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I oktober i fjor eksploderte bruken av
emneknaggen metoo på sosiale medier.

TEKST: Sokneprest Kjersti
Gautestad Norheim

oranledningen var en
twittermelding fra den
amerikanske skuespilleren Alyssa Milano hvor
hun kom med følgende
oppfordring: «Hvis alle
kvinner som er blitt
seksuelt trakassert eller
misbrukt oppgir Me Too
som status, gir vi kanskje
folk en forståelse av hvor
stort dette problemet er».
Siden har det fortsatt.
Det som begynte som
en protest mot én mektig
filmprodusent som hadde
misbrukt sin makt, har
blitt en global aksjon for å
avdekke maktmisbruk og
ukultur som har tillat - og
til og med dekket over seksuell trakassering og
overgrep.
Metoo-kampanjen har
vist seg både nødvendig
og viktig. Offer har fått
fortelle sin historie.
Mange steder har avsløringer ført til oppgjør og
opprydding, men i forlengelsen vil det være
minst like viktig å jobbe
med forebygging. Men
forebygging selger ikke.
Det litt kjedelige, møy-
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Menighetsbladsamarbeidet
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Mange har kanskje sett et nytt
ansikt i kirken de
siste tre årene.
Selv la jeg merke
til denne personen
første gangen på
øvingen til koret
Kor-e-du for 3 år
siden, i forbindelse
med den første
konserten for et
varmere Nesttun.
TEKST OG FOTO: Mona Boge

eg visste ikke helt hva
som ventet meg, men
gikk inn og der satt det en
mann og spilte de vakreste
toner på flygelet i kirken.
Dette var Carsten Dyngeland, ny deltidsansatt kantor
i Birkeland kirke sammen
med kantor Ottar Arnestad.
Siden den gang har jeg sett
navnet dukke opp flere
steder. Det er tydelig at
denne mannen har en finger
med i mye av det musikalske
arbeidet som skjer i nærområdet vårt. Jeg bestemte meg
derfor for å intervjue han for
menighetsbladet.

J

Ekte fanastril

Vi møtes i sakristiet for en
prat. Jeg begynner med å
spørre Carsten om hvem han
egentlig er? Han ramser opp:
– Jeg er en ekte fanastril
fra Espeland/Hjellestad i
Ytrebyga, nummer to av 13

søsken og døpt og konfirmert
i Fana kirke. Jeg hadde Sigmund Skage i sang og musikk på Fana gymnas. Som
ung var jeg korleder og spilte
til menighetssangen i pinsemenigheten Sion i Blomsterdalen. Der ble jeg også introdusert for gospelmusikk. På
en konsert med Andrea
Crouch i Grieghallen, innså
jeg at jeg måtte jobbe med
musikk, noe som førte til
studier på musikklinjen på
Lærerskolen høsten 1978.
Jeg gikk der i fire år og ble
adjunkt med cand. mag. i
musikk. Deretter ble jeg
frilans musiker og jeg har
opparbeidet meg stor sjangerbredde og har samarbeidet
med mange kjente musikere.
Sommeren 2000 begynte jeg
å vikariere i Landås og
Storetvedt kirke. Dette ga
mersmak og førte til et to års
engasjement i Solheim kirke.
Og i mange år har jeg vært
vikarkantor i forskjellige
kirker. Jeg har nå 50 prosent
stilling i Bønes kirke og 50
prosent i Birkeland kirke.

Lokal tilhørighet

– Hvilken tilhørighet har
du til Birkeland?
– Jeg bor i Totlandsveien
og alle barna mine er konfirmert i Birkeland kirke,
sistemann i vår. Vi har bodd
her siden 1995, så jeg har en
naturlig og fin tilhørighet til
kirken. Jeg synes også det er
svært inspirerende å spille
her, det er en flott kirke med
nydelig klang både fra orgelet og flygelet!
Carsten skryter også av
staben:

Sentralredaksjon:
Redaktør Magne Fonn Hafskor
922 94 877 - eyecu@online.no
Kun henvendelser ang. «fellesstoff»
side 5-16. All annen kontakt:
Se lokalredaksjon.
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Helg i Birkeland
Utgis av menighetsrådet i samarbeid
med BKF og fem andre menigheter i
Bergen. Bladet er et informasjonsorgan
som sendes alle hjem og regnes ikke
som uadressert reklame.

sommelige arbeidet med
å skape motkulturer,
jobbe med grensesetting
og bevisstgjøring har liten
nyhetsinteresse. Det er
kanskje den største utfordringen vi står overfor
i tiden som følger.
Likevel: Vi må tørre å
tenke at dette kan skje
hos oss! Vi må tørre å adressere problemet. Det
var bakgrunnen for arbeidet med å utvikle en
lokal forebygging og beredskapsplan i Birkeland
menighet. Planen
«Grenseoverskridende
atferd: lokal forebygging
og beredskapsplan» ble
vedtatt av menighetsrådet i 2014, og arbeidet
med å implementere
planen i alle de ulike delene av menighetens arbeid pågår kontinuerlig. I
ungdomsarbeidet behandles blant annet
tematikken jevnlig både
gjennom ledertrening, på
kurs, i forkant av leirer og
i de ukentlige tiltakene.
Målet med dette arbeidet
er å skape trygge rom for
alle og å gi mennesker
hjelp til å sette egne
grenser og lære seg å respektere andres grenser.
Fordi målet må være som
den amerikanske mediepersonligheten Oprah
Winfrey uttrykte i sin
Golden Globe tale: At det
skal komme en dag da
ingen trenger å si metoo
igjen! ●

Møt kantor

9
Trykksak 6

9

#metoo
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or Carsten
– Etter at jeg først ble ansatt her i 30 prosent stilling
til å begynne med, har jeg
opplevd en stor glede og inspirasjon ved å være del av
en velfungerende stab og et
inkluderende fellesskap.
Jeg har også blitt godt
kjent med og godt mottatt av
kantor Ottar Arnestad. Vi har
funnet tonen og et godt kollegialt samarbeid. Det er
spesielt gunstig å være to når
vi gjennomfører større prosjekter og konserter.

Åpen for bredde

- Birkeland kirke er en
stor menighet med
mange utøvere innen
sang og musikk, alt fra
babysang til kantori.
Har du noen tanker om
dette?
– Kirken har en solid forankring i den tradisjonelle
kirkemusikken, men er åpen
for bredde i uttrykket. Dette
synes jeg kommer spesielt til
uttrykk i Bobla Tensing, som
også har sitt eget band. Jeg
håper at dette også vises i det
nystartede barnekoret jeg
har ansvar for, der barn fra 16 klasse kan delta. Her er det
også meningen at barna skal
få bli kjent med og synge forskjellige sjangre og folkemusikalske uttrykk!
Barnekoret og prosjektkoret Kor-e-du samarbeider
om julespillet Til Betlehem
og påskespillet Palmen.
Dette ser vi at menigheten
liker og vi kantorer håper at
dette blir en årlig tradisjon.
Jeg vil også nevne Familieorkesteret som en viktig støttespiller både til de musikalske
spillene og til familiegudstjenestene. Familieorkesteret, som blir ledet av Jens
Kristian Blom, setter en
vakker klang til både musikkspillene og familiegudstjenestene.
I tillegg har det vært spennende å bli kjent med Birkeland kantori som med sine

erfarne og kompetente sangere har en nydelig klang forankret i klassisk kirkemusikk, men som også
vandrer elegant over i
sjangrene jazz og folketoner.

Kor-e-du-koret

Han sier videre at arbeidet
med Kor-e-du-koret har vært
svært inspirerende.
– I anledning etableringen
av MO-senteret på Nesttun
for litt over tre år siden tok
Torill Kongsbakk i Sesamhuset kontakt fordi hun
ønsket en konsert i kirken
som et fellesprosjekt for et
bedre, varmere og åpnere
Nesttun. Hun ønsket også at
det skulle være med et prosjektkor der alle som liker å
synge kunne bli med. Dette
er slike prosjekter som jeg
liker og jeg var spent på
hvordan dette ville gå. Og det
vet jo de fleste, vi hadde vår
fjerde konsert i kirken i
september!
Andre ting Carsten holder
på med er Fana jazzklubb
som han startet sammen
med sin kone. Barbro Husdal
i 2012.
– Vi har et flott samarbeid
med Fana kulturhus og Barbro tar seg av den daglige
driften. Vi har cirka 4 konserter i sesongen og ønsker
nye jazzentusiaster velkommen. På vårens program
kan vi friste med jazzkonsert
den første fredagen hver måned.

Brenne for kveldstoner

Jeg spør videre om han har
noen planer for fremtiden.
– Jeg brenner for ideen om
kveldstoner i en inkluderende folkekirke. Tanken er at
kirkerommet bør være åpent
for alle til å oppleve ro, meditasjon og gode musikkopplevelser. Barbro og jeg har
holdt på med kveldskonserter i Storetveit kirke de
siste 12 årene. Reportoaret
vårt har vært folketoner,

hymner og melodiøs klassisk
musikk. I Birkeland kirke har
kantor Ottar Arnestad, det
kirkemusikalske utvalget og
jeg arbeidet med planer om
arrangementer som skal ha
ulike tema som jazz-gospelmesse, Hele-menighetensynger, salmekveld og lignende. Dette er foreløpig på
planstadiet, men vi håper å få
dette realisert i løpet av våren
2018. Det er bare å glede seg!

