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Var det noen som så sportsnyhetene for noen uker
siden, da en fotballspiller i England scoret to selvmål?
REFLEKSJON VED LEIDULF ØY,
PREST I SÆDALEN

Mot slutten av kampen fikk
han muligheten til å rette det
opp igjen ved å ta et straffespark. Ballen strøk oversiden
av tverrliggeren. To selvmål
og en straffebom i samme
kamp.
Det var ikke vanskelig å få
sympati og medfølelse med
spilleren. I alle fall når jeg ikke
var supporter på laget hans,
men jeg tror jeg kunne kjent et
snev av medfølelse om jeg var
supporter også. Nå var det en
klok trener som i intervjuet
etter kampen tok spilleren sin
i forsvar. Han trakk frem at
dette var en mann som hadde
karakter og mot, noe han viste
ved å våge å ta straffesparket
på en dag som dette. Og det
hørtes faktisk ut som treneren
mente det han sa.
I så fall er det forbilledlig lederskap. Istedenfor å trykke
en som allerede lå nede, enda
lenger ned, snakket han spilleren opp. Han fokuserte på
styrken og ikke på tabbene.
I møte med det nye året var
det mye fokus på alt vi bør forbedre og rette på. Det kan
være vel og bra, men fokuset
blir ofte snevert. Det var ikke
få forsider på avisene med tips
til hvordan få slankere kropper og komme i bedre form,
men gir det oss hjelp til å bli
bedre mennesker? Eller enda
viktigere, gir det oss hjelp til å
være sanne mennesker. For
skal vi tale sant om livet må
det være rom til både det vi
lykkes med og det vi mislykkes med.
I møte med alle velmente

nyttårsforsetter vil jeg i solidaritet med fotballspilleren i
England, og alle oss andre, slå
et slag for å våge å mislykkes.
Der det er rom for å mislykkes
finnes mot til å prøve, der er
det bevegelse og utfoldelse.
Slike rom krever at vi er rause
og ærlige med oss selv og med
hverandre.
I Johannesevangliet står det
at Jesus viser oss Guds herlighet, full av nåde og sannhet
(Joh.1,14). Jesus viser oss
veien til å bli bedre mennesker, han viser oss sannheten.
Men han lar alltid sannheten
følges av nåden. Nåde handler
ikke om å slå seg til ro med
tingenes tilstand, men om å få
begynne på nytt, reise seg opp
igjen, rette ryggen og gå på videre. Dypest sett handler det
om tilgivelsen i møte med
Gud.
Skal dette budskapet få prege livet vårt trenger vi hjelp av
hverandre. Noen som reiser
oss opp, snakker oss opp. For
det er lett å miste motet når vi
står alene.
Og i møte med alt det vellykkede som møter oss på forsidene kan det være greit å
huske på at det er forskjell på å
gjøre det godt og gjøre godt.
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Det var en helt vanlig uke i Birkeland. Mellom
søndagene fant mange veien inn til ulike hus i
menigheten. Noen kom i sorg. Andre med glede og
begeistring. Her skjer det mer enn de fleste aner.
AV ELI HEGGDAL OG HILDE WOLTER

Søndag 13. januar var Kickoff
for Ungdomsåret i Bjørgvin Bispedømme med markering i
mange kirker. I Birkeland var
ungdommene med å prege
gudstjenesten. Bobla tensing
med kjenningsmelodien fra

TV-serien «Venner for livet»:
I´ll be there for you og bandet
med et lydsterkt postludium.
– Vi er utrolig takknemlige
som har så mange flotte ungdommer her, sier Kapellan
Kjersti Gautestad Norheim. I
glede over KRIK-Nesttun og
Nattkafé-gjengen som var med

Slik avslutter Bobla ten sing sine øvelser hver torsdag. Da står
de i ring og holder hender mens de synger «Gå i fred» og ber
«Fader vår» sammen.

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid
Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Mandag 25. februar
Ø M E R KE
T
Utgivelsesdag neste nummer:
ILJ
M
Tirsdag 12. mars
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
1
9
menighetsblader Fana prosti»
Trykksak 6
24

Helg i Birkeland utgis av menighetsrådet i samarbeid
med BKF og de andre menighetene i Fana. Bladet er et
informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret
eller sendes birkeland. menighet@bergen.kirken.no

En vanlig uke
i Birkeland:
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Våge å mislykkes
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R ENN DU SER ...

Konfirmantene har kirkebenkmeditasjon som en del av opplegget.

De frivillige som driver kafeen har etablert et møtepunkt der alle kan føle seg velkommen!

på prosesjonen. Bård Nordheim
som vanligvis er «prestekone»
holdt dagens preken som handlet både om vennskap, det å se
hverandre og om at Jesus ser oss
og berører oss. Etterpå var det
kirkekaffe med Quiz. Opp til
flere innså at de måtte hjem for å
øve på merkelige navn fra Det
gamle testamentet og amerikanske boyband.

Mandag ettermiddag løper kateket Ingunn over tunet for å ta
imot diakonikonfirmantene.
Denne gangen skal de lære om
«den lille bibel», Joh 3, 16. På
slutten av timen legger de seg
vanligvis på benkene. Her er det
meditasjon og avkobling til musikk og utvalgte vers.
På kjøkkenet på menighets-

Kantoriøvelse: Stor musikkglede i Birkeland hver
onsdag kveld.

kontoret har en liten gruppe
benket seg med kaffekoppene.
Det er tid for sorggruppe. Det
kan være godt for noen å samles
og snakke om hvordan livet ble.
Sorgarbeidet driver Birkeland i
samarbeid med andre menigheter i prostiet.
Tirsdag er fast dag for Nabokafeen på menighetshuset og den

faste menyen er funnet fram.
Det er suppe, rundstykker og vafler til en rimelig pris. I timene
før kafeen åpner er det en gruppe med pensjonister som steller i
stand. Noen står på kjøkkenet og
koker suppe, andre pynter bord
og gjør småsalen klar for innrykk. På cd-spilleren strømmer
musikken og vintersolen varmer
gjennom vinduet.
Tirsdag ettermiddag er det
KRIK-konfirmantenes
tur.
Sammen med prest Leidulf Øy
og ungdomsarbeider Kjetil
Svanes Madland, har de kombinerte trening og konfirmanttimer i tro KRIK-stil. Her er det
alt fra hauk og due, kanonball,
basket og innefotball for å nev>>
ne noe ...
Helt tv.: En kombinasjon av trening og konfetime er ikke dumt!
T.v: Birkeland Soul Children.

Bjørn-Eivind K Netland og Arve Løvenholdt
T R A D I S JON - T RYGG H E T - R ES P EK T
Gratis samtale i hjemmet. Døgnvakt: 55 90 19 80
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Noen pauser er høydepunkter
på grunn av alle de deilige kakene, muffinsene, popsene og
diverse andre godsaker som
blir servert!

settes på og alle engasjeres i stol
leken. Delt førsteplass mellom
Kaja og Andreas, begge med
stort konkurranseinstinkt☺
Det går mot ukeslutt. Mens
norske familier samler seg
rundt fredagstacoen har andre flyttet dette til menighetshuset. Her er småbarnsfamiliene samlet til middag, lek og
felles samling fra kl. 17-19.

Tirsdag kveld samles 14
kvinner og menn ved middagsbordet hos Marit Serine Robbestad Skeie. Hun er leder i menighetsrådet og skal styre samtalene i kveldens møte. Når skal
det handle om satsningsområdene for menigheten i 2013.
Hvordan skal vi skape engasjement og begeistring for det som
skjer her i menigheten? Noen
timer senere og etter gode diskusjoner er mye klarere. Frivillighet og felleskap er fortsatt i
fokus, sammen med et bedre
informasjonsarbeid. Det er
viktig å bygge gode nettverk av
stab og frivillige som arbeider
mot samme mål.

