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Helg
i Birkeland

MENIGHETSBLAD NR 2/04

Det blir blues
Fredag 30. april kl 19 spiller
The Holmes Brothers fra
New York, Iver Kleive og
Knut Reiersrud opp til blues
i Storetveit kirke.
Side 5

ÅRGANG 41 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Minneverdig
skolehus rives

Skriftlig tilgitt

FOTO: FRODE HØYTE

Gjennom femti år har Edvard Hjørnevik (90) skriftet
synder for sin skriftefar.
- Dessverre er ikke prestene
oppdratt med skriftemålet,
sier han.
Side 10-12

Bobla var med
Med 600 elleville ungdommer fra 16 Ten Sing kor, livevideo på storskjerm og
godt innøvd danseshow, er
det unødvendig å si at stemingen var høy på Vinterfestivalen...
Side 8-9

Fant tonen ved orgelet
Orgelbygger Johannes Buder fra Tyskland fant
tonen med organisten i Skjold, Guro Rotevatn. Nå
koser de seg med Andrea (4 mnd) – og Johannes
har innredet orgelverksted i kjelleren.
Side 6-7

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Da tyskerne beslagla Midtun skole, flyttet frøken Bertine
Gjesdal undervisningen hjem til seg – i Gjesdalhuset. I disse
dager rives huset, som ligger bak Birkeland kirke. Aud M.
Sørheim, som var Gjesdals elev, forteller om skoledagene i
huset, om Hoppe-Johannes og Burmaveien.
Side 2-3

birkeland

2-04.qxp

17.03.04

22:49

Page 2

Skoledager

Bli med til Herrens bord
Mange går til nattverd i
Birkeland kirke – men
mange flere har grunn
til å finne trygghet og
glede i å bli med til
Herrens bord.

I disse dager rives Gjesdalhuset bak Birkeland kirke. Sveitserhuset fra siste halvdel av
1800-tallet rommer mange minner. I dette
nummeret deler Aud Sørheim Myklebust sine.
Har du en historie knyttet til huset, tar
«Helg i Birkeland» gjerne i mot bidrag.

AV IVAR BRAUT, SOKNEPREST

Nattverd i kirken. Musikk og tente lys. Brød og vin og mange
mennesker sammen.
Hender blir rakt fram og tar
imot brødet, den lille oblaten
med Jesusbilde på, og ordene lyder: «Dette er Jesu legeme». Etterpå kommer klokkeren med vinen: «Dette er Jesu blod.»
I mens blir det sunget, eller orgelet gir oss toner for livet.
Mange går til nattverd i Birkeland kirke. Men mange flere har
grunn til å finne trygghet og glede i å bli med til Herrens bord,
nattverden. Nattverden gir styrke og trygghet i troen. I nattverden møter vi den trofaste vennen Jesus. Det er et mysterium.
Bakgrunnen for nattverden er
det jødiske påskemåltidet til
minne om utgangen av Egypt. Da
Jesus innstiftet nattverden på
Skjærtorsdag, skjedde det noe
nytt. Mens de holdt måltidet,
sendte Jesus rundt brødet og vinen med de ordene vi bruker i liturgien. Beretningen kan leses
blant annet hos Matteus i kapittel 26: «Mens de holdt måltid...»
Det er merkelige ord for. Når han
gir brødet, er det virkelig brød,
og likeså med vinen. Men «i, med
og under brødet og vinen» gir
Jesus Kristus seg selv til oss.
I Luthers lille katekisme, i avsnittet om «Nattverds-sakramentet», heter det at vi «i sakramentet får syndenes forlatelHelg i Birkeland
nr 2, 2004
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med
BKF og de andre menighetene
i Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Menighetsbladet er et informasjons-organ og regnes ikke som
uadressert reklame.
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AV AUD SØRHEIM MYKLEBUST

Da krigen var vel ett år
gammel, begynte jeg på
Midtun skole. Lærerinnen
vår, Bertine Sofie Gjesdal
var en omfangsrik dame og
hjertet sto i forhold til det.
Hun hadde med seg en
voksen, «tilbakestående»
gutt som bodde i nabolaget. Når han gikk, småhoppet han, derav tilnavnet
Hoppe-Johannes. En lei
uvane gjorde at han fikk
klassens oppmerksomhet
litt for ofte. Han prompet
stadig vekk. Kanskje var det
et medisinsk problem. Heldigvis skjønte han lite av at
det vakte ubehag, og frøken var snar til å tenne en
fyrstikk når det ble for ille.

se, liv og salighet.» Det betyr
fellesskap med Gud. I en alternativ nattverdliturgi vi noen ganger bruker, sies det også ved utdelingen: «Kristi legeme, gitt for
deg» og «Kristi blod, utøst for
deg». Det viktigste med nattverden er det som Gud gir, uavhengig av hvordan vi føler det. Samtidig har nattverden en side av dyp
erfaring. Noen ganger kan Gud gi
en sterk fornemmelse av at nettopp nå, i nattverdmåltidet, møtes jord og himmel. Den halve alterringen har en symbolikk som
også understreker det: Den andre, usynlige halvdelen av ringen
er ”Guds menighet i himmelen».
Noen har gått foran oss i tro og
er i Guds varetekt. Så minnes vi
Jesus, får styrke for troen og bekjenner at vi vil tilhøre Kristus.
Samtidig deltar vi i det måltidet
som skal være i Guds evige rike.
Det er en forsmak på evigheten.