Vær frimodig

– Til slutt lurer jeg på om
det er noe du har lyst til å
si til menighetsbladets
lesere?
– Bruk kirken! Kirken har
en fantastisk sangtradisjon

under gudstjenesten som gir
stor glede og inspirasjon til å
synge og være en del av.
Kirken har mange varierte
tilbud og garantert noe som
passer for deg! Vær frimodig
og ta kontakt med kantorene
eller andre for mer informasjon. Vi kantorer ønsker flere
medlemmer velkommen til
klangfellesskapet i Birkeland
kirke! l

Merk av datoen 23
mai! Da inviterer kor
og musikkgrupper i
menigheten og nærmiljøet til en konsert
med allsang og opptredener.
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Nyttårsleir i
Myrkdalen
Nærmere 40 ungdommer
og ledere fra Birkeland
og Sædalen feiret nyttår
på leir i Myrkdalen.
TEKST: Leidulf Øy
FOTO: Andreas Weltzien

er fikk de utfolde seg i alpinanlegget, gi full gass i akebakken,
finne balansen på miniski og samles
rundt bålet. Temaet var «Hvit som
snø». Tilgivelse og ny start var en rød
tråd på samlingene. Her var de på linje
med Hans majestet kongen som sa i sin
nyttårstale: «Den gjør at vi reiser oss
igjen og igjen. Den gir oss kraft og klokskap til å gi hverandre en sjanse til».

H

Nyttårsfeiringen besto av festmiddag, underholdningskveld og
kveldsmesse. Så gikk turen ut i
vakkert vinterlandskap mens snøen
dalte ned. Fakkeltoget endte ved at
de sto i en ring og sang velsignelsen
på vei inn i det nye året. Så var det
raketter, nyttårsklemmer og snøballkrig. Dette gav mersmak, så
ungdommer: Sett av nyttårshelgen
2018/19! l

Bli med på leir i mars

Helgen 9.-11. mars braker det løs
når Slettebakken, Birkeland og
Sædalen menigheter inviterer til
leir
for alle som går på 5.- 7.trinn. Det
blir lek og spill, snop og underho
ldningskveld, humor og alvor, tro og
undring, spennende utfordringer
og store sjanser for å få nye venner!
Følg med på hjemmesidene til men
ighetene. Mer info og påmelding
legges ut snart!

Velkommen til Sædalen menighet!

Her er en oversikt over det som
skjer i Sædalen menighet vårsemesteret 2018. Mer info:
www.sedalenmenighet.no og
på facebook.
• Gudstjenester og søndagsskole i fire aldersdelte grupper: Annenhver søndag på
Sædalen skole
Klubber
• Kompisklubben : 1.-4. trinn,
første tirsdagen i måneden
kl.18.00-19.30 på Kringlebotn aktivitetshus.
• Tweensklubben: 5.-7.trinn,
første tirsdagen i måneden
kl 18.00-19.30 på aktivitetshuset i Kringlebotn
• Tenklubben: 8.-10. trinn.
En onsdag i måneden
KRIK for ungdommer
• Lek og aktiviteter i gymsalen
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for ungdommer fra 8. klasse.
Gymsalen på Nattland skole.
Klokken 13 de samme søndagene som det er gudstjenester i Sædalen menighet

Kor-mandager,
Sædalen skole
• Knøttesang fra 1-3 år kl
17.30-18.15
• Minigospel fra 3- 5 år kl
17.30-18.15
• Barnegospel 1. – 4. trinn
kl.17.30-18.15
• Tweensing 5.-7.trinn
kl.17.30-18.30
Speider
• Speidertorsdager på speiderhytten i Indre Sædal kl.18001930. Fra 1. klasse-videregående.
Kor for voksne
• SoundsLikeUs. På jakt etter

kor for voksne? SoundsLikeUs øver tirsdager i
Slettebakken kirke 19.3021.30

Føtter på fjell trosopplæring i Sædalen
• 0-1 år: Babysang, onsdager
kl 1030 i Kringlebotn aktivitetshus. Fra 17. jan.-30.mai
• 2 år: Sansegudstjeneste
21. januar
• 5 år: Påskevandring- og
påskepyntverksted 17. mars
• 3. klasse: Tårnagenter 27. og
28. januar
• 4. klasse: Juniorkonfirmanter uke 3-7. Tirsdager på
Kringlebotn aktivitetshus,
torsdager på Sædalen skole.
• 4.-7. klasse: Camp Sædalen
(bo-hjemme-leir) 26. og 27.
mai
• 5.-7. klasse: Tweensleir 9.-11.
mars

Smågrupper
• Fellesskap for voksne.
Mindre grupper som møtes
til samtale om liv og tro rundt
et enkelt kveldsmåltid.
Menighetsweekend
• Nordhordaland folkehøyskole 8.-10. juni. Opplegg for
alle aldersgrupper.
Ansatte, Sædalen menighet:
• Leidulf Øy, prest, 48991909 /
lo344@kirken.no
• Sigrid Trætteberg
Fahlvik,menighetspedagog,
98818687 /
st879@kirken.no
• Amund Hosøy, tweens/ungdoms-arbeider, 92696837
/ah487@kirken.no
Ta gjerne kontakt hvis dere
har spørsmål eller ønsker mer
informasjon!
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Draumkvedet for 20. gong:

– Vedkjømeleg
vakkert
Tittelen til denne konsertmeldinga er orda primus
motor Brynhild Utne brukte
då ho takka Sigrid Moldestad for ei særskild vakker
og noko annleis framføring
av det gamle visjonsdiktet
Draumkvedet.
TEKST OG FOTO: Magne Fonn Hafskor

I

tråd med den ytre handlinga i den
gamle teksten, har Brynhild Utne sytt
for at visjonsdiktet har vorte framført
kvar einaste trettandedags jul i Fantoft
stavkyrkje like sidan 1999. Kvar gong
med ein ny kvedar, og kvar gong framført to gongar same kvelden for så
mange som det er plass til i det trange
kyrkjerommet der.
Pågangen har vore aukande, og årets
framføring blei flytta til Storetveit kyrkje, som var fylt til siste benkerad idet
Brynhild Utne introduserte folkemusikaren og artisten Sigrid Moldestad; opphavleg frå Nordfjord, men no busett i
Selegrend i Åsane.

Tolv dagar i djup svevn

HEIDRA KVARANDRE: – Du fekk fram tankane og tonane på ein nydeleg måte. Dette må du
fortsetja med, oppmoda Brynhild Utne etter framføringa til Sigrid Moldestad. Sjølv opna den
populære songaren/folkemusikaren med å be publikum om ein ekstra applaus for Brynhild
Utne i og med den mangeårige innsatsen ho har gjort for å videreføra det gamle visjonsdiktet.

– Eg er glad og stolt over at Sigrid
ville ta på seg denne oppgåva, innleiar
Brynhild Utne. Sigrid Moldestad
kvitterar for dei gode orda med å be
publikum om ein ekstra applaus for
Brynhild; svært fortent i og med den
innsatsen ho har gjort for å videreføra
det gamle visjonsdiktet til fleire generasjonar nye lyttarar.

– Eg er veldig glad for å bli spurt. Det
er litt skummelt, sidan eg ikkje har gjort
det før, så eg har brukt mine tolv dagar i
jula på å læra meg det, fortset Moldestad, og legg til at ho kjenner på ærefrykt for å stå her i dag og framføra eit
dikt med så lang tradisjon.

No har Brynhild Utne
gjeve frå seg stafettpinnen. Det er berre å
håpa at nokon andre
plukkar den opp.
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STARTA DRAUMKVEDET-TRADISJON: Brynhild Utne har sidan 1999 presentert oss for til
saman 20 ulike kvedarar, kvar med ei ny tolking av det gamle verket.

Opphevar tida

Iført ein for høvet svært passande bunadsinspirert «fantasistakk» frå Eva Lie
Design i Oslo (evalie.no) byrjar ho med
å, i korte trekk, gjenfortelja innhaldet i
Draumkvedet.
– Etter å ha søve vekk alle dei tolv
juledagane, vakna Olav Åsteson i dag,
på trettandedagen. Medan han sov, har
han gått den vegen som dei døde går,
fortel ho.
Etter å ha vaska svevnen ut or augo,
reiser Olav Åsteson til kyrkje, der han
fortel kyrkjelyden om opplevingane han
har hatt i det hinsidige medan han sov.
Om han gjorde det i verseform, er det
ingen som veit, heller ikkje om diktet er
basert på ein verkeleg person.
Etternamnet finst i ulike variantar, men
det er Åsteson som har festa seg i den
teksten som er mest i bruk i dag. Nokre
meinar at dette namnet peikar på Olav
den Heilage, sidan
mor hans
heitte Åsta.