>>

Denne uken var det bare en
begravelse med minnesamvær
i Birkeland og kantor Harald
Holtet får mer tid til å forberede kantoriøvelsen onsdag
kveld. 30 kvinner og menn
samler seg under kyndig ledelse av Harald og øver i kirken på vårens prosjekter.
Torsdag er dagen for dåps-

samlinger i kirken, nok en
konfirmantgruppe både i Birkeland og Sædalen. Solveig
Tveitereid, hyret inn av Birkeland menighet for å drive
«tweensarbeid» holder koken
med to kor sammen med dirigent Karen Marie Stavdal. Det

Tv.: Fredagstaco: Kjekt både for
små og store! Under: FIFA er en
sikker Nattkafe-vinner!

er begeistring, hopp og sprett i
kirken hver torsdag.
På menighetshuset har Bobla ten sing inntatt huset. Styret har møte på kjøkkenet og
når klokken nærmer seg 19,
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
FASTEAKSJON

FORANDRE
FORANDRE
17.-19. ma
mars
rs 2013

Støtt Ki
Kirkens Nødhjelps
steaksjon 2013
GAV
VE på sms til 2468 (200 kr)
er rin
ring 820 44 088 (200 kr) eller
tt kontonummer 1594 22 87493
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Så er det på tide å måke unna
matrester, plukke mais opp fra
gulvet og la Nattkaféen innta
huset. Mens de unge håpefulle
fra fredagstaco ser med lengsel
i blikket på godsakene i nattkafeen, rigges PlayStation og
bordtennis opp. I kveld kommer det konfirmanter på besøk
også. Det skal være bordtennis
turnering og kateket Carina
holder kveldens andakt. ●
TAKK til alle fotografer som har
vært med å dokumentere uken
som har gått: Eli Heggdal, Kjersti Gautestad Norheim, Frode
Høyte, Kjetil Seime, Karl Dag
Bærug, Kjetil Madland, Leidulf
Øy og Hilde Wolter.

S
SAMMEN
AMMEN
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begynner både medlemmer og
konfirmanter og strømme inn.
I dag er det dans og drama.
Men først må litt oppvarming
til. Det er vinter og et faktum at
storsalen ikke alltid holder behagelig innetemperatur. Da
blir det bedre når musikken
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Menighetsbladet presiserer

Forsiden på
juleutgaven
Det vakre bildet som prydet
forsiden vår sist er laget av
bergenskunstneren Sigrun
Sæbø Kapsberger. Hun har illustrert en mengde barnebøker, og er også kvinnen bak de

populære julekortene fra Sjømannskirken. Kapsbergers
stil kjennetegnes av en farge-

glad og naivistisk akvarellteknikk. Hun har mottatt Kultur
og kirkedepartementets barnebokpris for illustrasjonene
til «Eit hus i stova» (1968) og
«Hos oss» (1969) av Ingvald
Langemyr, «Barna som gikk
for å hente våren» (1970) av
Nils Johan Rud og «Laksen
Glad» (1973) av Ingvald Svinsaas. ●

Det nye livssyns-Norge
Under leiing av Sturla Stålsett har regjeringa sitt livssynspolitiske utval kome
med si innstilling. Debatten er allereie godt i gang om dei ulike forslag som
utvalet har gjort seg til talsmenn og talskvinner for.
REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Utvalet er krystallklåre på at i det
moderne, fleirkulturelle Norge
skal alle trusretningar og livssyn
bli handsama med respekt og likeverd. På dette
punktet er det rimeleg å tru at utvalet får stor
støtte. For religionsfridom er ein viktig del av
menneskerettane. Dette står også klårt uttrykt i
vår reviderte grunnlov. Prinsippet om religionsfridom og likehandsaming er viktig å blankpusse. Å vere prinsipielt ryddig i tankar, ord og gjerningar her, er av det gode.
Men all prinsipiell refleksjon må også relatere
seg til det verkelege livet. Då kjem ein ikkje utanom at volumet på medlemsmassen må spele ei
viktig justerande rolle. Det er skilnad på Den
norske kyrkja, som har oppslutning på 86,6 prosent av folket, og små kyrkjelydar og livssynsamfunn som har mindre enn 1 prosent oppslutning. Livsfjern skrivebordsfilosofi treng vi like
lite på dette samfunnsområdet som på andre.
Det er stor skilnad på livssynsterrenget i Oslo og
i landet for øvrig! Det er skilnad på prinsipptruskap og prinsipprytteri!
Når det til dømes blir sagt at Den norske kyrkja
ikkje bør vere seremonimeister ved nasjonale
markeringar fordi det vil gi den ein uheldig
framskoten plass, så er ein vorten så prinsipiell at
ein har gått seg vill i forhold til det realistisk moglege. Dersom dette skulle skje, vil det kollidere
med ei anna overordna målsetjing som utvalet
vil fremje: «Tro og livssyn bør ikke fryktes eller
gjemmes bort, men tvert i mot få utfolde seg synlig og naturlig».
Dette synspunktet treng vår støtte. I vårt land
har mange forveksla personleg og privat. Eit trusengasjement er ei personleg sak, men det skal
ikkje skjulast i det offentlege rom. Eg håpar andre kyrkjesamfunn vil stå saman med Den norske kyrkja i kampen for å ta vare på og framleis
utvikle vår kristne og humanistiske arv, og gjere
den synleg!

Nytt tilbud til utviklingshemmede: «KirkeKafé»
Det skal denne vinteren og
våren være fem kveldsmesser i Ytrebygda kirke. Kveldsmessene er for alle, med
sang, musikk, fast liturgi med
kort preken og lystenning.
Kveldsmessene starter
kl. 19 og varer ca. 1 time.
Før kveldsmessene – fra
kl. 17.30 – inviterer Fana diakoniutvalg beboere i bofellesskap, brukere av botjenestene og pårørende til «KirkeKafè». Der blir det salg av
kaffe og kaker, sang og musikk og litt aktiviteter på kirketorget.
Alle ønskes hjertelig velkommen til Ytrebygda kirke:
• Søndag 6. januar
• Søndag 3. februar
• Søndag 3. mars
• Søndag 7. april

FEDRANE KYRKJE I NOREGS LAND: Frå den offisielle markeringa i 2005 av 100-årsjubileet for oppløysinga av unionen med Sverige. Glimt frå festgudstenesta i Fana kyrkje. Den politiske leiinga og
embetsverket i Bergen kommune, i Hordaland fylke og i staten deltok, med statsministeren i spissen. Bildet illustrerer samhandlinga mellom kyrkje og folk, som er vår kristne og kulturhistoriske
arv, vår nasjonale identitet.

