædalen/Nattland. Tema: Påskefest.
Leidulf Øy. Kirkekaffe.
13.april, tredje søn. etter påske
Gudstjeneste. Musikalkonfirmantene deltar. Eiel Holten. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Søndagsskole. Joh 14,111; Sal 126; 2 Kor 4,14-18

Kirkeskyss
Hvis du trenger skyss til Birkeland kirke, så bare ring til den
som har kjøring innen kl.10 på
søndagen. Da blir du hentet og
etter gudstjenesten skyss hjem
igjen. Helt gratis og med glede!.
3.2: H. Hatlevik
tlf. 55 13 11 76
10.2: A. Gåskjenn tlf. 55 10 08 33
17.2: A. Gåskjenn tlf. 55 10 08 33

Birkeland menighets klubb for
de som går i 5-7. klasse. Vi holder til i Birkeland Menighetshus
( Øvsttunv.29). Kl. 18.00-20.00
Fredag 15.2: Skøytekveld: Ta
med skøyter og hockykølle hvis
du har og møt på Slåtthaug, så
koser vi oss på skøytebanen
Ta med kr. 25.- til mat
Fredag 29.2: Filmkveld: Vi ser
film og koser oss.Ta med kr. 25.til mat. 29.02: Brukte leker kan
leveres. Se s. 2-3.
Lørdag 8/3: Myldredag: Vi hjelper til med å selge brukte leker
Vi kommer tilbake til tiden
Fredag 14.3: Bowling: Vi ønsker
å få vite hvem som kommer. Gi
beskjed til en av lederne. Fremmøte ved menighetshuset. Barna blir kjørt hjem Ta med kr. 50.til bowling og mat
Fredag 28.3: Besøk av Leidulf
Øy: Musikk- konkurranser og
lek Øvelse til gudstjeneste
30.mars. Ta med kr. 25.- til mat
Fredag 11.4: Landhockey og
bordtennis. Spill, leker og konkurranser. Ta med kr. 25.- til mat
Fre. 25.4: Kokkekamp: Vi lager
noe godt. Ta med kr. 25.- til mat
Fredag 9.5: Ball-lek ute!
Vi leker med ball og spiser god
mat Ta med kr. 25.- til mat
Fredag 23.5: Avslutning ute!
Kle deg til å gå litt ute i naturen
Vi spiser god mat og koser oss
Har du spørsmål så ring en av
lederne:
Tor Magne Madland: 55 10 04 72,
tor.madland@hjemme.no
Kristian Eckhoff 55 10 10 55,
kristian@ergomatic.no
Heike Eikner 55104324
heike.eikner@bergen.kommune.no

Vibeke Handegard 55 10 16 57
k-vib-ha@online.no