Moldestad opnar med å spela nokre
tonar på hardingfela, noko som skapar
den rette stemninga av høgtid. Så tek ho
fela ned frå kinnet, og kvedar dei fyrste
strofane: «Vi’du me lye, eg kvea kan /
um einkvan nytan drengjen / alt um’n
Olav Åsteson / som heve sovi so lengji». Stemma hennar er lys og krystallklår, og kling godt mellom veggane inne
i den vakre steinkyrkja.
Innimellom bryt ho av den songlege
framføringa, anten med å ta tonane opp
igjen på hardingfela, eller ved å gå over
til ei meir forteljande eller resiterande
stemme. Dette fungerar godt, og gjer
det enklare for publikum å få tak i innhaldet i diktet. «Så tok eg av på vetterstig / alt på min høgre hònd / der såg
eg meg ti paradis / de lyser ivi vene
lònd / For månen skin’e / å vegjine
fadde so vie» les ho, og gjentek orda
fyrst i song, før ho let melodien dansa
ein runde på felestrengane. Ho gjer ein
sirkelgang framme i sakristiet medan
ho spelar. Så kjem fortsetjinga: «Der
såg eg att’e gumor mi / meg mune ’kji
bet’e gange / «Reis du deg ti brokksvalin / der skò domen stande».
Me er no allereie halvvegs i diktet,
utan at det kjennes slik. Det er som om
Draumkvedet har den eigenskapen, at
det nærast opphevar tida. Eg ser fleire
rundt meg som lukkar augene og lenar
seg tilbake, djupt konsentrerte. Kanskje
er det innhaldet, kanskje er det det
framandarta og likevel velkjende som
mange opplever i møte med folkemusikken, eller kanskje det er det
reint suggererande ved at den snakkesyngande melodien blir monotont
gjenteken gjennom alle dei 52 versa.
No er det likevel ikkje noko som er
monotont ved Sigrid Moldestads
framføring. Eg har nemnd

vekslinga mellom resitasjon, song og
felespel, men ho maktar også å gje oss
ei svært dynamisk framføring, og det
slår verkeleg gnistar frå hardingfela
hennar etter den dramatiske tekstlinja
som peikar fram mot dagen då
dommen skal falle, sitert over. Ho avsluttar denne bolken med å spela litt på
eit lite vind-klokkespel, der dei metalliske tonane minnar om dei klingande
overtonane frå tibetanske fingersymbalar («tinsha») når dei vert brukt til
meditasjon og i religiøse seremoniar.

Blomar, klemmar, takksigelsar
Så er me over i diktets femte bolk, med
tittelen Den foreløpige dom. Her treffer
me erkeengelen Mikael («såle-Mikkjel»),
som skal vega alle sjelene i ei skålvekt.
Ferda går deretter vidare inn i Dødsriket, med utførlege skildringar både av
korleis vonde gjerningar vert løna, og
gode. «De va han Olav Åsteson / no
hev ’en tålt sine draume» avrundar ho,
før ho går over i ordlaus song til den
same melodien.
Applausen etterpå var stor og lang,
og kunne endt i krav om ekstranummer
(kva skulle det vore?) om ikkje sokneprest Bjarte Holme hadde gått opp for
å avlevera blomar, klemmar og takksigelsar til alle dei involverte. Han takka
Sigrid Moldestad for «ei rotekte framføring», før han vende seg til Brynhild
Utne: «Takk for at du har gjort dette
mogleg 20 gongar på rad, og takk for at
du sit her i dag. Eg veit at du har streva
med sjukdom i det siste. Eg er sikker på
at det du har fått til her i Storetveit, er
unikt i Noreg» sa han. Så tok Brynhild
Utne sjølv ordet. Ho
takka for dei vene
orda, og vende seg
mot årets kvedar.

FRAMFØRTE
VISJONSDIKT FRÅ
MIDDELALDEREN:
Sigrid Moldestads stemme er
lys og krystallklår, og klang godt
mellom steinveggane inne i
Storetveit kyrkje.
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Fakta:
Draumkvedet

«FOR MÅNEN SKIN’E, Å VEGJINE
FADDE SO VIE»: Kunstnar Gerhard Munthe
(1849-1929) er kjend både for sine særmerkte
teikningar til Snorres konge-soger og for
den handteikna utgåva av Draumkvedet
frå 1904; her vers 14 og 15 frå innleiinga til
visjonsdiktet.

• Draumkvedet fortel om Olav
Åsteson, som la seg ned på julekvelden og fall i djup søvn.
Trettandags jul vaknar han, då
folk er på veg til kyrkja. Medan
han sov, har han sett livet etter
døden, korleis synder vert
straffa, og fått ein glimt av paradiset. Olav rir difor til kyrkja for
å fortelja om det han har sett.
Etter gamal tru måtte sjela gjera
ei lang reise etter døden. Olav
Åsteson gjorde denne reisa i
levande live.

«Sigrid; dette var vedkjømeleg vakkert, sa
ho. «Du fekk fram tankane og tonane på
ein nydeleg måte. Dette må du fortsetja
med».

Songstafett i 800 år
Det underskriv denne meldaren gjerne
på, både når det gjeld Sigrid Moldestads
sterke innleving i dette middelalderdiktet,
og tradisjonen med å framføra det på
trettandedagen i Storetveit. Ja, stavkyrkja
blei for liten i år; tradisjonen har vakse
seg stor og krev no betre plass. Det er å
håpa at nye ildsjeler i kyrkjelyden grip tak
i tradisjonen og vidarefører den, for det
fortenar det nybrottsarbeidet som Brynhild Utne har lagt sjel og innsats i
gjennom 20 år.
Samstundes er det verdt å fella ei lita
tåre dersom det ikkje blir fleire framføringar av Draumkvedet i Fantoft stavkyrkja. Ja, den er lita og trang, og kaldt
var det ofte òg; nokon gongar stod frostrøyken ut av munnen både på kvedar
og publikum. Det var likevel noko heilt
særeige med å koma dit ein mørk januarkveld, og oppleva Draumkvedet i omgjevnader ikkje ulik dei der det opphavleg
har vore framført. Det var som å gå fleire
hundreår tilbake i tid; som å ta del i eit
fellesskap der forfedrane våre framleis
var til stades.
Og då er eg vel framme med noko av
kjerna, både i Draumkvedet og i annan

stor kunst; den som maktar å ta deg til
ein annan stad, og gjev deg ei sterkare
kjensle av kva det vil seie å vere menneske. Inni oss er me alle einsame, men
fellesskapet rundt musikk og andre
kunstopplevingar bind oss saman.
Draumkvedet maktar framleis å spela
på strengar djupt inne i oss, slik det har
gjort i kanskje så lenge som 800 år, i
ein slag lang stafett, med stadig nye
kvedarar. Brynhild Utne tok opp denne
tråden i 1999, og har sidan presentert
oss for 20 ulike kvedarar, kvar med ei
ny tolking av det gamle verket.
No har ho gjeve frå seg stafettpinnen.
Det er berre å håpa at nokon andre
plukkar den opp. 

• Det er mange diskusjonar
kring alder, opphav og form
på Draumkvedet, sidan ein for
det meste berre har funne brotstykke og einskilde vers av
diktet. Enkelte meinar at det
kan ha oppstått på same tid
som det islandske Sólarljóð
(Solsongen), som er eit liknande
kristent visjonsdikt, nedteikna
på Island i byrjinga av 1200-talet.
Dette diktet skildrar ein far som,
etter at han er død, fortel sonen
kva han har opplevd i dødsstunda og i Dødsriket, og
formanar alle levande om å
leva eit rettskaffent liv.
• Ein veit ikkje kven som har
skrive Draumkvedet, men dei
ﬂeste nedteikningane er gjort
i Telemark. Magnus Brostrup
Landstad nedteikna ein versjon,
etter å ha høyrt Maren Ramskeid frå Kvitseid framføre det
rundt 1850. I 1890-åra tok professor Moltke Moe brotstykke
frå ulike kjelder og sette desse
saman til ei utgåve på 52 vers.
• Visjonslitteratur er forteljingar
om ferder til den andre verda.
Dei mest kjende er Den guddommelege komedien av Dante
Alighieri (1265-1321) og Tundals
visjon (opphavleg nedteikna
av ein irsk munk på midten av
1100-talet). I norsk samanheng
står likevel Draumkvedet i ei
særstilling.
STOR INTERESSE: Storetveit
kyrkje var fylt til siste benkerad
under årets framføring av
Draumkvedet.

1/18 • 7

felles1-2018_felles.qxp 24.01.2018 15.34 Side 8

Steinkirken i
Helsingfors
Tempelplassen kirke ble innviet i september 1969, og er en av
Helsinkis største severdigheter med rundt 600.000 årlige besøkende.
TEKST OG FOTO: Knut Corneliussen

A

llerede på 1930-tallet ble det
planlagt å bygge en kirke på
Tempelplassen, en liten fjellhaug i
Helsinki. Den gang så arkitektene for
seg en tradisjonell katedral med to
tårn. Denne ble aldri bygget.
Finnene fikk det travelt med å krige,
først med vinterkrigen mot Sovjet, og
senere mot Tyskland da de skiftet side.
Etter krigen ble det utlyst en konkurranse om å bygge en ny kirke. Denne ble
vunnet av arkitektene Timo og Tuomo
Suomalainen, som løste problemet med
å bygge en kirke på en tomt som egent-

lig ikke lot seg utnytte. I stedet for å
bygge en tradisjonell kirke, hugget
de seg ned i tomten og bygget kirken
nedover. Steinen som ble sprengt ut
ble nyttet som en del av kirken. Veggene er derfor delvis sprengte fjellsider og delvis grove steinblokker.
Kirken mangler et tradisjonelt tårn
og har ingen kirkeklokke. Til dette
formålet brukes lydbånd. Inngangen
kan virke anonym, men når du
kommer inn, vil du ikke være i tvil
om at du befinner deg i en vakker,
om enn noe særpreget kirke. 