Om Den norske kyrkja, ut frå eit krav om å
handsame alle heilt likt, ikkje lenger skal vere
synleg som seremonimeister ved nasjonale markeringar, så fører det nettopp til at tru og livsssyn
blir usynlege på den offentlege arena ved viktige
høve. Eg er difor glad for at det er nedfelt i den reviderte grunnlova at Den norske kyrkja «forbliver Norges Folkekirke».
Mi glede er ikkje knytt til såkalla «privilegium», men til det oppdrag og det ansvar vi har i
vårt folk. Og eg er overtydd om at dette framleis
let seg kombinere med religionsfridom i det moderne Norge. ●

Bok & Media Vestbok

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Kva er Ungdomsåret?
2013 blir eit heilt spesielt
år for oss sidan det er
sjølve Ungdomsåret i bispedømet vårt. Men kva vil det
seie å ha ungdomsår?
AV ARNT JOHAN VISTNES, PROSJEKTLEIAR
FOR UNGDOMSÅRET 2013

Det viktigaste med Ungdomsåret er at dei
lokale sokneråd og kyrkjelege stabar arbeidar strategisk med si ungdomssatsing. Vi
ynskjer at ungdom, særleg i alderen 15-19
år, skal vere i fokus i det kyrkjelege arbeidet
med gudstenester, trusopplæring, diakoni
og kyrkjemusikk.

Bibel, bøn og venskap
Oppslutninga rundt konfirmasjon er stor i
vårt bispedøme, men fråfallet etter konfirmasjon er også stort. Biskop Halvor Nordhaug utfordrar kyrkjelydane på å våge å tenke einsidig i 2013. Prioriter ungdomssatsinga i soknerådsarbeidet og finn gode strategiar i møte med ungdom som kan vere
med på å snu ei negativ utvikling i unges

forhold til kyrkja. Vi skal ha tru på det vi har
å gje. Den gode bodskapen om Jesus Kristus, ord og sakrament. Dette er noko ungdom også treng!

Ungdomsmånaden november
November blir sjølve ungdomsårsmånaden. Her må må ein gjerne søke samarbeid
over soknegrensene. Kanskje slike samarbeid kan bli ein tradisjon i framtida? Frå bispedømekontoret har vi bestilt 3000 utgåver av Det nye testamentet for Ungdomsåret, med ikonet «Jesus og hans venn» på
framsida. Denne ynskjer vi å spreie mellom
ungdom. Vi er i ferd med å utforme ei eiga
bøn for ungdomsåret som vi ynskjer at skal
brukast i gudstenester og der ungdom samlast, og vi har fått laga eigen logo og motto.
Ressursmateriell
Vi har ellers bestilt tskjorter, nøkkelband og
refleksband med logo på. Alt dette kjem ut
til kyrkjelydane på nyåret. Vi har også bestilt gripekors som ein kan nytte til utdeling
til ungdommar. Ein kan ha det i lomma og
på den måten be med å berre gripe i krossen. Sindre Skeie og Eirik Mills arbeidar
med eit bibelstudieopplegg som vil bli lansert på stiftsmøtet i august. Vi vil oppmode

kyrkjelydane om å teste dette ut. På Facebook-sida vår kjem det nye oppdateringar
av kva som skjer og har hendt i Ungdomsåret, og på heimesida Ungdomskalenderen som har oppdatert informasjon om alt av
arrangement for ungdom i bispedømet. ●

BISKOPENS BETRAKTNING: Dette ikonet viser Jesus og den egyptiske abbeden Menas
(ca. år 600). «Abbeden har føter, men kva
med Jesus? Er føtene hans skrapte vekk, eller var dei ikkje der frå starten? Kanskje er
tanken den at Jesus i dag kjem til verda
gjennom Menas og alle andre av oss som er
venene hans?» skriv biskop Halvor Nordhaug
på nettsida for Ungdomsåret.
FOTO: RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE
DU LOUVRE)/HERVÉ LEWANDOWSKI

Biskopens preken til ungdommen:
Det finnes et offentlig nettsted som heter ung.no. Her kan
ungdom skrive inn og fortelle om sine erfaringer og stille
spørsmål om alt mellom himmel og jord som de er opptatt av,
om forelskelse, om mat og kropp og sex og musikk og mye mer.
AV BISKOP HALVOR NORDHAUG

Det er interessant for en eldre herre som
meg å titte inn her og få et blikk inn i unge
menneskers verden. En som heter Andreas
gir råd om hvordan han mener en gutt bør
gå fram for å ta kontakt med jenta han er
interessert i: «Jeg tror det beste er at han sier

PREKTE TIL UNGDOMMENE: Menighetsbladet trykker her et utrdag av biskop Halvor
Nordhaugs preken fra åpningsgudstjenesten
for Ungdomsåret i Bergen domkirke søndag
13. januar. Bildet viser Halvor Nordhaug utenfor Fana kirke, iført biskopens reisekåpe.
ARKIVFOTO: GEIR MØLLER
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hva han føler til en kompis, som kan presse
han og si: Go and get her, tiger! Dette klarer
du!» Men alt som står på ung.no er ikke like
morsomt.

Føler seg usynlig
En jente som kaller seg Hanne har skrevet
følgende innlegg: «Jeg går i niende og begynte på en ny skole første semester, og har
ikke fått noen nye venner. Det er som om jeg
er usynlig. På min nye skole finnes det noen
jeg har lyst til å bli venner med, men jeg er
redd for å prate med dem. Tenk om de synes
jeg er rar, jeg tør liksom ikke å bare gå frem
og prate med dem. Hva skal jeg gjøre?» Hanne er redd for at hun ikke er bra nok, ikke
holder mål.
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U2013:
Viktige
datoar
Noko av det første som
skjedde i Ungdomsåret,
var opningsgudstenesta, som blei halden
sundag, 13. januar i
Bergen domkirke.
Denne blei radiooverført på NRK P1. Andre
viktige datoar er:
• 8.-10. februar: Vinterfestival på Voss
(KFUK-KFUM) og
vintertreff på Stryn
(KFUK-KFUM).
Biskopen deltek.
• 15.-17. februar: Pit
Stop i Bergen (Indremisjonsforbundet).
• 8.-10. mars: Taizéhelg i Bergen (Bergen
domkirke menighet).
• 14.-15. mars: Ungdomsleiarkonferanse
på NLA i Sandviken,
Bergen. Påmelding:
www.nl.no/ungdom.

:

Mottoet er «Venner for livet»
Vondt å være ensom
For mange ungdommer er det nettopp dette som er
problemet: Hva mener de andre om meg? Ser jeg bra
nok ut? Det er mye som er flott å med å være tenåring. Men mange har kanskje til tider kjent det som
Hanne: «jeg føler meg bare usikker». Noen har opplevd at hun eller han som de trodde de var venn med
i går, ikke er det på samme måten i dag. Uten at de
helt skjønner hvorfor. Det er vondt å være ensom,
mangle venner. Hanne sier det slik: «Det er som om
jeg er usynlig»

Men historien om menneskene handler om at vi har
gjort oss selv til Guds uvenner. Han har gitt oss livet
og alt, men vi har vendt ham ryggen. Da mistet vi retningssansen og gikk oss bort. Den første jula i Betlehem begynte Guds leteaksjon etter sine bortkomne
venner. For å være vår venn, ble Gud en av oss. Han
skulle ta oss med hjem til Gud. I dagens bibeltekst*
står det slik: «ved Jesus ville Gud forsone alt med seg
selv». Og i teksten fra Johannesevangeliets første kapittel ble det sagt om Jesus: «Se, Guds lam, som bærer
bort verdens synd».

Venner for livet
I dag markerer vi åpningen av Ungdomsåret 2013 i
Bjørgvin . Dette året vil vi snakke med unge mennesker fra 15 år og oppover – og si til dem: Du er sett. Du
er ikke usynlig. Om ingen andre ser deg og vet hva du
tenker og hvem du er, så har du likevel en venn. Du er
skapt av Gud, og han angrer ikke på deg. Det har han
aldri gjort. Du behøver ikke være alene. Du har en
venn. Ungdomsåret har et motto: «Venner for livet».
Gud vil være din venn og min venn. Det var jo det
som var meningen fra begynnelsen av.