Nytt

Leder

Tyskerne tok skolen
Da tyskerne beslagla Midtun skole, hadde vi skole
hjemme hos frøken Bertine Gjesdal. Som hjerterom
så husrom! Her skrev vi sirlige bokstaver i halve skrivebøker med halve blyanter og ditto viskelær. Vi
måtte spare selvsagt. Ofte
leste hun for oss fra barnebladet «Magne», utgitt av
Det Norske Totalavholdslag. Fru Gjesdal var sterkt
engasjert i arbeidet. Bl.a. i
Fredheim på Nesttun.

eskribenten
st
je
G
At nattverd er alvor, har mange

sikkert fornemmet. Er jeg verdig
til å være med, ble det sagt. Ja,
nattverden er en anledning til å
tenke gjennom sitt liv. Men mest
av alt er det glede over at Gud
innbyr oss til fellesskap. Mange
flere skulle våge seg gjennom
den usynlige barrieren- ta imot
brødet og vinen og finne trygghet og glede ved å være med. ●

Ditt valg
Aktuelt

Respons

Lokalredaksjon:
Frode Høyte, Eli Heggdal
og Ivar Braut.

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskontoret eller på e-post:
birkeland.menighet@bkf.no.
Digitalbilder bør leveres i høy
oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red. råd: Hans J. Morvik, Bjørn Moe, Therese Mokkelbost, Frode Høyte,
Dag Vaula, Sigmund Austrheim,
Sverre Trætteberg.

Kommentar

Telefon:
Mobil:
Epost:

55 27 04 07
412 16 644
amyland@online.no
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Replikk

SKOLE: - Da tyskerne beslagla
Midtun skole, hadde vi skole
hjemme hos frøken Bertine Gjesdal, forteller Aud Sørheim MykleFOTO: PRIVAT
bust.

Russiske krigsfanger
Hver dag passerte vi russiske krigsfanger ved traverbanen. Fangene var magre
og usselt kledd, men jobbet blant annet på Burmaveien, som for oss alltid ble
kalt Blodveien. Matpakke
hjemmefra ble smuglet inn
under gjerdet når de tyske
vaktene gikk med ryggen
til. Fangene ga oss små gaver som takk for maten. Jeg
og andre fikk ringer som
var banket ut i metall fra
hermetikkbokser.
Samt
noen skjønne fugler som
var laget av trefliser.

Potetkaker
En klassevenninne som
Grafisk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47
Epost: janhm@start.no
www.dragefjellet.cjb.net

Nytt

Trykk:
Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 19. mai

Leder
Gjesteskribenten
Ditt valg
Aktuelt
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er i Gjesdalhuset

GJESDALHUSET: Huset har en lang historie, men er nå preget av tidens tann, og vil om kort tid rives.

bodde like ved siden av hadde en dag med seg en stor
pakke med potetkaker som
moren hadde laget. Mens de
balte med å få den inn bak
gjerdet, ble de tyske vaktene
oppmerksomme på det og
rusket henne vekk før hun
fikk levert kakene. Heldigvis
fikk det ingen følger denne
gangen, men på klassefesten 55 år senere, tok denne
jenten frem akkurat dette
minnet. Slikt setter seg nok
fast i hodet.

En skje tran
Bertine Gjesdal fulgte oss
frem til 4.klasse, nå på Ar-

beiderskolen for Pedek. Der
ble det kokt havresuppe i
kjelleren og sammen med
en skje tran var dette den
daglige matpakken. At den
smakte svidd de aller fleste
dagene, kan jeg godt forstå
når jeg ser for meg den digre
pannen. Jeg har nok med å
unngå å svi grøten når jeg lager til kun to!

Frøken for mange
Min mann var også heldig å
ha Bertine Gjesdal som lærer. I 1935 hadde frøken invitert dem hjem i Gjesdalhuset i en helt spesiell anledning:

FOTO: FRODE HØYTE

KLASSEN:
«Frøken»
Bertine
Gjesdal med
klassen på
et bilde
fra 1938.
FOTO: PRIVAT

Det var ikke mange som
hadde radio den gang, og nå
skulle det kringkastes en begivenhet der de skulle
sprenge en dynamittsalve.
Førsteklassingene satt spen-

te og ventet på smellet, noen
med fingrene i øret. Så hørtes det bare et PUFF! I rettferdighets navn må sies at
NRK bare var to år den gangen. ●
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Fast givertjeneste –
en god måte å gi på
I kyrkja kan vi sitje
å be viss du vil.
Eller kanskje prate lite gran.
Der har vi dåp, konfirmasjon,
bryllup og gravferd.
Kyrkja føljer deg gjennom
heile livet.
Anonym elev fra Riple skole

Opplev Norge
på langs
Mandag 19.april 2004 er det ett år siden Rune fahlvik, Sigrid Fahlvik Trætteberg og Kai-Roger Mørk gjennomførte lang-skituren fra Lindesnes til
Nordkapp, som menighetsbladet
skrev om i fjor. I den forbindelse inviterer de tre alle som vil se bilder og
høre historier fra turen til menighetssalen i Slettebakken denne kvelden.
Her er utdrag fra dagboken 19.april
2003: Norge på langs, dag 72: Strålende sol. På visitt i Nord-Sverige. I
dag har vi gått 32 km. (det meste
over vann). Teltplassen i natt blir
derfor også på et vann, så i kveld har
vi innlagt ubegrensede mengder med
drikkevann i forteltet. Herlig luksus!
Vi hadde en tre timers lunsj i lyngen.
Det begynner å bli varmt. Vi håper at
det fortsatt er is på vannene lengre
nord når vi skal gå på dem - det kan
bli langt å gå rundt… Vi har sett 6 ryper og en svenske som lignet på Johann Muhlegg.