 VED ALTERET: Altertavlen er en revne i fjellveggen. I tillegg til vanlige kirkelige handlinger,
er kirken mye brukt som konsertlokale på grunn av den særegne akustikken innenfor de
ubehandlede bergveggene.
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 FORAN INNGANGEN: Kirkens rette navn er Tempelplassens
kirke, men den er kjent både som Steinkirken og Fjellkirken.

 SPEKTAKULÆR ARKITEKTUR: Finland er kjent for mye fantastisk og
god arkitektur, noe Tempelplassens kirke er et av de fremste eksemplene på.
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Samfunnet endrer seg og rammebetingelsene for kirken endrer seg. Da må
kirken ta grep. I 2015 initierte fellesrådet en virksomhetsgjennomgang. Nå
er denne sendt ut på høring, med svarfrist 1. mars.
TEKST OG FOTO: Karoline Rossgård Salhus

– Gjør vi de riktige tingene,
OG GJØR VI TINGENE RIKTIG?
H

vordan sikre og styrke kirkens
nærvær i Bergen? Er kirken i
Bergen organisert på en hensiktsmessig måte? For å gi fellesrådet et
best mulig grunnlag til å lede og videreutvikle en bærekraftig kirkelig virksomhet i Bergen, ble det i april 2015
nedsatt et utvalg til å foreta en virksomhetsgjennomgang og utarbeide
en samlet vurdering av den totale
ressursutnyttelsen i organisasjonen.
– God forvaltning handler også om
effektivisering og nytenkning. Det
ligger mange positive muligheter i en
eventuell bedre utnyttelse av våre ressurser, og vi er forpliktet til å forvalte
ressursene klokest mulig til beste for
menighetsarbeidet i Bergen. Også politiske signaler om kirkens fremtidige
økonomi danner bakgrunnen for at
fellesrådet etablerte et utvalg, forklarer kirkeverge Asbjørn Vilkensen.
– Et ansvarlig fellesråd bør med jevne
mellomrom komme tilbake til spørsmålene: Gjør vi de riktige tingene, og
gjør vi tingene riktig? Herunder om vi
er organisert på en effektiv og god
måte, sier leder i fellesrådet, Lars
Kristian Stendahl Gjervik.
Tre modeller for samorganisering
Utvalgets arbeid har resultert i rapporten «Virksomhetsgjennomgang av

BKF og alle menighetene i Bergen».
Denne (samt et høringsbrev) ble i uke
40 sendt ut på høring til alle menighetsrådene, de tillitsvalgte, vernetjenesten, Bispedømmerådet, de tillitsvalgte for prestene, felles miljøutvalg og den enkelte BKF-ansatte. I tillegg oppfordres stabene til å drøfte
rapporten og gjerne også avgi en felles
uttalelse. Høringsfristen er satt til
1. mars 2018.
Behov for endringer
– Det er etter mitt skjønn ingen tvil
om at det er behov for strukturelle
endringer i kirken. Først og fremst
fordi samfunnet endrer seg, men også
fordi rammebetingelsene for kirken
endrer seg. Fokus på effektiv og god
drift vil være viktig for å få gjennomført mest mulig arbeid og for å legitimere videre offentlig støtte, utdyper
fellesrådsleder Stendahl Gjervik.
Utvalget foreslår ikke at de nye og
større stabene skal samlokaliseres,
men samorganiseres. Rapporten foreslår omstruktureringstiltak i form av
tre ulike modeller for samorganisering
av staber, der modell 1 er minst radikal
og modell 3 mest radikal, basert på en
analyse av de tre hovedområdene:
soknestruktur og kirkebygg, kirkevergens administrasjon, og ressurs-

fordeling knyttet til bemanning i menighetene.
Større enheter - mer samarbeid
Kirkevergen ser for seg flere positive
synergier av en eventuell omorganisering til større arbeidsfellesskap.
– Større enheter vil gjøre den enkelte
stab mer robust, og kan i større grad
samordne løsninger og oppgaver. En
kan legge bedre til rette for og stimulere til faglig samarbeid blant eksempelvis kateketer, ansatte innen trosopplæring, diakoner, kantorer og flere faggrupper. Vi tror også at større enheter
vil skape mer standardiserte rutiner for
administrasjon og planverk, og at dette
også kan gi en effektiviseringsgevinst,
forklarer kirkevergen. Utvalget har i tillegg vektlagt en organisering som
legger til rette for flere hele stillinger og
mindre administrasjon.
– Større stillinger vil typisk være mer
attraktive og skape mindre turnover
enn det vi erfarer i dag. Utvalget sannsynliggjør også at samorganisering av
staber vil medføre behov for færre administrative stillinger og frigjøre økonomi som igjen kan kompensere for
eventuelle svakere inntekter, eller
eventuelt finansiere flere operative
stillinger i menighetene, utdyper kirkevergen.

Advokatﬁrmaet

Vegard Austgulen AS
• Arv/gaver • Familie • Ektepakter
• Samliv • Kontrakter • Kjøp/salg
15 prosent rabatt til nye klienter fra søndre bydel, der jeg vokste opp! Hjemmebesøk mulig.
Sandviksbodene 1H-Slaktehuset, 5035 Bergen
Telefon: 55 70 63 64 - 924 59 483
E-post: vegard.austgulen@advokathus1.no

www.byadvokaten.net
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Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
TILLITEN TILwww.abbedissen.no
OSS VIL BLI GODT IVARETATT
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En bred og åpen prosess
Utvalgets arbeid ble avsluttet i mai
2017, og rapporten ble lagt frem for
fellesrådet 20. september for videre
behandling. Ett av punktene i vedtaket for prosessen videre er en bred
høring.
– Høringen er en åpen invitasjon til
å uttale seg generelt om rapporten og
de forslagene som fremkommer i den,
og til å foreslå eventuelle andre løsninger som kan svare på fellesrådets
mandat til utvalget. Arbeidet har til
nå vært en prosess i et nedsatt utvalg.
Nå er det viktig at den videre behand-

lingen blir en bred og åpen prosess
hvor ingen konklusjoner er gitt på forhånd, sier kirkevergen.
Når høringsfristen går ut i mars vil
kirkens arbeidsgiver- og interesseororganisasjon (KA) bistå i systematisering av høringsuttalelsene, før kirkevergen fremmer forslag om tiltak til
fellesrådet i juni.
– Nå håper vi på en god prosess. Vi
ønsker at kirkene i Bergen skal være
godt rustet og organisert for de muligheter og utfordringer som ligger foran
oss. Dette må høringsinstansene hjelpe
oss med, oppfordrer kirkevergen. 

DIN MENING ER VIKTIG: – Vi ønsker
at kirkene i Bergen skal være godt
rustet og organisert for de muligheter
og utfordringer som ligger foran oss.
Dette må høringsinstansene hjelpe oss
med, sier kirkeverge Asbjørn Vilkensen
(til venstre). Til høyre: Fellesrådsleder
Lars Kristian Stendahl Gjervik.

Mer informasjon:
bergen.kirken.no/om-oss/
virksomhetsgjennomgang

VI TRENGER
FRIVILLIGE.

Et byrå for hele
Bergen og omegn

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.
Les mer og meld din interesse på
kirkens-sos.no

Døgntelefon 55 13 40 04
Vi har lang erfaring og rimeligere priser.
-begravelsesbyraa.no

Å snakke med folk om livet gir mening.
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Du eier
kirken din!
Er du medlem i Den norske kirke, skal du vite at du eier kirken der du
hører til. Sammen med alle de andre medlemmene i kirken som du
sokner til.
TEKST: Edvin Bratli

D

et er ikke menighetsrådet, kommunen eller kirkelig fellesråd
som eier kirkene. Det er medlemmene. Den juridiske eieren av kirken er
soknet. Et sokn er det samme som
«alle medlemmer i Den norske kirke»
som bor innenfor et bestemt geografisk område. Derfor; er du medlem så eier du en kirke.
Mange forbinder menighetsrådet
(på nynorsk: soknerådet) med dem
som har ansvar for kirken. Det er bare
litt rett. Menighetsrådet har noe ansvar, men det eier ikke kirken.
Kirkeloven sier hva menighetsrådet
har ansvar for i §9. Det kanskje viktigste i denne paragrafen er følgende:
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan
gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord
kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om
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gode formål og legemlig og åndelig
nød avhjulpet».
Menighetsrådet skal arbeide for å få
i gang tilbud og aktiviteter for både
barn, unge og voksne. Menighetsrådet
er en bruker av kirken, og kan bestemme litt av det som skal foregå i
kirken.
Som eier av kirken er det vel jeg som
bestemmer hvordan den skal drives?
Hvem som skal få bruke den? Har jeg
ansvar for vedlikeholdet? Nei. Slik
innflytelse har jeg ikke. Det er kirkelig
fellesråd i kommunen som har ansvar
for drift og vedlikehold av kirken min.
Det er dette rådet som opptrer på
mine vegne, som eier.
I Bergen er det Bergen kirkelige fellesråd som har ansvar for alle kirkene i
kommunen. Kirkelig fellesråd er satt
sammen av en representant fra hvert
menighetsråd, en representant fra
kommunen og en fra biskopen. Kirkelig fellesråd har sine oppgaver listet
opp i Kirkeloven §14.