Elsker deg for den du er
Hvis jeg har gjort noe dumt og ødelagt et vennskap,
er det da noe jeg kan gjøre for at vi skal bli venner
igjen? Ja, jeg kan be om tilgivelse! Slik er det også
med vennskapet vi ødela med Gud. Jesus sier: «Du
er tilgitt. Jeg har forsonet deg med Gud. La oss være
venner. Jeg vil være din venn alltid. Uansett hva du
gjør – så har du meg. Det er ikke bare det at jeg tåler
deg, men jeg liker deg, ja – jeg elsker deg! Du er elsket,
ikke fordi du er flink, men fordi du er du». ●
* KOL. 1:15-20. RED. ANM.

• 22.-27. mars: Konfcamp i Etne (Acta –
barn og unge i Normisjon). Påmeldinga
blir stengt 15.02.13.
• 19.-21. april: Ungdomsting i St. Jakob
kirke i Bergen (Ungdomskatedralen).
• 1.-7. juli: Ungdomsvandring og pilegrimsvandring til
Selje. For ungdom
mellom 17 og 20 år.
• 27.-29 august: Stiftsdagar i Ulvik.
• Meir informasjon:
www.ungibjorgvin.no
og Ungdomsårets
Facebook-side. Søk:
«Ungdomsåret i
Bjørgvin»

februar 2013
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Lærer barna om Jesus
Bønes menighet fikk i fjor godkjent trosopplæringsplanen «Himmel over livet». Dette er en positiv og
optimistisk plan som tar for seg den systematiske opplæringen av alle døpte i Bønes menighet i alderen 0-18 år.
TEKST: SVEN-OVE ROSTRUP
FOTO: STEIN RUNE RISA

Tiltakene skissert i «Himmel over livet»
gjennomføres hvert år av dyktige ansatte og
engasjerte frivillige, og vil vi i det følgende gi
en kort presentasjon.
Når vi tar imot foreldre som har valgt å
døpe barna sine i den norske kirke, utfordrer
vi dem til å delta på babysang sammen med
barna. Ved å være med på kurset opplever de
den spesielle kontakten mellom barn og foreldre som sang og bevegelser legger til rette
for. Bønes menighet har rundt 80 døpte i
året, hvorav rundt 40 døpes i egen kirke. Babysang har en deltakelsesprosent i overkant
av 85 prosent. På dåpssamlingene presenterer vi alt menigheten tilbyr av arrangement
for alle aldre, men Babysang og Småbarnstreff nevnes spesielt.
Småbarnstreffet er et tilbud til de som er
hjemmeværende med barn og er også noe vi
oppfordrer foreldre til å delta på.

Skolesekksamling
En gang i året har vi en sansegudstjeneste
som vi inviterer både to- og treåringer til å
være med på. Dette er et av de nyere tiltakene
i undervisningen menigheten tilbyr, og hadde i fjor en oppslutning på 10 prosent. Når
barna er fire og seks år inviteres de til å motTITT-TEI: Lek og moro på babysang.

ta bok i gudstjenesten, mens femåringene
inviteres til adventverksted. Fireåringene
samler vi en torsdag i forkant av søndagen,
femåringene blir kjent med advent en lørdag
og for seksåringene arrangerer vi Skolesekksamling en av de første søndagene etter de
har begynt på skolen. Begge bokutdelingene
har menigheten holdt på med en del år, men
samlingen i forkant for fireåringene er ny.

TROSOPPLÆRING
i Fana prosti

BØNES

Nasjonale tiltak
Oppmøtet på disse arrangementene har vært
på henholdsvis 38 prosent for fireåringene og
15 prosent for seksåringene. Adventverkstedet har også eksistert en stund, men i fjor inviterte vi for første gang femåringene spesielt.
Oppslutningen her lå på rundt 45 prosent. I
januar i fjor arrangerte vi Tårnagenthelg for
åtteåringene for andre gang. Det var også andre gang vi inviterte ni- og tiåringene til Feriesprell, mens LysVåken for elleveåringene
allerede har blitt arrangert noen år. Menigheten ser klart fordelen med å være med på nasjonale tiltak som Tårnagenthelg og LysVåken, og jobber samtidig med å få på bena lokale varianter som Feriesprell.

Overnatting i kirken
Tårnagenthelgen er en flott mulighet for åtteåringene til å komme og utforske kirken en
lørdag og være med og prege gudstjenesten
på søndagen. Vi lager rebuser, edderkopp-

Dette er femte del i serien der vi
presenterer trosopplæringen i de syv
menighetene i Fana prosti. Tanken er at
dette skal være både til inspirasjon og
informasjon for hverandre. Denne gangen
er det Bønes som står for tur. Stafetten
går deretter videre til Slettebakken
og Storetveit.

muffins og forteller om Den hellige ånd.
Oppslutning er på i underkant av 30 prosent
av menighetens åtteåringer. Feriesprell er et
tilbud til ni- og tiåringene de siste dagene før
skolestart. Vi bruker dagene til å bli kjent
med kirken og nærområdet og til å utforske
mer om skaperverket og miljøvern. Det kan
virke som det er mange tilbud i dette tidsrommet, og i fjor hadde vi en oppslutning på
kun fire prosent. LysVåken er for elleveåringene, som får overnatte i kirkerommet, og
sammen markerer vi kirkeårets nyttårsfeiring med aktiviteter, sang og gudstjeneste på
søndagen. Deltakelsen på dette arrangementet har vært dalende, og lå sist på 7 prosent.

Konfirmant- og ungdomsopplegg
Da årets konfirmantkull skulle skrives inn,
valgte menigheten å prøve noe nytt. Vi inviterte 14-åringene til kirken en lørdag i juni.
De fikk presentert tilbudene de kan velge
blant som konfirmanter. TenSing kom og
sang. Søndagen kom de på gudstjeneste og
var med på menighetens sommerfest samtidig som de leverte innmeldingsskjema. Vi
samarbeider med Storetveit menighet om å
gi konfirmantene våre en minnerik konfirmasjonstid. Til sammen har vi i år 160 konfirmanter, derav 90 som tilhører Bønes, noe
som er litt mer enn vi har hatt tidligere. Dette skyldes variasjon i årskullene, og deltakel-
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FÅR HØRE OM JESUS: Søndagsskolen er en viktig del av trosopplæringen i Bønes menighet.

sesprosenten ligger relativt stabilt rundt 80 prosent. For å gi et adekvat tilbud til så mange ungdommer, har vi laget et omfattende opplegg,
som er avhengig både av deltakelse fra stab og
mange frivillige.

Ledertrening
Hovedstrukturen i konfirmantopplegget er at
alle konfirmanter velger en interessegruppe,
hvor de møter menighetens arbeid og tydelige,
kristne voksne. I tillegg deltar de på undervisningssamlinger, er med på gudstjenester, arrangement i menigheten og jobber med undervisningsleksjoner via internett. Ungdomstiden og
ledertrening er de to viktigste utfordringene Bønes menighet har i undervisningsarbeidet.
Trosopplæringsplanen har forslag til tiltak i alderen etter konfirmasjon, og vi gleder oss til å
prøve dem ut. Ledertreningen fungerer veldig
bra for ungdommene som er en del av Klubben
(Klubben i Storetveit og Bønes), men det er
fremdeles mer å gå på når det gjelder ungdommer som ikke er med i Klubben.