AV ELI HEGGDAL OG IVAR BRAUT

Det er både riktig og fint å få gi sitt takkoffer i gudstjenesten. Der får vi bære
fram vårt liv for Gud, motta gavene fra
Gud, og vi får gi av våre midler som et
takkoffer. En gave i takk!
Slik ber vi etter at gaven er gitt i gudstjenesten: «Himmelske Far! Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget
gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre
gaver for Jesu Kristi skyld.» Hele vårt
liv tilhører Gud. I takk og tilbedelse gir
vi livet vårt til Ham. I dette perspektivet blir våre pengegaver en glad forpliktelse.

- Bli fast giver
Vi skal alltid fortsette å gi gaver i gudstjenesten. Samtidig er det godt både
for oss selv og for menighetslivet at det
finnes en fast givertjeneste.
Derfor inviterer vi enda flere til å være
med som fast giver til Birkeland menighet.
Gavene til menighetsarbeidet går
blant annet til disse oppgavene:

mars 2004

Gaver opp til kr. 6000 kan trekkes av på
skatten. Vi vil gjerne yte tjenesten med
å rapportere dette til ligningsmyndighetene. Hvis dette skal utføres korrekt
må vi be om at alle innbetalinger er tydelig merket med navn, adresse og
«givertjeneste» og at vi kan oppbevare
opplysninger om den enkelte giver. ●
Fyll gjerne ut svarslippen og lever
den til Birkeland menighetskontor
bak kirken.

Navn: ………………………….........…….

Jeg vil gi (sett kryss)

Adresse:

Kontant
❏
Hver måned ❏
Halvårlig
❏

……………………......…..…….

Fødsels-og personnummer:
……...........................………………….
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Fradagsberettiget

JA, JEG VIL VÆRE MED I GIVERTJENESTEN

Postnr: …………………………….....…...

LINDESNES – NORDKAPP: I januar i fjor la
Rune Fahlvik, Sigrid Fahlvik Trætteberg og
Kai-Roger Mør i vei fra Lindesnes, med Nordkapp som mål. 28.april forteller de om turen.

■ Lønn til diakonen i 60 prosent stilling.
■ Lønn til tre ungdomsarbeidere, som
arbeider med musikal-konfirmanter
og som har bidratt til et Ten Sing kor i
vekst.
■ Hilsen til alle faddere, materiell ved
dåp, 4-års-bok og lignende.
■ Alpha-kurs.
■ Drift av menighetshuset, som er viktig for liv og aktiviteter i Birkeland.

✃

Kyrkja

Det er en glede å se at flere er
blitt med i givertjenesten og
at det blir gitt gode takkoffere
i gudstjenesten. Nå ber vi deg
tenke på om du vil være med i
fast givertjeneste. Dette gir
oss forutsigbare inntekter og
trygghet for å kunne sette i
gang nye prosjekter.

Autogiro
❏
Hvert kvartal ❏
Årlig
❏

Kontonummer:……………....…………….

Telefon: ......……………………………….

Jeg er klar over at jeg binder meg
for ett år om gangen.

Jeg vil gi kr

Sign:...........………………………………

….....…………………………

felles

2-04.qxp

17.03.04

22:52

Page 5

The Holmes
Brothers
spiller opp
til blues
- Dette blir årets konsertbegivenhet. I alle fall i
Fana. Blues-trioen fra New
York synger fantastiske
harmonier, sier Ruth Bakke,
organist i Storetveit.

SVART SØRSTATSBLUES: The Holmes Brothers
har spilt sammen siden 1979. 30. april kan du
høre dem i Storetveit kirke. FOTO: CONCERTED EFFORTS
IMPROVISERER: Knut Reiersrud (t.v) og Iver
Kleive opptrer på blueskonserten fredag 30.
april. De er begge enere innen improvisert
musikk - de skaper sine egne grensesprengende
versjoner av salmer og folkemusikk.
FOTO: ROLF M. AAGAARD (IVER KLEIVE)

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Det er fredag 30. april kl 19.00 at bluesbandet fra New York opptrer sammen med gitaristen Knut Reiersrud
og organisten Iver Kleive i Storetveit
kirke.
- Det er et scoop å ha fått dem!
Holmes-brødrene er bluessangere i
verdensklasse; de synger lidenskapelig svart gospel-soul-blues med
fantastiske harmonier, sier Ruth
Bakke, komponist og organist i Storetveit kirke begeistret. Hun ønsket å
arrangere en skikkelig bluse-konsert
i kirken og kontaktet ledelsen i Ole
Blues festivalen for et samarbeid.
- Da de tilbød at The Homes Brothers kunne opptre i Storetveit, ble
jeg kjempeglad. Dette blir en kirkekonsert utenom det vanlige, sier hun
og legger til:
- Det blir spesielt å høre dem sammen med Knut Reiersrud og Iver
Kleive – instrumenteringen deres
mot
Holmes-brødrenes
vokale
klang.

konserten de holdt i Johanneskirken.
- Det spesielle med bandet er at de
like enkelt opptrer med rå blues på
en mørk klubb, som med de
vakreste, flotteste klanger på en kirkekonsert, sier Frank Nes i Ole Blues
festivalen og legger til: - De har en
utrolig tett og flott klang, når du ser
dem, skjønner du nesten ikke hvor
lyden kommer fra.