Det er dyrt å vedlikeholde kirker og
å holde dem i drift. Særlig er strømutgiftene store i vinterhalvåret. Hvor får
kirkelig fellesråd pengene fra til drift
og vedlikehold? Må jeg betale? Ja, min
andel. Heldigvis er vi mange eiere. Et
par tusen. Kommunen «samler inn»
over skatteseddelen, og sender pengene videre til kirkelig fellesråd.
Kirkelovens §15 pålegger kommunen
et ansvar for å bevilge penger til drift
og vedlikehold av kirken.
Kirken din står der! Bruker du den?
Har du tenkt over det? Nysgjerrig? Du
finner Kirkeloven på internett (lovdata.no). 
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Avslutning og begynnelse
Lørdag 4. november ble det for andre gang invitert til et kulturarrangement på
Englene har for lengst «dalt ned i skjul», og landet trygt sammen med barnepregede juletrekurver, glasskuler og flagg fra alle verdens land, i kassa nede i kjelleren.
Støvsugeren har gjort et tappert forsøk på barnåljakt, og vi har for lengst bladd
om på familiekalenderen på kjøkkenet.
TEKST: Dialogprest Marianne Bergsjø Gammelsæter

J

eg innrømmer at jeg liker dette med
å få starte på nytt. Jeg gleder meg
over min nye turkise kalenderbok 2018,
selv om jeg utmerket godt vet at alt kan
synkroniseres i Outlook. Enda en gang
skriver jeg inn navn, nummer, aktiviteter, fridager og arbeidsavtaler. En ny
begynnelse.
«For hver begynnelse er det en slutt,
og for hver slutt er det en begynnelse»,
heter det i den ene Gudsrikeleik-fortellingen (godlyplay.no) til temaet «kirkeåret». Den setningen bærer håpet i seg.
Like fullt lever vi i sammenheng med
det som har vært. Vi drar med oss krevende relasjoner, smertefulle erfaringer
og frykt for fremtiden. Livet er ikke så
enkelt som å kjøpe seg ny turkis kalenderbok!
Midt i dette som var, og det som vil
komme, lever vi i sammenheng med noe
større og tror på noe dypere. Vi tror på
en Gud som var før begynnelsen, som er
midt i livets overganger, og som møter
oss i enhver ny begynnelse i livet. Han
melder også for dette året: Se, jeg gjør
noe nytt. Nå spirer det fram. Merker
dere det ikke? (Jes 43.1)
På kirkelig dialogsenter Bergen, der
jeg arbeider som dialogprest, er noe av
det viktigste vi gjør å dele håpet og

Fakta: Bergen Kirkelige
Dialogsenter (KDB)
• KDB er Den norske kirkes forlengede arm i dialogfeltet i
Bjørgvin bispedømme. KDB er
lokalisert like ved Mariakirken
og er et ressurssenter for trosog livssynsdialog.
• Historien begynner like etter
terrorangrepet 22. juli 2011.
Imamene fra Bergen moské
møtte da domprost Jan Otto
Myrseth på trappen til Domkirken, både for å vise støtte
og som et initiativ til å stå

troen. Håpet som trosser motløsheten
og som skaper fred. Troen som trosser
frykten og som skaper forsoning. Dette
året ser jeg frem til å bidra til flere slike
«håpets møteplasser», og delta enda
mer i viktig religiøs dialog.

Kveldsmesser og andre
arrangementer
Jeg ønsker derfor velkommen til å delta
på våre månedlige kveldsmesser Under
åpen himmel i Mariakirken, Pusterom i
Johanneskirken eller de to store arrangementene i vår:
• 8. mars-gudstjenesten kl. 19, med
blant annet biskop Helga Byfuglien og
Thea Wang (vokal) med kirkekaffe og
religionsdialog etterpå.
• «Salig er tørsten» i Åsane kirke lørdag
10. mars fra kl. 10-17, med blant annet
Peter Haldorf som hovedforedragsholder, og mange gode seminar med
«næring til det indre livet».
Eller kanskje ønsker menigheten bidrag fra oss på en menighetskveld, medarbeidersamling eller konfirmantsamling? Ta gjerne kontakt, informasjon finner du på Kirkelig dialogsenter Bergen
eller på vår Facebook-side (se under). 

sammen i en vanskelig tiden.
• KDB ble stiftet 18/9 2011.
Samme høst tok de initiativ til
å etablere Samarbeidsrådet for
tros- og livssyn (STL) i Bergen.
Dette samlet raskt 17 tros- og
livssynssamfunn under samme
paraply; fra humanetikere og
kristne menigheter til muslimer,
buddhister og hinduer.
• Dialogsenteret jobber i to
spor. Det ene handler om å
være en møteplass for en mer
meditativ kristen praksis. Det
andre er direkte tros- og livs-

NYTTÅRSHILSEN: - Dette året ser jeg frem
til å bidra til flere slike «håpets møteplasser»,
og delta enda mer i viktig religiøs dialog,
skriver dialogprest Marianne Bergsjø Gammelsæter. FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

synsdialog, med tett samarbeide med STL om temamøter
og kulturarrangementer. Det
siste innebærer blant annet et
undervisningsprogram på asylmottakene, i samarbeid med
UDI Vest og Bergen moské.
• KDB har også utviklet «Inter»,
et dialogarbeid blant unge i
studentalder. Fem unges fortellinger om tro og livssyn
veves sammen, med åpning
for dialog i etterkant. Forestillingen «Min tro» skal presenteres for elever ved videregående skoler i Hordaland.

• En annen viktig arena for dialog er «Sammen for fred», et
fellesarrangement som har
blitt holdt to år på rad; i fjor i
Mariakirken og nå sist i Johanneskirken 4/11, der kristne,
muslimer, bahaier, buddhister,
jøder, humanetikere og andre
tente fredslys og leste fredstekster fra hver sine tradisjoner.
• Mer informasjon:
- www.kirkeligdialogsenter.no/
bergen
- www.facebook.com >
Kirkelig dialogsenter Bergen
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Menighetsbladet
presiserer
I forrige utgave hadde vi et intervju med
ekteparet Laila og Tarald Ueland, som
har skrevet en bok der de forteller om
hvordan det var å være pårørende til
datteren Lillian Ueland, som døde
av nevroendokrin kreft i 2015, 47 år
gammel. Hun hadde da levd i seks år
med den alvorlige diagnosen.
En leser reagerer på en uttalelse i intervjuet om at de fleste som får denne
typen kreft, dør etter kort tid. Det burde
heller stått at «noen dør etter kort tid» i
stedet for «de fleste». Lillian hadde også
muligens levd med kreften en stund før
den ble oppdaget. Straks etter operasjonen på bukspyttkjertelen ble det
konstatert spredning til lever og lymfeknuter. Uten å gå nærmere inn på detaljer, kan vi også nevne at Lillian
Ueland hadde en sjelden «mellomsvulst», noe som forklares bedre i ekteparets bok (les gjerne side 73-75). 

Menighetsbladene søker

Annonseselger
Dette bladet er et samarbeidsprosjekt
mellom Birkeland, Bønes, Skjold,
Slettebakken, Storetveit og Søreide.

Åtte sider er lokalstoff for hver enkelt
menighet, de resterende sidene utgjør fellesdelen. Bladene kommer ut
fem ganger årlig. Totalopplaget for
hvert nummer er vel 30 000 eks.
Vi søker en dyktig annonseselger
som vil arbeide med provisjonsbasert salg av annonser til fellesdelen.

Kontakt Tove Elin Nygaard,
to-eli-n@online.no

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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Metoo i kirken
– Økt offentlig oppmerksomhet på det
som skjer i det skjulte er bra. Seksuell
overskridende adferd bør snakkes ihjel
og ikke omgis av taushet som skaper
skamfølelse og ensomhet.