Kontakt med barnehager og skoler
Trosopplæringen og konfirmantarbeidet i Bønes menighet er spennende og krevende. Det
krever at mange involverte samarbeider godt,
som stab, menighetsråd og frivillige. Arrangementene krever stor deltakelse av frivillige og
godt pedagogisk innhold. Dette utfordrer oss

som pedagoger og som kristne rollemodeller.
Skolene og barnehagene i menigheten har vi
også et godt forhold til. Barnehagene inviteres til
jule- og påskevandring og til adventsgudstjeneste. Skolene inviteres til gudstjenester i forbindelse med julehøytiden. Vandringene ser et stadig økende deltakertall, og lå i fjor på 25 prosent.
Alle klassetrinn på de to barneskolene i menigheten deltar på skolegudstjenestene. I tillegg til
dette er det sporadiske møter ved forskjellige anledninger, både på skolene og i kirken.

Kontinuerlig arbeid
Trosopplæringsplanen til Bønes menighet tar
også for seg de kontinuerlige tiltakene i menigheten, og ser på det arbeidet som en viktig del av
den helhetlige trosopplæringen. Vi har søndagsskole, menighetsbarnehage, Minising, Tria,
TenSing og ungdomsklubb. Minising er et kor
for barn fra 3-6 år, mens Tria er et tilbud for 2.-7.
klasse med vekt på sang, musikk og andakter.
Det er også en stor speidergruppe på Bønes,
som er tilknyttet kirken og menighetslivet. Det
er mye aktivitet i Bønes kirke, også for barn og
unge. Vi har et aktivt trosopplæringsutvalg som
i samarbeid med menighetsråd og stab holder
trosopplæringsplanen ajour, forbereder oppstart av flere tiltak og støtter opp om eksisterende arbeid. Slik holder vi fokuset på trosopplæringsreformen, som er en viktig del av arbeidet i Bønes menighet. ●

FÅR FIREÅRSBOK: Når barna er fire
og seks år gamle, inviteres de til å
motta bok i gudstjenesten.

februar 2013
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Ons’
Lieve
Heer op
Solder
Det kan tenkes at det fremdeles forekommer «stormande
nätter i Amsterdams glädjeskvarter» som Svarta Rudolf
minnes.
AV LISE MCKINNON

Men på en solfyllt formiddag i september er
det stille i dette kvarteret når to bestemødre
fra Bergen og et engelsktalende par noen minutter før klokken elleve står og venter på at
dette spesielle museet skal åpne.
Tittelen betyr «Vår kjære Herre på loftet», og
er et eksempel på en hemmelig katolsk kirke
som det oppstod en del av etter at reformasjonen kom. Huset ble bygget i 1630, men dets
historie som kirke begynte først i 1660-årene
da en velstående katolsk kjøpmann overtok
det.

Forbudt med katolsk messe
På gateplan var det butikk, i første etasje boligkvarter, men over dette kom kirken som strekker seg gjennom kanalhuset og to bakenforliggende bygninger. I over to hundre år var dette
menighetskirke for katolikker i indre bydel.
Men: selv om det var offisielt forbudt å feire
katolsk messe, så var toleransen stor for de
mange ulike trosretninger som eksisterte.
Amsterdam var en rik og mektig by, og hva
driftige handelsmenn (som brakte velstand til
byen) foretok seg når dagens forretninger var
overstått, la ikke øvrigheten seg opp i.

Turistmagnet
Vi vandret lenge gjennom museet med autoguide på øret og fikk servert ikke bare historikken, men også en del om restaureringen som
pågår og om hvordan løse problemet med å
skåne et gammelt bygg uten å være for restriktive overfor de mange tusen som besøker stedet hvert år (jevnfør vår egen turistmagnet
Troldhaugen). I 1887 ble en ny, stor katolsk
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KANALHUS BLE KIRKE: I årene 1661-1663 ble de tre øverste etasjene i dette huset tatt i bruk
som kirke.
FOTO: ANDREAS PRAEFCKE)

kirke innviet og fra 1888 har «Ons’ Lieve Heer
op Solder» vært museum. Vi kunne se spiret til
den nye St. Nicolas fra et av vinduene i det
«hemmelige» kirkerommet, og gikk vi over til
den andre siden, så vi spiret til Oude Kerk som
var vårt neste mål.

den ettertraktet som konsertlokale. Hele
det svære gulvet er dekket av gravsteiner,
det nytter altså ikke å vise respekt ved å
prøve å gå utenom «her hviler…». Mange
berømte menn og kvinner er gravlagt her.

Plass til 1000
Rasert og plyndret
Oude Kerk («gamlekirken») er ikke bare Amsterdams eldste bygning, det er også den eldste
menighetskirken, innviet i 1306. I årenes løp
er den blitt påbygget og forandret mange
ganger. Den er også blitt rasert og plyndret i århundredenes løp, og til slutt var bare takmaleriene igjen - de var for høyt oppe til at vandalene kunne nå dem. Kirken er berømt for sitt
hvelv av tre (det største middelalderhvelv i Europa) og har en svært god akustikk som gjør

Alle Rembrandts barn ble døpt her, og når
vi går omkring i kirkerommet så er det i et
bygg uforandret fra den tid da han frekventerte kirken. Om den gamle mester ville
likt den utstillingen vi så av samtidskunst
og kunsthåndverk er ikke så sikkert, men
kanskje var han like tolerant som mange av
byens borgere var og er? Etter reformasjonen i 1578 ble Oude Kerk overtatt av den
kalvinske reformerte kirke, og er fremdeles
en protestantisk menighetskirke med

felles 1-13_felles.qxp 30.01.13 14:18 Side 11

KONTRASTENES BY: Foran Oude kerk er det satt
opp en bronsestatue av en prostituert med tittel
«Belle» og innskriften «Respect sex workers all over
the world».
FOTO: ROMEO REIDL

KIRKETORGETS ANSATTE: Fra venstre: Kari Rydland, Inger Helene Jæger, Solveig Knappen, Nina Solheim, Lena Schørn-Koivula og Edvin Stenhjem Bratli.

Omorganiseringen i BKF
Omorganiseringen som ble vedtatt i Bergen kirkelige
fellesråd 13. juni, ble sjøsatt 1. november. Et kjernepunkt er tilsettelse av administrasjonsledere i minimum
60 prosent stilling i hver menighet.
AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND

AMSTERDAMS ELDSTE: Oude kerk («gamlekirken»)
ble innviet i 1306.
FOTO: DAVE1980

gudstjeneste og aftensang hver søndag. Men vil du
leie de 3300 kvadratmetrene til en familiesammenkomst eller for å møte dine Facebook-venner, så kan
du det, og plass er det til 1000 mennesker.

Kontrastenes by
På vår vei mellom de to kirkene kunne vi hvile blikket på svaner i kanalen og gjester på fortauskafeene,
og unngikk mest mulig de sure blikkene til sexshopinnehaverne som kundeløse stod i døråpninger og
betraktet guidete turistgrupper passere i god fart.
Men vi ble igjen minnet om hvor vi befant oss da vi
kom til Oude Kerk. Der står de prostituerte i vinduene via-a-vis kirken, og foran hovedinngangen ble
det i 2007 satt opp en bronsestatue av en prostituert i
en døråpning med tittel «Belle» og innskriften «Respect sex workers all over the world». Amsterdam er i
sannhet kontrastenes by! ●

Administrasjonsleder skal ivareta
daglig leder-funksjoner for menighetsrådet og være menighetsrådets
administrative ressurs og BKFs representant i soknet. Blant hovedoppgavene til de nye administrasjonslederne er å ivareta personalansvaret for BKF tilsatte i menigheten. Der menighetsrådet ønsker det,
kan administrasjonsleder også ivareta personaloppfølgingen av de
menighetsrådstilsatte.