Ny CD

Sørstats-baptister

De tre er opprinnelig fra Virginia,
hvor de vokste opp i den lokale baptistkirken. Nå holder de til i New
York, hvor de i flere år har vært tilknyttet nattklubben Dan Lynch’s. På
nyåret kom de ut med cden Simple
Truths, som i flere uker har ligger
høyt oppe på listene.
- De er blant de fremste artistene
innen sjangeren og inviteres stadig
til talkshows som Letterman’s, forteller Frank Nes. ●

Bassist Sherman Holmes, gitarist
Wendell Holmes og trommeslager
Popsy Dixon gjestet Bergen i 1996 og
høstet enormt gode anmeldelser for

■ Vil du vite mer? Se nettstedet
www.concertedefforts.com/artists_
bros.asp

Opplev Egil Hovlands
Oppstandelsesmesse
i Slettebakken kirke
2. påskedag kl.
1900 fremføres
Egil Hovlands
«Oppstandelsesmesse» under en fellesgudstjeneste
for Fana prosti
i Slettebakken
kirke.
KOMPONIST: Egil Hov-Tradisjonen
land. FOTO: TOM SANDBERG/
MUSIKKINFORMASJONSSENTERET med oppstandelsesmesse er
blitt en nødvendig del av påskefeiringen for mange av oss. Har du vært til
fjells uten å få delta i noen gudstjenester, er dette din sjanse til å la jubelen over oppstandelses-underet slippe løs, og til å delta i lovsangen, sier
dirigent Olav Øgaard. ●
Medvirkende: Slettebakken Motettkor og seks messingblåsere. Sokneprest Bjarte Holme. Dirigent: Olav
Øgaard. Orgel: Kristen Øgaard.
Kapellan: Lars Petter Eide.
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Han driver Berge
eneste orgelverk
- Jeg fant nettopp en død mus i spillepulten,
sier tyske Johannes Buder (32). Han har innredet orgelverksted i eneboligen på Midtun, og
rykker ut når orglene i byen må ha akutthjelp
og vedlikehold.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg har vært veldig spent på hvordan
det skulle bli å etablere seg alene med
orgelverksted i Bergen, men det ser
ut til å gå bra. Dette første året har jeg
hatt nok oppdrag, sier Johannes Buder.
Nylig var han på et akuttoppdrag i
Laksevåg kirke, da det hadde oppstått en hyler i orgelet, forrige uke
innkalte organisten i Mariakirken
ham.
- Organistene ringer, forteller om
feil. Noen ganger kan vi ta det over telefon, men som oftest rykker jeg ut og
yter nødhjelp. Lørdager, søndager og
fredagskvelder, sier Johannes og ler.

Søt musikk
Det var da Skjold kirke fikk nytt orgel
for drøye tre år siden, at den unge tyske orgelbyggeren Johannes Buder
kom til Bergen for å være med å montere orgelet. Det ble levert i 70 kasser
med små deler, og Guro Rotevatn
(28), organisten i Skjold, fulgte spent
med på prosessen, og orgelbyggerne
som jobbet intense dager i kirken fra
åtte om morgenen til åtte om kvelden
i fire, fem uker.
- De hadde harde, lange dager og
det hendte jeg kom med litt kaffe til
dem, sier Guro og smiler.
Da orgelet ble innviet første søn-

Nytt
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ORGANIST OG ORGELBYGGER: Organist Guro
Rotevatn Buder (28) og orgelbygger Johannes
Buder (32) forelsket seg da det nye orgelet i
Skjold ble montert for drøye tre år siden. I høst
ble de foreldre til Andrea.

dag i advent i 2000, var de to blitt forelsket. Til deres hell og lykke, ble Johannes engasjert for å reparere orgelet i Sandvikskirken, deretter fikk han
en prosjektstilling hos Bergen kirkelige fellesråd som orgelreparatør. Den
søte musikken mellom de to fikk utvikle seg: Bryllupet stod i 2002, og i
høst kom Andrea til verden.

Fant død mus
Paret kjøpte seg enebolig på Midtun,
hvor Johannes innredet verksted i
kjelleren. Her er høvelbenk, filer, kniver, skinn og skruer; utstyr han har
samlet gjennom 16 år som orgelbygger og reparatør. Ute på gårdsplassen
står en kontorcontainer. I den reparerer han for tiden spillepulten fra
Skjee kirke i Stokke.

mars 2004
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gens
rksted

TEKNIKK: - Vi hadde et gammelt piano hjemme hvor
mekanikken stadig
sviktet. En pianostemmer viste meg
hva jeg skulle gjøre, så min mor kunne fortsette å spille. Slik ble jeg hektet på orgelbyggeryrket, sier Johannes.

- Kirkene i Norge blir så mye brukt,
så jeg liker å frakte deler hjem i verkstedet for å få jobbet uforstyrret og
uavbrutt, sier Johannes og legger til:
- Da jeg plukket spillepulten fra
hverandre, fant jeg en død mus i en
musefelle, og belgen var også musespist!
- Fra å være i et orgelbyggerfirma
med ti-tolv ansatte, er det ikke tøft å
skulle drive på for seg selv?
- Jeg kan bli matt! Mange reparasjoner er veldig tidkrevende og det er
bare meg! Som montasjelder kan du
si, vi trenger en mann til. Dessuten,
hvis ti menn jobber fire timer ekstra
for å bli ferdig, merkes ikke det så godt
som om en mann må ta den ekstra arbeidsbyrden alene. Men heldigvis har
jeg Guro, som forstår og sier «det går!»