D

ette sier Helga Haugland Byfuglien
(bildet), preses i Bispemøtet. Hun
understreker at denne åpenheten også
skal gjelde i kirken.
– Det skal være trygt å etablere nære
relasjoner til kirkelig tilsatte og frivillige medarbeidere. Vi arbeider for at
kirken skal gi mennesker trygge rom.
Det kirkelige arbeidsmiljøet skal være
kjennetegnet av respekt og likeverd.
Trakassering er uakseptabelt i alle
sammenhenger, og vi har nulltoleranse
for krenkelser og overgrep, sier hun.
Likevel skjer det seksuell trakassering og overgrep også i kirken. Den
norske kirke har lenge hatt et system-

atisk arbeid for å forebygge og avdekke
seksuell trakassering og overgrep.
– Dette har vært tema på mange
medarbeidersamlinger og kurs, og det
har vært gjort undersøkelser, samt fagutvikling og forskning på temaet. Det
finnes egne beredskapsplaner mot
seksuelle overgrep på alle nivåer i
kirken, og ressursmateriell til bruk i
beredskapsarbeidet, forteller Byfuglien.
Kirkerådet og de elleve bispdømmekontorene har kontaktpersoner man
kan henvende seg til hvis man ønsker
hjelp til avklaring og eventuelt til å formidle hva man har opplevd. 
FOTO: CLAUS ARNE WILHELMSEN
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Veien, sannheten og livet
Omskiftninger i samfunn og kirke kan gjøre oss engstelige, urolige og utrygge.
Men for en troende kristen er det én ting, et fast punkt, som aldri kan rokkes:
Kirkens Herre, Jesus Kristus, er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.
TEKST: Tor D. Hanson

H

va vil det si at Jesus er Herre?
«Sjef» passer kanskje bedre i daglig
tale, og skal vi holde oss til det moderne
internasjonale forretningsspråk, er
Jesus kirkens CEO, «Chief Executive
Officer», øverste person med myndighet til å ta avgjørelser. At Jesus er Herre
betyr altså at han er kirkens øverste
autoritet og myndighetsperson, innsatt
av Gud, og at all makt i himmelen og på
jorden er overdratt til ham.
Jesus leder én kirke, for det finnes
bare én kirke på jorden. Det er forsamlingen av dem som tror på ham, dem
som har bøyet kne for ham, og som i
sannhet tilber ham sammen med Gud
vår Far og Den Hellige Ånd. Jesus har
sagt om sin kirke at «dødsrikets porter
skal ikke få makt over den». Det vil si
at destruktive krefter aldri kan bryte ned
Jesu kirke. Kirkesamfunn er noe annet.
De kan oppstå, og bli borte igjen. Byggemateriale i Jesu kirke er mennesker,
«levende steiner», og grunnvollen er
apostlenes og profetenes overleveringer
med Kristus Jesus selv og hans ord som
hjørnesteinen. Den Hellige Ånd er
«talerøret» som minner oss om alt Jesus
og hans disipler har lært oss.

Blant de mest kjente sitatene fra
Jesus er: «Jeg er veien, sannheten og
livet. Ingen kommer til Far uten ved
meg.» Jesus er ikke bare en som peker
på veien, peker på sannheten, og peker
på livet, men han er veien, er sannheten
og er livet. Han er den som bringer oss i
samfunn med Gud, og som gir oss
håpet om et liv ut over døden. Derfor er
det å holde kontakt med, og å holde seg
nær til Jesus så avgjørende for den som
tror. «Tett ved sida mi går Jesus»
synger vi i en salme.
Det som skiller oss fra Gud er våre
synder, våre overtredelser og lovbrudd.
Vi klarer ikke å holde Guds bud, og vi
klarer ikke en gang å leve opp til den
standard vi selv har satt for vårt eget liv.
Konferer de mange «nyttårsløftene»
som ofte blir brutt eller glemt.
Et annet viktig Jesus-sitat er: «Tro
ikke at jeg er kommet for å oppheve
loven eller profetene! Jeg er ikke
kommet for å oppheve, men for å oppfylle». Jesus har levd det rettferdige livet
vi aldri har klart å leve selv, og stedfortredende har han tatt straffen for alle
våre synder, konferer påskens budskap.
Men mange tenker at fordi Jesus har
oppfylt lovens krav, trenger ikke vi bry

tanker
om tro

oss så mye om Guds bud. Men det er
farlig å tenke slik, for det er en misforståelse at Jesus har opphevet Guds lov
og bud. Budene er der, og de gjelder til
alle tider, for de gir oss merkesteinene
og veiledningen for hvordan vi skal leve
et godt liv, og de hjelper oss slik at vi
ikke kommer bort fra Jesus.
La oss ta et bilde fra dagliglivet. Mange
bergensere har lært å sette pris på Gullfjellets vakre og utfordrende turterreng.
Hva er det som karakteriserer Gullfjellet? Det er de gode turveiene, redningshytten, og framfor alt varderekkene som hjelper oss til å finne veien
hjem, eller til hytten, hvis uværet plutselig setter inn og sikten blir dårlig. På
samme måten er Guds bud en varderekke som hjelper oss til å holde
kursen slik at vi ikke kommer bort fra
Jesus, men finner veien hjem til Gud.
Salmisten i gammel tid sa: «Herrens
påbud er rette, de gjør hjertet glad.
Herrens bud er klart, det gir øynene
lys». 
EN VANDRER I GULLFJELLET: Det er de
gode turveiene, redningshytten, og framfor
alt varderekkene som hjelper oss til å finne
veien hjem, eller til hytten, hvis uværet plutselig setter inn og sikten blir dårlig.
FOTO: CLAUS ARNE WILHELMSEN
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Vil du
være med?
NKLF:

Norges Kristelige Legeforening (NKLF) er
en forening for leger og tannleger som har
som mål å støtte hverandre i et fellesskap og
hjelpe hverandre til å bevare og bruke troen
både i hverdagen og i jobben som helsearbeidere.

O

rganisasjonen ønsker å
bidra i helsemisjonsarbeidet, både hjemme og ute, å
være en viktig stemme i samfunnsdebatten om medisinsk
etikk og verne om livet fra
unnfangelsen til en naturlig
død, og å skape et nettverk
blant kristne medisinstud-

enter og tannlegestudenter
slik at de skal bevare troen
og bli utrustet til å møte utfordringer i skjæringspunktet
mellom fag og tro.
– Vi tror det er mange leger
og tannleger i menighetene
rundt om i landet som ikke
kjenner oss, sier general-

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

Heine
Polden

Cathrine
Polden Misje

     
www.bergenogomegn.no

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

AVD. SOTRA

2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume
Tlf: 55 21 44 50

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad
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sekretær i NKLF, Magnar
Kleiven (bildet). Han ønsker
å invitere de til å bli medlemmer.
– Med et sterkt NKLF kan
vi bidra til en positiv utvikling
i norsk helsevesen spesielt og
i samfunnet generelt.
Du trenger ikke være lege

eller tannlege for å bli medlem
i NKLF; de ønsker også alle
andre velkomne som støttemedlemmer. Du kan melde
deg inn via www.nklf.no.
Trenger du mer informasjon,
ring Magnar Kleiven på mobil
95248733 eller send en epost
til magnar@vivilja.no 
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Mye nytt fra
menighetsrådet
I 2018 har rådet fått ny leder. Karina Hestad Skeie tar
over etter Marit Serine Robbestad Skeie som har ledet
Birkeland menighetsråd i 6 år. Morten Jakobsen er ny
nestleder.

ratulerer også til vår nye sogneprest Kjersti Gautestad Norheim,
en varm forkjemper for barn og unge
og for menighetsutvikling. Det er inspirerende for de folkevalgt i menighetsrådet som skal engasjere seg i en
rekke saker. Vi begynner året med en
samling sammen med staben i Birkeland. Staben er våre helter, som vi er
veldig glade i og stolte over. Det er en
glede at de tar seg til å være sammen
med menighetsrådet. Sammen skal vi
løfte blikket og tenke stort om det vi
gjør.

G

GRAVSTEIN
Alle utførelser- fra
grov til helpolert.
Rikholdig utstilling
under tak.
Navnetilføyelser
og oppussing.
Katalog på eikner.no

To menigheter i samme sogn

Nå er vi ikke bare Birkeland lenger! Fra
2018 er Sædalen menighet innlemmet i
samme sogn. Dette arbeidet ble startet
opp av frivillige i 2006. Det er gudstjenester på Sædalen skole og tre ansatte som har kontorfellesskap med ansatte i Birkeland. Sædalen menighetsstyre har fått delegert ansvar for menighetsarbeidet i området og sender
blant annet ut egne invitasjoner til
barn. Birkeland menighetsråd ser fram
til samarbeid. Vi skal ha felles møter og
vil skape gode administrative rutiner

for det som er felles. Informasjonsarbeid, nettside og menighetsblad er et
felt som skal utredes i løpet av våren.
Tusen takk for alle gaver til menighetsarbeidet som har kommet inn i
2017. Vår aksjon for økt givertjeneste
har bidratt til økte inntekter som skal
brukes til det beste for menigheten.
Dette kan dere lese mer om i årsmeldingen som kommer ut i februar. l

Trosopplæring i Birkeland VÅR 2018:
Birkelands trosopplæring 0-18 SAMMEN OM SKATTEN tilbyr alle døpte / tilhørende et spesielt
tiltak 1 gang i året. Det sendes ut personlig innbydelse pr post 2 -3 uker før selve tiltaket, men
alle i rette alder er velkommen!
Nedenfor ser du hva som tilbys denne våren. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!
Hilsen Birkeland menighet
v/ kateket Ingunn Myklebust; im658@kirken.no / tlf: 55 36 22 87

Mandag og fredag 7-15
Tirs,ons og torsdag 7-18
Lørdag 10-14

Ulsmågv. 27, Nesttun 55987000

LEDER RÅDET: Karina Hestad Skeie er ny
leder av menighetsrådet.