Sentral ledergruppe
Hovedelementene i den nye ordningen er i tillegg nedleggelse av
prostikontorene og samlokalisering
av prostistabene i Aasegården for å
styrke økonomi- og personaloppfølgingen, opprettelse av et felles
Kirketorg for alle prostiene i Bergen
og opprettelse en ny sentral ledergruppe som skal ha sitt hovedfokus
på menighetsarbeidet. Forvaltningsenhetene
gravplassforvaltning, eiendom, utbygging og barnehager får samlebetegnelsen Akasia
og skilles ut under et eget utvalg.
Samler prostene
I den nye samlokaliseringen i Aasegården tilbys også prostene hvert sitt

kontor. På denne måten vil vi legge
til rette for faste og regelmessige møtepunkter mellom kirkevergens ledergruppe og prostene. Vi tror at en
slik møteplass vil styrke samarbeidet og samhandlingen på tvers av arbeidsgiverlinjene. Andre viktige fellesarenaer og møteplasser vil være
menighetsstabene, menighetsrådene, prostiforum, andre fellestiltak
i prostiene og med bispedømmekontoret.

Elektronisk kirkebok
Kirketorgets oppgaver er å ta imot
alle henvendelser om dåp, vigsel og
gravferd, og bidra til at disse handlingene kan gjennomføres ute i de
enkelte menigheter. Kontoret har
også ansvar for all kirkebokføring,
på fullmakt fra sokneprestene. I dag
skjer dette direkte inn i eKirkebok,
som er Den norske kirkes elektroniske kirkebok.
Kirketorgets fire ansatte treffes på
tlf. 55593210 eller via epost:
kirketorget@bergen.kirken.no
Er det behov for å sende post til Kirketorget; er adressen: Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen. Følg ellers
med på hjemmesiden til Kirken i
Bergen: www.bergen.kirken.no ●
februar 2013
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Besøkstjenesten i Fana prosti inviterer til

Kulturkalender
Bønes kirke, 21. februar
kl 19.30: Erik Bye-hyllest ved
Marthe Haaland Wang og
medstudenter fra jazz-og
musikkpedagogikklinjen ved
Norges Musikkhøgskole.
Ytrebygda kirke, søndag 10.
mars kl. 17.30: Gospelkonsert FunkyBaptized og Redeemed. Kirkemusiker Lars
Erik Birkeland medvirker
Sædalen skole, søndag 10.
mars kl. 20.00: Menighetskveld og kulturkveld:
«Sykkelpilegrim – Et foredrag om glede og smerte».
Bønes kirke, lørdag 16. mars
kl. 10.30-15.00: Bønesdagen:
Presentasjon av organisasjoner og lag på Bønes. Underholdning. Kafe, utlodning.

Ytrebygda kirke, søndag
17. mars kl. 11.00: Samlingsgudstjeneste med Fana Kyrkjekor og Ten-Sing-korene.
Storetveit kirke, søndag 17.
mars kl 19.00: Gospel Night
med Sounds Like Us, Agape
Gospel og Jazztrioen Terz.
Skjold kirke, søndag 17.
mars. Klaver/orgelkonsert
ved Mariko Takei og Knut
Christian Jansson.
Fana kirke, søndag 28. april
kl. 19: Sigmunds Skages minnekonsert. Utdeling av stipend til ung bergensmusiker.
Skjold kirke, april: En rekke
arrangementer i forbindelse
med at Skjold kirke fyller 15
år. Se www.skjold-kirke.no

INSPIRASJONSKVELD
Slettebakken kirke mandag
11. mars kl. 19,00-21.30

eller til diakon Kjerstin-Marie
Vereide, tlf. 55597115, e-post:
kjerstin-marie.vereide@
bergen.kirken.no

Tema: «VERDIEN AV
FRIVILLIG ARBEID»

VELKOMMEN!
• Besøk av ildsjel og inspirator
Stig Hammersland inspektør ved Sandsli
videregående skole.
• Enkel kveldsmat og
samtale.
• Informasjon om besøkstjenesten i prostiet.
• Kvelden er gratis og åpen
for alle som ønsker litt
«påfyll»!
Påmelding/spørsmål/skyss:
Diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55362285 / 48302448.
Epost: linda.bardsen@
bergen.kirken.no

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Begravelsesbyråkjeden Jølstad
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Knut Helge
Polden

Espen
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Wilson
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www.ber
www.bergenogomegn.no
genogomegn.no

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
5010 Ber
gen
Bergen
Tlf: 55 21 44 50

Møllebakken Skole er
en kristen grunnskole med
små under visningsgrupper,
gode faglige resultater, og
et inkluderende miljø som
elevene trives i.
Kontakt oss gjerne
for å få vite mer.

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor
53 Straume
Sartor,r, 5353
Tlf: 55 21 44 50

www.mollebakkenskole.no
www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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Hurra! Hardangerveien 1 er revet!
Endelig! Nå ble vi glade. Firma HEKO, eier av Hardangerveien 1, 3
og 5a kunne etter en lang saksgang endelig få rive det falleferdige
huset i Hardangerveien 1.
AV IVAR BRAUT

Det har vært skjemmende og
forferdelig å se på i årevis, og alle
vi som bor eller arbeider på Nesttun har vært altfor tålmodige.
Det er ikke bra at offentlige myndigheter har så lite makt til å
skjære gjennom slike saker i
skjæringspunktet mellom vern

og fornyelse. Det er viktig at et lokalsamfunn gir oss gode bilder,
at øynene våre ser vakre og ryddige gater og bygg. Derfor må det
ryddes og ordnes og fornyes, akkurat som i et hjem.
Så hurra for rivingen, og lykke
til med nybyggingen der eksteriøret skal bli riktig vakkert å se på
med tvillinghusene 1 og 3.

FOTO: TERJE BRINGSVOR NILSEN/FANAPOSTEN

Dåpskjole
til låns!
Birkeland menighet har
kjøpt inn en fin dåpskjole til gratis utlån.
Når det skal være barnedåp i familien kan det
være mange ting å tenke
på.
Ikke alle har en dåpskjole som går på omgang
i familien. Og det passer
ikke for alle å gå til innkjøp av en dåpskjole –
som for øvrig ikke er et
krav å ha på barnet ved
dåp. Det holder med
hvite klær.
Men i alle fall: Dåpskjolen kan lånes på menighetskontoret. Bare ta
kontakt, se under for
kontaktinformasjon.

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet
Tlf.: 55 36 22 80 - E-post: birkeland.menighet@bergen.kirken.no - Faks: 55 36 22 99 - Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen - www.kirken.bergen.no/birkeland

Ta gjerne direkte kontakt med
ansatte. Hvis de ikke er til stede er
det mulig å legge igjen en beskjed.