- Det kan skyldes kommunist-tiden i DDR. Hvert år måtte firmaet jeg
jobbet for, bygge to orgler for Russland, og orgelbyggerfirmaene ble beordret til først å gjøre oppdrag for staten i konserthusene før de kunne
vedlikeholde kirkeorglene, forteller
han.
Johannes har tatt vare på et gammelt trøorgel, som har fått plass i
stua. Han klunker litt, men overlater
ellers spillingen til Guro.
- Jeg reparerer så mye at når instrumentet endelig er spillbart, da går jeg
til neste jobb! sier Johannes og ler. ●

Eksotiske Johannes
- Vennene mine synes det er eksotisk
med Johannes som er orgelbygger. «Er
du den eneste i Norge», spør de. De
som har mer greie på det, sier at Bergen har fått en kjemperessurs i Johannes, sier Guro og smiler til sin mann.
Johannes forteller at det faktisk har
vært en drøm lenge å reise fra Tyskland. Da han traff Guro fikk han plutselig sjansen.
- I det gamle DDR er det mange orgelbyggere, men få organister. I Frankfurt an der Oder hvor jeg lærte orgelbyggeryrket, er det en organist på 70
000 mennesker! Her er det omvendt.
Mange organister og bare orgelbyggerfirmaet Brødrene Torkildsen i
Trondheim med seks ansatte, og Ryde
og Berg i Fredrikstad med 15 ansatte,
foruten småbedrifter som meg, sier
Johannes, som opplever at interessen
for orgelet er stor i Norge, kanskje
større enn i området han er fra.
ORGELVERKSTED: Dietrich Johannes Buder startet eget verksted for et år siden. Foruten å restaurere orgeldeler hjemme, rykker han stadig vekk ut
ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND
for å reparere.

Bragder i Bergen:
■ Med firmaet Orgelwerkstatt
Chr.
Scheffler har Johannes restaurert Schl
ag
& Söhne orgelet i Johanneskirke
n
(1999); han har vært med å bygge
og
montere det nye mekansike sløyfelad
eorgelet i Skjold kirke (2000), og tilslutt
å
restaurere Olsen & Jørgensen orgelet
i
Sandviken kirke (2001).
■ Da Johannes hadde prosjektstilling
i
Bergen kirkelige fellesråd, reparerte
han
pneumatikken i orgelet i Årstad kirke
og
skiftet fra trådmekanikk til abstrakt
mekanikk i Birkeland kirke (2002).
■ Da det nye Glatter-Götz orgelet kom
til
Sælen kirke, var Johannes med på mon
teringen (2003).
■ Johannes har rengjort, reparert og
intonert orgelet i St. Paul (2003).
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Tente tenåringer på
For femte år på rad var det i
februar Vinterfestival på Voss:
600 ungdommer var samlet til
konserter, dans, ski, seminarer
og gudstjeneste. Kolbjørn
Gunnarson fra Søreide tok turen
opp. Her her hans rapport.
Vinterfestivalen er KFUK/KFUM
Bjørgvin krets sin største ungdomssamling, og arrangeres hvert år første
helgen i februar. Voss er etter hvert
blitt det faste stedet, og festivalen er
for mange årets høydepunkt. I år var
omlag 600 ungdommer fra 16 Ten Sing
kor og ungdomsklubber i Hordaland
påmeldte. Fra Fana prosti var Søreide,
Extasis fra Skjold, Ytrebygda, Blessing
fra Fana, Bønes, Slettebakken, og Bobla fra Birkeland alle tilstede med god
deltakelse.
Det er alltid et kanonbra arrangement, men i år var det spesielt bra. Alt
virket veldig godt planlagt, og kvaliteten på fellessamlinger, konserter og
bibeltimer var svært høy.

Tapte mot Laksevåg
Det skjer så mye på en Vinterfestival.
Det er noe for en hver smak. Til og med
fotball. Cupen mellom de ulike enhe80-TALLS: Festivalbandet hadde for anledningen
skikkelig 80-talls rockesveis når Final Countdown
FOTO: PÅL S. SCHAATHUN
runget gjennom lokalet.

Lite søvn og hylende ungdommer
Ten Sing-leder og kirkemusiker
Yngvild Kolbergsrud reiste til
Voss med 21 ungdommer fra
Bønes. Her er hennes blikk på
turen:
Et av helgens høgdepunkter på Vinterfestivalen var «United colours of
ten-sing»: Alle korene hadde forberedt en låt sammen med et annet
Ten-Sing kor.

Funky music
Bønes samarbeidet med Fyllingsdalen Ten-sing og sammen gjorde de en
utrolig bra versjon av «Play that funky

8
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Yngvild
Kolbergsrud.

music». Samtidig med at
de ulike TenSing-gruppene opptrådte
på
scenen
kunne publikum skrive sms som ble vist på storskjermen. Her var det sjekking på
høyt nivå!