0 –5 år
- Sammen om en nyfødt skatt:
Dåpsmøte og dåpssamtale
før dåp, 0-1 år.
- Sangskatten : Babysang i kirken, 0-1 år:

5 - 10 år
- Kirkeskatten Gammel kirkeveg, 8 år:
27. mai
- Sammen om Bibelens skatter:
Camp Sædalen ,10 år: 26.-27.mai

10. og 24. jan., 7. og 21. febr., 7. og 21. mars,
4. og 18. april og 2. og 23. mai.
Jeg - en skatt : Utdeling av kirkebok, 4 år:
15. april
Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging ved
begravelser og bisettelser.

11-15 år
- Sammen om Bibelens skatter:

Camp Sædalen, 12 år : 26.-27.mai

- Ung skatt: Markerer starten på ungdomsskolen, 13 år: 8. juni
Døgnvakt
Døgnvakt55
5590
9019
1980
80
www.samdals.no
www.samdals.no
HåkonsgttBergen
HåkonsgttBergen

- Skattekartet: Info / påmelding nye
Ƥr, 14 år: I løpet av juni
-Skatten og perlene: KonƤrmasjonstid, 15 år.

0-18 SAMMEN OM SKATTEN:
Vi ønsker å formidle Guds kjærlighet i
Jesus Kristus, slik at våre barn og unge erfarer at
de lever under Guds himmel og midt i Guds hjerte.
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Grønt
hjørne
Birkeland har blitt Grønn
menighet. Som en del av
dette vil vi ha en fast
spalte, «Grønt hjørne», i
menighetsbladet og på
nettsidene våre.

Nå i fastetiden har vi fokus på
kjøttfrie middager og bruk av
restemat. På nett-siden vår vil
vi legge ut kjøttfrie middagsforslag hver uke i fastetiden.
Ellers anbefaler vi nettsiden
www.matvett.no og boka
«Restekjærlighet» - hvordan
gjenskape restene fra i går til
noe velsmakene og nytt i dag.
Ingrid Espelid Hovigs
rødbetsuppe:
✔ 4 porsjoner:
✔ 3-4 rødbeter
✔ 1 bit sellerirot
✔ 1 potet
✔ 1 løk
✔ 1 liten skalk kål
✔ 1/2 purre
✔ Smør/margarin
✔ Ca. 1 liter vann
✔ Salt og pepper
✔ 1-1,5 ss eddik
✔ Rømme
Slik gjør du:
Skrell rå rødbeter. Riv rødbetene, bruk gjerne matprosessor. Riv poteten. Litt margarin
varmes i gryten og grønnsakene freses. Tilsett de andre
grønnsakene: hakket løk, finsnittet purre, finsnittet kål og
sellerirot. Ha i suppeterning
eller kraft, hvis du har det. Spe
med vann. La suppen
småkoke i en halv time. For å
friske opp rødfargen kan du
rive i en rå rødbete, men da
skal ikke suppen koke etterpå.
Smaksettes med eddik og
kanskje litt timian. Suppen
serveres med en klatt iskald
rømme og litt persille på
toppen. FOTO: LIZ WEST/WIKIMEDIA

Lørdag 7. april kl. 15.30– 18 i menighetshuset, Øvsttunveien 29:
Program :
• Konsert og allsang med Carsten
Dyngeland og Barbro Husdal
Nydelig musikk, sang og allsang
• Middag: svinestek m/tilbehør,
kaffe og kaker
• Filmandakt v/Erling Wanvik
• Pris: 200,- kr

Påmelding seinest fredag 23. mars til
menighetskontoret, telefon 55 36 22 80,
e-post: birkeland.menighet@kirken.no
Postadresse: Birkeland menighetskontor
Pb. 152 Nesttun, 5852 Bergen
Gi beskjed om dietthensyn ved
påmelding Hjertelig velkommen!
Arr: Birkeland diakoniutvalg

Vi takker
og ber
Kjære forbedere: Til Herren
kan vi komme med alt.

Vi takker og ber for:
Uke 5: Bibeltimen, for
bibelgruppene, for alle
nye i nabolag og menigheten, for dåpsbarn og
dåpsfamilier, ungdomsarbeiderne våre og nattkaféen for ungdom.

Uke 6: lt ulønnet og
lønnet arbeid som gjøres
i Birkeland og Sædalen.
Administrasjonsleder og
frivillighetskoordinator
og alle frivillige medarbeidere.
Uke 7: Trofaste forbedere. Natteravner og
dagravner i lokalmiljøet.

Fastetiden og fastegudstjenesten 14/2. Samtalegudstjenesten 18/2 i
Birkeland.

Uke 8: Alle som lider
nød i verden, i vårt eget
land og i vår menighet.
Alle dåpsbarn og familier/faddere, dåpsgudstjenesten lørdag 24/2.

Uke 9: Bibeltimen 27/2.
Prestene i Birkeland og
Sædalen. Flyktninger –
både i vår nærhet og
langt borte.
Uke 10: Gudstjeneste
med innsettelse av ny
sokneprest, årsmøtet i

Birkeland menighet og
menighetsrådet. Våre
naboer på MO-senteret.

Uke 11: Alle som sørger
over tapet av noen, sorgseminaret lørdag 17/3.

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.
Forbønn fra KFUK/
KFUM-speiderne

Er besøkstjenesten

noe for deg?
I Birkeland menighet trenger vi
flere besøksvenner.

Som besøker får du en fast person du
besøker jevnlig etter avtale, og det kan
innebære å gå tur, bare prate sammen,
følge til lege, gudstjeneste eller liknende.
Det vanlige er 1-2 timer annenhver uke.
Du får mulighet for kurs og påfyll i tjen-

esten, og oppfølging av diakonen som
er besøksleder. ●
Kontakt diakon Linda Bårdsen for
en uforpliktende samtale:
55 36 22 85 • lb878@kirken.no

✃
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Velkommen til Pensjonistfest

✃
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Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet
Tlf.: 55 36 22 80 - E-post: birkeland.menighet@kirken.no - Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen
Vikarprest:
Atle Otto Moe: 55 36 22 83
am962@kirken.no

Menighetspedagog Sædalen:
Sigrid Trætteberg Fahlvik:
55 36 22 91 - st879@kirken.no

KRIK- Nesttun
nesttun.krik.no
Facebook>KRIK Nesttun

Kateketer:
Ingunn Myklebust: 55 36 22 87
im658@kirken.no
Carina Ø. Søfteland: 55 36 22 88
cs467@kirken.no

Kantorer:
Carsten Dyngeland
cd275@kirken.no
Ottar Arnestad: 55 36 22 86
oa534@kirken.no

1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Cecilie Hanseth cecilie.o.hanseth@gmail.com

Administrasjonsleder:
Eli Heggdal: 55 36 22 81
eh462@kirken.no

Kirketjener:
Barbro Husdal: 55 36 22 89
ah337@kirken.no

Dåp, vielse og begravelse:
Kirketorget 55 59 32 10
kirketorget@kirken.no

Diakon:
Linda Bårdsen: 55 36 22 85
lb878@kirken.no

Sokneprest:
Kjersti G. Norheim: 55 36 22 92
kn223@kirken.no

Tweens- og ungdomsarbeider
Amund N. Hosøy
ah487@kirken.no

Frivillighetskoordinator/
administrasjonskonsulent
Hilde Karin Wolter: 55 36 22 90
hw678@kirken.no

Kapellan:
Leidulf Øy: 55 36 22 84
lo344@kirken.no

Ungdomsarbeid:
Andreas Weltzien
aw792@kirken.no

Ta gjerne direkte kontakt
med ansatte. Hvis de ikke er
til stede er det mulig å legge
igjen beskjed.
Besøksadresse:
Hardangerveien 5 B, Nesttun
Menighetshuset,
Øvsttunveien 29
Bestilling av lokaler: 55 36 22 80
leie.birkeland@kirken.no

Birkeland Y’s Men’s Club
Helge Strøm Nilssen
hestni@gmail.com
55 10 11 54 - 414 07 774
Nesttun mannsforening for NMS
Stein Wivestad: 55 13 46 44
Gave til menigheten?
Kontonummer: 1644.32.89430

Menighetsrådsleder:
Karina Hestad Skeie
55 36 22 81 (menighetskontoret)

Spørsmål om gravstell?
55 59 39 00
gravstell@akasia.no

Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen: 97 63 63 32

Få epostnyheter fra Birkeland:
mailman.uib.no/listinfo/birkeland

Hva skjer i Birkeland menighet fremover?
Gudstjenester søndager kl. 11. Se side 16.
Kirkeskyss: Velkommen til kirke! Takk for
at du er med og skaper fellesskapet i menigheten. Ønsker du kirkeskyss, ring diakon
Linda Bårdsen på 55 36 22 85/48 30 24 48
seinest fredag – vi har som regel skyss til
alle gudstjenester utenom skolens ferier.
Gå ikke glipp av:
• Fastelavnsgudstjeneste: 11. februar
• Ikke bare lett å være ung. Foredrag av
Frode Thuen 15. februar.
• Åpen kirke hver fredag fra kl. 15-17
• 11. mars kl. 11, i kirken og på menighetshuset: Gudstj. m/innsettelse av ny sokneprest, påfølgende kirkekaffe med årsmøte.
• Kons. Fana Kammerorkester, Fanasolistene
og Fanatalentene: 18. mars kl. 19 i kirken
• KN-aksjonen 20/3
• Påsken i Ord og Toner ved Kantoriet 21
mars kl. 19 i kirken

Voksen i Birkeland
Bibeltimer: På menighetshuset vanligvis
siste tirsdag i måneden kl. 19.30 Enkel servering og samtale: 30/1, 27/2, (20/3 –
sammen med Kveldsåpent) og 24/4.
Nye Kveldsåpent:
• 6/2: Åndelig omsorg. Hva er åndelig
omsorg og hvordan kan jeg praktisere det
i møte med mennesker? Ved førstelektor
Britt Moene Kuven.
• 20/3: Hvordan unngå en utdøende
menighet? v/biskop Halvor Nordhaug.