Kapellan:
Kjersti G. Norheim: 55 36 22 92
kjersti.norheim@bergen.kirken.no

Kantor:
Harald Holtet: 55 36 22 86
harald.holtet@bergen.kirken.no

Besøksadresse:
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Menighetspedagog Sædalen
Bjørn Dahl (vikar) 55 36 22 91
bjoern.dahl@bergen.kirken.no

Kirketjener: 55362289

Menighetshuset Øvsttunveien 29
Bestilling av lokaler: 55 36 22 81
birkeland.menighet
@bergen.kirken.no

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes: 55 36 22 83
rune.kysnes@bergen.kirken.no

Spørsmål om gravstell?
55 59 39 00
kirkegaard@bkf.no
Dåp, vielse og begravelse:
Kirketorget 55 59 32 10
kirketorget@bergen.kirken.no
Sokneprest:
Ivar Braut: 55 36 22 82
ivar.braut@bergen.kirken.no
Prest/prosjektleder Sædalen
Leidulf Øy: 55 36 22 84
leoy@bergen.kirken.no

Menighetskonsulent:
Eli Heggdal: 55 36 22 81
eli.heggdal@bergen.kirken.no
Diakon
Linda Bårdsen: 55 36 22 85
linda.bardsen@bergen.kirken.no
Kateket:
Carina Ø. Søfteland: 55 36 22 88
carina.softeland@bergen.kirken.no
Kateket:
Ingunn Myklebust: 55 36 22 87
ingunn.myklebust@
bergen.kirken.no

Nattkafé for ungdom:
Hilde Karin Wolter: 411 41 346
hilde.wolter@bergen.kirken.no
Facebook > nattkafé for ungdom

Lyst til å synge i guttekor?
Harald Holtet: 55 36 22 86
Bobla Tensing
Hilde Karin Wolter: 411 41 346
hilde.wolter@bergen.kirken.no
Facebook > Bobla ten sing
Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen: 97 63 63 32

Menighetsrådsleder
Marit Serine Robbestad Skeie
55 36 22 81 (menighetskontoret)

1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Bjørn Erik Liland: 907 10 880

Frivillighetskoordinator/ungd.arb.
Hilde Karin Wolter: 55 36 22 90

Birkeland Y’s Men’s Club
Reidar Kanestrøm: 55 92 92 88

Ungdomsarbeider
Kjetil Madland
Søndagsskole
Kristin Bovim
KRIK- Nesttun
Tarjei S. Madland: 980 49 195
tarjeisvama@hotmail.com
Nettside: www.nesttun.krik.no
Facebook > KRIK Nesttun

Nesttun mannsforening for NMS
Stein Wivestad: 55 13 46 44
Gave til menigheten?
Kontonummer: 1644.32.89430
Motta nyheter fra
Birkeland. Meld deg på
menighetens e-postliste:
mailman.uib.no/listinfo/birkeland
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Birkeland-kalenderen
• Søndagsskolen samles i Det gule huset rett over
veien for kirken de fleste søndager kl.11.15 når det
ikke er familiegudstjeneste eller det er skoleferie:
10.februar, 17.mars og deretter 14. og 21.april.
• Nabokafeen: Åpent på menighetshuset tirsdager
kl.12-14.
• Undringsstunder – åpen samtalegruppe - samme sted og dag kl.13 annenhver tirsdag: 19.februar,
5.mars og 19.mars.
• Menighetens årsmøte blir på menighetshuset,
Øvsttunveien 29, søndag 10.mars rett etter gudstjenesten, det vil si kl.12.30. Først en enkel kirkekaffe,
og deretter framlegging av årsmelding og regnskap
for året som gikk. Deretter samtale om menighetsarbeidet.
• Menighetskveld og
kulturkveld sammen
med Sædalen, søndag
10.mars kl. 20 på Sædalen skole: «Sykkelpilegrim – Et foredrag
om gled og smerte»
Programmet består i
foredrag – bilder – og
musikk. Det er Søreide-sokneprest og sykkelentusiast Hans Jørgen Morvik (bildet)
som står for foredraget. Eli Johanne Rønnekleiv og Pia Camilla Tømmernes står for musikken – på hhv. orgel/piano og
saxofoner.
Foredraget har en sykkeltur som ramme. Den ble
gjennomført sommeren 2011, da Morvik og en kamerat syklet fra Fana kirke til Santiago de Compostela (Lengre enn Tour de France – på kortere tid…)
Men hoveddelen handler om pilegrimstradisjoner
generelt – europeisk historie – kirkehistorie – skildret gjennom de pilegrimsmål vi oppsøkte underveis.
• Bibeltimer – trosopplæring for voksne
Tirsdager kl.19.30 i menighetshuset – åtte ganger i
året. Vi oppfordrer samtalegrupper om å legge
noen av sine samlinger hit. Og ellers er dette viktige
samlingspunkt for alle som vil bore dypere i hva
kristen tro betyr i dag.
- 26.februar: Kjersti Gautestad Norheim har innledning om de to brevene til Timoteus i Det nye
testamentet.
- 19.mars: Sokneprest i Olsvik, Gunnar Kolaas, har
innledning om brevet til Titus, og vil blant annet
gå inn på dåpsteologien som ligger bak.
- 23.april: Helge Unneland, sokneprest i Sund, er en
kjenner av Roma, og han har emnet: «Paulus i
Roma. Ei reiseskildring frå Roma saman med
Nytestamentet».
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En sanselig
Glatte steiner til å ta på, gulrot til å spise og et vått
kors tegnet i håndflata. Her tas alle sanser i bruk i
gudstjenesten.
AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Femåringen Joel løfter opp en glatt
stein og lar den ligge i hånden.
Rundt ham går barn og voksne og
knasker gulerøtter og sukkererter.
Det er sansegudstjeneste i Sædalen menighet som startet med fengende rytmer fra djembe og keyboard.
– Troen kan møte oss på ulike måter, men det møter oss alltid der vi er
i livet, sier prest Leidulf Øy der han
står nede i foajeen på Sædalen skole,
hvor menigheten har sine gudstjenester.

Toårig rytmesang
Først er det dåp av lille Annika Helene og hennes femårige storesøster

Tone Maria Aarthun. Deretter blir
alle spesielt inviterte toåringer ønsket velkommen til å sette seg i en
ring på gulvet med foreldre og alles
navn blir sunget: «Ai, ai, ai, Magnus
er her, Elias er her».
Menighetspedagog Bjørn Dahl deler ut rytmeegg, triangel og andre instrument til alle toåringene. Så tar
alle sats og spiller på sitt instrument
mens det synges «Alt kan bli til musikk».
Denne dagen er det familiegudstjeneste og ingen søndagsskole for
de 150 fremmøtte. Derfor er det
mange barneøyne som følger med
på bildene av den blå jordkloden
presten viser på storskjerm mens
han forteller historien om skapelsen.
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Kjære forbedere!
Til Herren kan vi
komme med alt.
Prest Leidulf Øy tegner korstegn i håndflaten med dåpsvann og leser velsignelse. Til venstre: «Lukt det gode Gud har
skapt» står det på bordet hvor høsten
omkranser ikoner. Under: Lyskassen er
fylt opp etter gudstjenesten. Nederst: fra
en kurv på alteret kan vi trekke bibelvers.

g stund ...

Vi ber for:
• Uke 3: Sorggruppene i prostiet og
for lederne. Birkeland 1. KFUKspeidere
• Uke 4: Dine naboer. «Tårnagenthelga» for åtteåringer i kirken
• Uke 5: Birkeland kantori og
organisten
• Uke 6: Bofellesskap og sykehjem
• Uke 7: Sædalen menighet. For alle
ansatte og frivillige
• Uke 8: Trofaste forbedere. Takk
• Uke 9: Vinterferien. At alle som er
på ferie hjemme eller på reise, får
en minnerik og god ferie

Forbønn fra KFUK/KFUMspeiderne

Barna utfolder seg rundt tegnebordet.

Joel S. Barsley (5) kjenner på de glatte steinene.