Innsamling
I løpet av hele festivalen samlet del-

takerne inn 12 000 kr til Delta internasjonal sitt prosjekt i Gaza KFUM,
og ved midnatt lørdag var det klart
for fakkeltog i Voss sentrum med tanke på dette.
Søndag morgen ble festivalen avsluttet med Ung Messe med nattverd
og forbønn i idrettshallen.

Lite søvn
Om stemningen var litt spent på vei
oppover var den i alle fall ikke det på
returen. 21 hylende ungdommer var
gira etter en utrolig flott tur, en kunne
absolutt ikke se på dem at de bare
hadde sovet 4-5 timer på to døgn… ●
AV YNGVILD KOLBERGSRUD
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på festival

«Mange lever lenge på
disse store happeningene”
MARI KRISTOFFERSEN

HEIAGJENG: Det skjer så mye på en vinterfestival. Til og med fotball. Her er tre utkledde supportere
FOTO: PÅL S. SCHAATHUN
fra fotballcupen lørdag. Mon tro de ikke deltok på et lag selv også...

tene er et av mange høydepunkt. Ytrebygda har gjort det bra flere år på rad.
Så bra at kravene til dem selv er blitt
store. Etter at Ytrebygda hadde tapt finalen - noe som jo er et godt resultat mot Laxing fra Laksevåg, utbrøt Sarah
Gilmore, styreleder i Ytrebygda:
- Nei, nå må vi begynne med fotball
i tillegg til dans og drama!

Tentreff i juni
Tema for årets festival var «Preconnected». Det er ingen hemmelighet at
dette pekte mot Tenåringstreffet (TT)
som skal arrangeres i slutten av juni.
Hvert fjerde år samles alle landes
KFUM-ere til TT. En kjempeopplevelse og obligatorisk for alle som bare har

luktet på Ten Sing eller andre KFUMaktiviteter. I år skal det arrangeres i
Haugesund, og temaet blir «Connected». På Vinterfestivalen fikk vi en forsmak på hva som venter oss i juni.
Festivallåt er det også alltid på Vinterfestival. I år var låten basert på «Final Countdown». Låten som runget
over hele verden på 80-tallet, lød like
bra i Idrettshallen på Voss - og sangen
gledet både yngre og eldre hjerter. Og
nedtellingen gjaldt? TT selvfølgelig!

Knekker koder
Lørdag formiddag var det tid for seminarer. Det er mange ulike seminarer
deltakerne kan velge mellom. Alt fra
kor til judo.

- Seminarene skal være til inspirasjon for deltakerne. Her kan de hente
med seg ideer de kan ta med seg hjem
til enheten sin, sier Mari Kristoffersen,
foreningssekretær i Fana KFUK/KFUM. Hun satt i år i hovedkomiteen
for festivalen og er veldig fornøyd:
- Det har gått over all forventning.
Stemningen er god, sier Mari og fremhever betydningen av å være med på
Vinterfestival:
Det er veldig viktig for korene og
klubbene å være med her. Folk ønsker
å komme tilbake neste år. Her knekker
man en del koder, man forstår mer av
hva Ten Sing er.
Flere av dem som har reist rundt i
verden i et år med Tensing Norway var
med og opptrådte på scenen. Disse er
gode forbilder for konfirmantene og
yngre Ten Singere.

Populære samlinger
Bjørgvin krets har flere arrangementer som samler hundrevis av ungdommer. Konfirmantcup i fotball og Ten
Sing Galla natt til første mai er bare
noen av disse.
-Kretsarrangementer er strålende.
Her treffer ungdommene andre som
driver med det samme. Det er godt å
merke at man er flere. Mange lever
lenge på disse happeningene. Selvsagt er det rundt om i de ulike enhetene det meste skjer, og det er her
man må bygge miljø. Men disse toppene, som for eksempel en vinterfestival, er superviktig, sier Mari Kristoffersen. ●
AV KOLBJØRN GUNNARSON

Ledig prosjektstilling
Barne- og ungdomsarbeider i Storetveit prestegjeld
Vi søker etter en barne- og ungdomsarbeider, i 35 prosent
prosjektstilling for skoleåret 2004-05, som i samarbeid med
kateket tilrettelegger for konfirmantundervisningen.
Storetveit prestegjeld har årlig omlag 200 konfirmanter, som
velger mellom ulike aktiviteter.
Det er ønskelig at vedkommende har kompetanse opp mot
kristendom grunnfag.
Spørsmål kan rettes til daglig leder Helge Kolstad (Bønes menighet) 55 30 81 00, eller daglig leder Therese Mokkelbost
(Storetveit menighet) 55 30 81 11.

Søknad med referanser sendes til Storetveit
menighet, Kirkeveien 27, 5072 Bergen

mars 2004
TEGNING:
LARS SLETTEBØ.
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- Mangelen på skriftemålet er
alvorlig. Jeg tror vi ville tenkt
mer over synder i hverdagen,
over tilgivelsen og nåden, hvis
vi hadde beholdt skriftemålet,
mener pensjonert lektor Edvard
Hjørnevik (90) på Bønes.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Dessverre er det noe fremmed ved
skriftemålet, nesten 500 år etter at Luther avskaffet det som pliktig sakrament, sier Edvard Hjørnevik, pensjonert lektor fra lærerskolen, men aktiv i
menighetsrådet på Bønes.
I femti år har han vært med i bevegelsen Ordo Cruxis, som har som mål å
fornye skriftemålet i Den norske kirke.
Årlig møtes medlemmene til et stevne
hvor alle skrifter for presten. Ellers i
året møtes de åtte som er med fra Bergen, til gudstjeneste, kaffe og prat om
prekenteksten.