Diakoni: Torsdager 12-13 utenom skolens
ferier finner du diakonen på Baker Brun. Du
er hjertelig velkommen til å slå deg ned for
en prat om løst og fast. Ønsker du sjelesorgsamtale, kan vi gjøre en egen avtale om det.

Barnekor: øver i kirken hver onsdag fra
kl. 17-18. For barn fra 1-6 klasse

Nabokafé: Hver tirs.kl. 12-14 på menighetshuset for alle, med suppe og rimelig mat.

Tweensklubb onsdager på menighetshuset
fra kl. 18-19.30: 7/2, 7/3, 4/4, 2/5 og 6/6

Undringsstund: Annenhver tirs.ifbm. Nabokaféen inviterer vi til undring og samtale kl.13
på menighetshuset. Kombiner gjerne med
en tur på Nabokaféen først (6/2, 20/2, 6/3,
20/3, 3/4, 17/4, 8/5, 22/5, 5/6 og 19/6).

Ung i Birkeland

Optimisten: Klubb tilrettelagt for utviklingshemmede på Nesttun bedehus (når ikke annet er oppgitt) hver første onsdag i måneden
kl. 18-18.45. Pris kr 50/100 (sommerfesten og
julefesten) (7/2, 7/3, 4/4, 2/5 og 6/6.)
Birkeland kantori: Hver onsdag fra kl. 19.3021.30 for deg som har sangglede og som kan
tenke deg å være mer med i gudstjenesten.

Barn i Birkeland
0-18 Sammen om Skatten er tittelen på
Trosopplæringsplanen. Se annnonse i bladet for oversikt over hva som skjer i vår:
7 år: påskeskatten 17/3
Babysang onsdag kl. 10.30-12 i kirken: 7/2,
21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5 og 23/5
Søndagsskole: Når det ikke er skoleferie
eller familiegudstjeneste.

Fredagstaco på menighetshuset fra kl. 17-19:
23/2, 16/3 og 20/4

• Nattkafé for ungdom Annenhver fredag
kl. 19.30-23 på menighetshuset. For 7-8
klasse: fram til 21: 9/2, 23/2, 9/3, 16/3, 6/4,
20/4, 4/5, 22/5 og 8/6
Bobla Ten Sing: Torsdager kl. 19-21 på menighetshuset—med eget band, dans og lek.
KRIK Nesttun: Annenhver fredag kl. 18-20 i
gymsalen på Midtun skole: Bli kjent med
Jesus og andre kule folk. Motsatte uker fra
nattkafe.
Birkeland KFUK speidere: Sjekk ut nettsiden deres for informasjon om gruppene:
http://www.kmspeider.no/no/
Kretser_og_grupper/Birkeland/

Få full oversikt over
alle aktiviteter på
birkelandmenighet.no
Sjekk også gjerne ut
Facebook:
facebook.com/
birkelandmenighet

1/18 • 19

birkeland 1-2018.qxp_birkeland.qxp 24.01.2018 13.59 Side 20

Menighetskalender
Dåp

Mio Borgstein
Tobias Brensdal Ørbeck
Mats Godø Hodneland
Oliva Økland
Johanna Hessevik Hjortås
Håvard Hildershavn Madsen
Sondre Refvik Henriksen
Josefine Husebø Kvaløy
Emilie Wold Birkeland
Jørgen Hugøy
Tuva Øye-Tveit
Nora Valde Sæther
Emeli Eriksen Mjøs
William Emil Nordvik
Langøen
Jens Krokli
Marie Skaale Frydenlund
Henry Andersen
Marion Hansen Sandven
Amanda Bye-Pedersen
Max Marshall
Mathilde Andal Rasmussen
Anna Monstad Tarlebø
Charlotte Espeland Fløisand
Ada Oline Wallem
Heradstveit
Adrian Da Rosa Torgilstveit
Johan-Magnus Alstad
Luna Eriksen
Sofie Milanov Bull
Johannessen

Vielser

Maria Jebran og Bendic
Ottem

Begravelser
Tor Schjøtt
Marta Øgaard

Gunnvor Aase Hole
Rolf Tøshaug
Marta Frydenberg
Erik Fylkesnes
Borghild Ryland
Bjarne Anfinn Pedersen
Inger Johanne PihlJohannessen
Jorunn Hjelle
Finn Samal
Kari Røssevold
Else Margrethe Eikeland
Aslaug Elisabeth Lillebøe
Svein Oscar Hansen
Anbjørg Johanne S. Carlson
Lise Vik Curphey
Evy Britt Tonning Sandal
Evy Lilletvedt
Anny Karin Bønes
Harald Eilert Frees Rostrup
Ellingsen
Einar Inge Hartveit
Anna Evelyn Moe
Evy Bø

Gudstjenester

Velkommen til gudstjenester i Birkeland
kirke og på Sædalen
skole.
4. februar
Birkeland kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Ved Atle Otto
Moe Søndagskole. Takkoffer
til menighetens arbeid

Sædalen skole kl. 11.00:
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Minigospel deltar.
Ved Leidulf Øy. Søndagsskole.

Takkoffer til Sædalen menighetsarbeid.
11. februar,
fastelavenssøndag
Birkeland kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste med nattverd. Ved Kjersti Gautestad
Norheim. Takkoffer til søndagsskolen, Bergen krets.
Kirkekaffe.
14. februar, askeonsdag
Birkeland kirke kl. 19.00:
Kveldsgudstjeneste ved Kjersti
Gautestad Norheim. Kantoriet
deltar. Takkoffer til menighetens arbeid.
18. februar
Birkeland kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattverd og
kirkekaffe. Ved Kjersti Gautestad Norheim. Søndagskole,
samtalegudstjeneste for diakonikonfirmantene. Takkoffer
til Det Norske Misjonsselskap,
menighetsplanting i Estland.
Sædalen skole kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Karneval
(for dem som vil). Juniorkonfirmanter og Tweensing deltar.
Ved Leidulf Øy. Offer: Helsesenteret NOMO i Sierra Leone.

24. februar
Birkeland kirke kl. 12.00:
Dåpsgudstjeneste. Ved Kjersti
G. Norheim. Takkoffer til menighetens arbeid.
25. februar
Birkeland kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste med dåp og natt-

verd. Ved Kjersti G. Norheim.
Takkoffer til: KIA – Kristent
innvandrerarbeid.
4. mars
Birkeland kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Ved Atle Otto Moe.
Søndagskole. Takkoffer til
Kirkens bymisjon - Bergen.
Sædalen skole kl. 11.00:
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Ved Leidulf Øy.
Søndagskole. Takkoffer til
Norsk Luthersk Misjonssamband.

11. mars
Birkeland kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Innsettelse av sokneprest Kjersti Gautestad Norheim. Ved prost Kristin S.
Litlere og Kjersti G. Norheim.
Søndagskole. Årsmøte og
kirkekaffe. Takkoffer til Det
Norske Misjonsselskap –
menighetsplanting i Estland.
18. mars
Birkeland kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattverd
ved Kjersti Gautestad Norheim
Palmen. Takkoffer til menighetens musikkarbeid.
Sædalen skole kl. 11.00:
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Ved Leidulf Øy.
Søndagskole, KN-aksjon og
samtalegudstjeneste for
konfirmanter. Takkoffer til
Kirkens Nødhjelp.

«Ikke bare lett å være ung»

Torsdag 15. februar kl. 19 holder Frode Thuen foredrag om hvordan
vi som tenåringsforeldre best kan hjelpe våre barn til å takle livets
små og store utfordringer.
rode Thuen (bildet) er
professor i psykologi ved
Høgskolen på Vestlandet og
en av landets mest profilerte
psykologer, blant annet
kjent fra sin ukentlige spalte
i A-magasinet og utallige intervjuer og medieopptreder

F

om familie og samliv. Han
er også en populær foredrags- og kursholder.
Vi ser fram til en fin kveld
i Birkeland kirke med underholdning av blant andre
Søstrene Trætteberg og
serverer kaffe og kaker.

Inngangsprisen kr. 200
går til innsamling for Tilbygg til Birkeland kirke,
inventar og innredning av
ungdomslokaler.
Billettsalg i døren, kontant, VIPPS eller med bankkort. Velkommen. l