Vått kors
Så er det endelig tid for å ta alle sanser i bruk.
Hele gudstjenesterommet kommer i bevegelse. En åtteårig hånd strekker seg frem mot
presten som står ved døpefonten. Han tegner
et kors i håndflaten, leser en velsignelse og
lukker hånden.
Ved lyskassen tennes det lys. På et bord står
et etasjehøyt grønnsaksfat med oppfordring
til å smake det gode Gud har skapt.
Barn knasker gulerøtter mens de kjenner
tyngden av steinene i hånda eller stryker de

glatte steinene mot kinnet. De lukter på blomster og plukker med seg et bibelvers på fargerike ark fra en kurv på alteret. Det er tilbud om
forbønn i en sidegang, få meter fra et langt
bord med stille tegneaktivitet fra barna.
Det rundes av, de tomme plassene blir igjen
fylt og gudstjenesten avsluttes før dørene åpnes til kirkekaffen.
– Det er fint å få gjøre noe annet og få inn
Guds ord gjennom alle sanser, både ved å
kjenne lukte og sanse. Det er også et vitnesbyrd, sier Sigrid Bardsley.

Gud, vi er din kirke på jorden.
Din rettferdighet, fred og glede.
Har vi bragt rettferdighet?
Hjelper vi de fattige?
Gud, vi vil at din fred, glede og
rettferdighet
skal gjelde for alle.
Bring dette til alle.
Bruk oss som dine hjelpere.
Amen.

februar 2013
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FULLDISTRIBUSJON

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B

Menighetskalender
begravelser
Nathalie Alise Bernt
Heimset
Alexander Atinen
Hamborg
Leonard Axel Atinen
Hamborg
Annike Skogen
Joe-Albert Black Ndiaye
Even Andersen Waagbø
Patrick Thomas Andersen
Mille Daltveit Pell
Azora Gullbraa
Eline Vatshelle
Ida Marie Myhre Gjøstøl
Lilian Lydia Staas
Helen Elisabeth Staas
Sigve Popsuev Buanes
Alva Marie Nesheim
Jansen
Phillip Schwen-Storebø
Victor Thomsen Hanestad
Jonas Bjørkhaug
Jonas Oppedal Pedersen
Kristine Haga
Stellan Torpe
Thea Monsen Grindheim
Charlotte Vasenden Saure
Anna Borgemyr
Solveig Lauritsen
Eva Marie Hågå
Theo Døsen Grohshennig
Kristina Nygård
Petter Sætveit
Caspian Tobias Bjelland
Aasen
Alex Iversen
Ida Breistein-Olsen
Ulrikke Kahrs Lie
Mariel Karstad
Kristian Henry Herfjord
Naustdal
Andreas Haram Krohn
Henrik Svardal
Mia Millum Endresen
Caspar Lillestøl
Eir Ingeborg Ketilsson
Heggebø
Audun Bru Eike

Vibeke Monsen og Sigbjørn
Fjelltveit

Bjørnulf Hallås
Ingeborg Stordal
Kåre Hjelmeland
Marie Gabrielsen
Karsten John Lund
Tormod Valde
Carl Johan Storetvedt
Espen Fosse
Erling Thoralf Halvorsen
Gustav Olav Foss
Anbjørg Valle
Gudlaug Agnete Bolstad
Fritz Hagen
Elsa Johannessen
Ingebjørg Sundvor
Ragnvald Tryti
Anna Martina Merkesvik
Kai Tonny Smaaland
Borgny Haugland
Signe Aasen
Peik Lambach
Otto Storetvedt
Laila Smørdal
Olav Holsen
Kåre Johan Rosmo
Inger Kahrs
Olga Moldskred
Malvin Johannes Rosvold
Karen Anna Stenhjem

Søndag 10. februar,
fastelavnssøndag
11.00: Gudstjeneste med dåp
ved kap. i Bønes, Gunn Frøydis
Unneland. Søndagsskole. Takkoffer til Kirkens Bymisjon
Bergen. Luk 18,31-34
Askeonsdag 13. februar
19.00: Fastegudstjeneste på
Askeonsdag ved innledning
av fastetiden. Ved sokneprest
Ivar Braut. Nattverd.
Søndag 17. februar,
1.søndag i fastetiden
11.00: Familiegudstjeneste
med nattverd ved kapellan
Kjersti Gautestad Norheim.
Konfirmanter deltar. Takkoffer til menighetsarbeidet i
Sædalen. Matt 26,36-45

13.00: Dåpsgudstjeneste.
Søndag 24. februar,
2. søndag i fastetiden
11.00: Gudstjeneste med nattverd og utvidet forbønnsliturgi. Ved seniorprest Rune Joar
Kysnes. Takkoffer til diakoniarbeidet. Luk 13,22-30

Kirkeskyss til
Birkeland kirke
Vi ønsker å starte opp igjen
organisert kirkeskyss i regi
av diakoniutvalget.

Søndag 3. mars,
3. søndag i fastetiden
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved Kysnes. Takkoffer til Misjonssambandet.
Luk 22,28-34

Tidligere var det tilbud om
skyss til hver gudstjeneste,
men fordi det etter hvert var
lite brukt, ble denne ordning
avviklet for en stund siden.
Nå har det kommet signaler
om at det er ønskelig med
dette tilbudet, derfor ønsker
vi å starte opp igjen.

Søndag 10. mars,
4. søndag i fastetiden
11.00: Familiegudstjeneste
ved Kysnes og Braut. Dåp.
Trosopplæring 7-åringer. Pre
Soul Children deltar. Takkoffer til menighetens barneog ungdomsarb. Joh 6,24-36
12.30: Årsmøte for menigheten på menighetshuset.

Vi har plukket ut en del søndager i vår hvor vi tilbyr
skyss. Som tidligere tar man
selv kontakt med den aktuelle
søndagens sjåfør, og avtaler
direkte med denne. Fint om
det er mulig å gjøre det fredag eller lørdag.

Søndag 17. mars,
Maria budskapsdag
11.00: Gudstjeneste med
nattverd ved Kjersti G Norheim. Konfirmanter deltar.
Søndagsskole. Kantoriet
synger. Takkoffer til menighetsarbeidet. Luk 1,39-45
13.00: Dåpsgudstjeneste
Tirsdag 19.mars
19.00: Gudstjeneste sammen med konfirmantene i
forbindelse med Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon.
Palmesøndag 24. mars
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd ved Kysnes.
Takk-offer til musikkarbeidet
i menigheten. Joh 12,1-13

Sædalen skole:

Det er flott å kunne legge til
rette slik at vi alle får feire
gudstjeneste i lag og være en
del av menighetens fellesskap. Tusen takk for at du benytter deg av denne muligheten!
På vegne av diakoniutvalget;
Linda Bårdsen (diakon)
Kirkeskyss fram til neste
menighetsblad:
• 10. februar kl 11: Fastelavnssøndag: Reidar Kanestrøm, 55 92 92 88
• 24. februar kl 11: Gudstjeneste m/nattverd. Ledvin
Stormark, 55 10 49 34
•3. mars kl 11: Gudstjeneste
m/nattverd. Ledvin Stormark,
55 10 49 34

For menighetsarbeidet i
Sædalen er det gudstjenester
disse søndagene:

• 17. mars kl 11: Gudstjeneste m/nattverd. Reidar Kanestrøm, 55 92 92 88

•17.februar kl 11.00
• 3.mars kl 11.00
• 17.mars kl 11.00

Mer kalenderinformasjon:
Se side 14

Birkeland menighet er nå på facebook! Vi håper mange «liker» oss. De vil nemlig
få varsel om nyheter som legges ut her og få tilgang til bilder og små snutter om
det som skjer her hos oss. Besøk også www.bergen.kirken.no/birkeland
Her ﬁnner dere alle gudstjenester og oversikt over aktiviteter.