Lettvinn nåde
- I skriftemålet sier du høyt dine synder du hvisker dem ikke for deg selv - og det

GLEMMER SYNDER: - Når du kommer opp i min alder, har du glemt det gale du gjorde om dagen, når kvelden komme
ne igjen vil begynne å forkynne skriftemålet.

Håper på skriftlig til
krever mye å gå til presten med det gale
du har gjort. Følelsen av Guds nåde er
sterk, når presten legger hånden på hodet ditt og gir deg tilgivelse, sier Edvard.
- Er det ikke nok å få syndenes forlatelse i nattverden?
- Jeg tror det er psykologisk viktig at
folk kan snakke av seg det som tynger. I
min barndom i Johanneskirken måtte
man melde seg på til nattverd, og det
innbefattet en prat med presten. Tenk,
hvor annerledes alt er i dag. Den lutherske nådeforkynnelse er blitt vel lettvint: Jesus tilgir deg alle dine synder, og
så er du ferdig med det! sier Edvard.

Nytt

Leder

Synd å le
Ordo Cruxis har i følge Edvard ikke lyktes i å skape en skriftemåls-bevegelse
annet enn for sine medlemmer. Han
ser hvorfor det ikke er så lett.

- I den evangeliske kirke er det så forskjellige oppfatninger av hva synd er.
Flere ganger har jeg tenkt: Hva skal jeg
skrifte? Hva er synd av det jeg har gjort?
sier Edvard og refererer til biskop Chrysostemos i Konstantinopel på 300-tallet: Han påpekte at det ikke noen steder
i Det nye testamentet står at Jesus ler,
og dermed forkynte han at det er synd å
le! Men Jesus må jo ha ledd, av de rare
disiplene ikke minst, sier Edvard muntert og legger til:
- Historien om Chrysostemos viser at
mennesket kan finne på synder.

en av mine hardeste påkjenninger!
Men aldri har det falt meg inn å bekjenne for presten at jeg har vært på dans.
Jeg kan ikke skjønne at det skal være
synd! sier han og minnes svigerforeldrene. De kunne aldri tenke på å gå i teater eller på kino. Men da tv’n kom,
slukte de alt.
- I deres miljø stod ikke Tv’n på listen
over syndige ting, sier han og påpeker:
- I den katolske kirke er alt klarere
med et syndsregister. I første rekke er
det de syv dødssyndene man skal skrifte.

Syndsregister

Usikre prester

Da Edvard var midt i livet opplevde han
at mange i hans miljø mente han ikke
var skikkelig omvendt, siden han gikk
både på kino og på dans.
- Jeg sluttet å danse, og det har vært

Edvard skulle ha god lyst til å høre prestene uttale seg om skriftemålet.
- Prester flest er ikke oppdratt med
skriftemålet, og jeg har hatt dårlige erfaringer; usikre prester som jatter med,

Gjesteskribenten
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De syv hovedsyndene
Den klassiske syndsfortegnelse stammer fra Gregor den Stores nedtegnelser og inneholder syv synder: Hovmod (superbia), som er roten til alle andre synder: gjerrighet (avaritia), utukt (luxuria), misunnelse (invidia), fråtseri (intemperantia), vrede (ira) og likegyldighet
(acedia). De syv kan føre til mange andre synder:Vantro (infidelitas),
fortvilelse (desperatio), dårskap (stultitia), urettferdighet (injustitia), trass (contumacia), ustadighet (inconstantia), uenighet (discordia). En synd kan bli så inngrodd, at den utvikler seg til en last.
Kilde: www.katolsk.no

Vi utfordrer ... syndere
Torill Kongsbakk, virksomhetsleder i Sesam Stiftelsen,
Jorunn M. Johnsen, sokneprest i Slettebakken og Øystein
Kirkebø, ungdomsarbeider i Storetveit menighet, utfordres
på spørsmål om tilgivelse.

1) Finnes det noe som
ikke kan tilgis?

kommer, sier 90 åringen Edvard Hjørnevik muntert. Han håper presteFOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

ilgivelse
i stedet for å si, nei, Edvard, det var ikke bra.
Noen er blitt forskrekket over hva jeg har våget
å fortelle - ingen hyggelig opplevelse, sier Edvard, som mener man bør skrifte sine tanker
også, dersom de er fylt av hevn eller misunnelse.
- Tankene avspeiler jo ens hjertelag og ens
innstilling til sitt medmenneske.
- Er det ikke ubehagelig å legge ut sitt indre
for presten?
- Jo! Derfor må skriftefar ha innsikt! sier han
og tilføyer: - Mange snakker ut med lege og
psykolog, men det er akkurat som om befolkningen har
større tillit til legens taushet enn til prestens.
Legers taushetsplikt har jo vært en hellig ku siden Hippokrates’ tid.
- Kan allment skriftemål rundt alterringen
ha noe for seg?
- Jeg tror ikke det. Det er for upersonlig, mener Edvard Hjørnevik. ●

situsjoner der jeg ville hatt vanskelig for å tilgi. Hvis for eksempel hvis noen hadde gjort noe alTorill: Jesu død på korset, hans
vorlig kriminelt mot meg eller
rop om at «Det er fullbragt», og
noen av mine nærmeste. Men
«Forlat dem for de vet ikke hva
jeg liker jo å tenke at jeg kan tilgi
de gjør», må være
det meste, men det
et svar på at alt
er vel ganske utokan tilgis. Det ligpisk.
ger en fantastisk
Det er ingen gjernåde i det å vite at
ninger Gud ikke kan
Gud vil tilgi, slik
tilgi, hvis man søker
Jesus viste oss.
tilgivelse. Men jeg
tenker at de persoJorunn: Mellomnene som utfører de
menneskelig sett
verste handlingene
tror jeg at det fin- mord, voldtekt nes ting som ikke
umulig kan ha Gud i
kan tilgis. Tilgihjertet sitt.
Jorunn M. Johnsen
velse har jo som
utgangspunkt at
2) Hvordan
noen ber oss om
klare å tilgi?
å tilgi og gjør det
Torill:
Dersom
med et oppriktig
man blir utsatt for
hjerte og ikke
påkjenninger som
bare med munfratar et menneske
nen. Jeg tror ikke
dets selvfølelse og
vi kan la oss presegenverd, tror jeg
se til å tilgi, men
tilgivelsen får projeg tror vi for vår
belmatiske «vekstegen del må prøvilkår». Et mennesve å tilgi, selv om
Torill Kongsbakk
ke som er skadesvi ikke har fått en
kutt i egenverdet
unnskyldning elvil lett kjenne bitler en bønn om
terhet, og ikke ha
tilgivelse. Dette
overskudd til å se at
fordi saker kan ta
et oppgjør, en utfullstendig krafrenskning kanskje
ten fra oss; vi må
gjør livet lettere.
altså tilgi andre
Når det er behov
for vår egen
for tilgivelse, er
skyld.
Øystein: Jeg kan
tenke på mange

Øystein Kirkebø

Fortsettelse
neste side 
mars 2004
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Vi utfordrer ...
fra side 11
som regel følelser såret, og man
kjenner seg sjelden klar til å tilgi. Tilgivelse må, tror jeg, være en viljesak
mer enn en følelsessak. Å unngå å
tilgi, og erstatte tilgivelsen med bitterhet og hat, gir sjelden en himmel
over livet. For meg vil det bli en forskjell på den ide jeg har om tilgivelsensbetydning i den kristne tro, og
min egen evne og vilje til å tilgi dersom jeg utsettes for ekstremt vonde
påkjenninger.
Jorunn: Anger og bønn om tilgivelse må ligge i bunn. Det tror jeg
gjelder både i forhold til Gud og mennesker. Jeg tror man vet at man har
tilgitt noen når vi kjenner at det de
gjorde mot oss ikke lenger tar kreftene og oppmerksomheten vår, men at
vi har klart å legge til side det som
skjedde.

Velkommen til

Øystein: Man må sette sine egne følelser til side. Slutte å tenke på hvordan en har det selv og begynne å tenke på hvordan den andre har det. Jeg
vet at jeg har tilgitt, når jeg ikke lenger
bryr meg om det som har skjedd. Må
bare legge til at det er viktig å tilgi, og
at vi skal prøve å heller være tilgivende enn å henge oss opp i detaljer.

3) Hva innebærer
en tilgivelse?
Torill: For meg må det
være en sammenheng
mellom tilgivelse og
erkjennelse. Å tilgi en
som ikke vil innse sine
feiltrinn, eller har
selvinnsikt til å vite at
en har såret, synes jeg er vanskelig.
Noen mennesker misliker disharmoni og vil ikke gå inn i det ubehagelige.
I stedet for å våge den sårbarhet som
må til for å gi og få tilgivelse, velger
noen flukten og det overflatiske som
løsning. Det oppleves for meg som en

dårlig måte å tilgi på – når ærlighet og
konfrontasjon er det riktige.
Jorunn: Jeg tror det
handler om å legge saker, hendelser eller ord
til side og ikke lenger la
de få vår oppmerksomhet, ikke lenger la
det ta kraften fra oss.
Jeg tror det er så langt vi kan komme
som mennesker i mellom. Når det
gjelder Gud, så går han lenger. Jeg
tror på ordene i barnesangen: Han
kaster alle våre synder bak sin rygg og
ser dem aldri mer. Gud tilgir og glemmer når vi ber om tilgivelse.
Øystein: Å tilgi er å si
til noen at selv om de
har gjort noe som ikke
er riktig, så gjør det
ikke noe. Det har å gjøre med å sette seg selv
og sine følelser i andre
rekke. Det er det motsatte av hevn, og
dermed en av de mange viktige egenskapene som George W. Bush mangler. ●

Hvordan har du det …

EGENTLIG?
Krisetelefon

815 33 300
Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet

Telefon: 55 36 22 80
Kontortid:

Besøksadresse:
Hardangerv. 5b på Nesttun.
Telefon . . . . . . . . . . . . .55 36 22 80
Kontortid: Man-fre: Kl. 10.00 - 14.00
Postadresse:
Postboks 152, Nesttun 5852 Bergen.
Epost . .birkeland.menighet@bkf.no
Telefaks . . . . . . . . . . . . .55 13 14 55
Øvsttun kapell og
kirkegårdskontor:
Tlf . . . . . . .55 36 81 45 (kl. 10 - 12)
Gave til menigheten?
Bankgirokonto . . . . .3411.18.00822
Menighetshuset:
Telefon (myntapparat) . .55 10 38 07
Best. av lokaler . . . . . . .55 36 22 80
(Mandag-torsdag)

Direktenummer, menighetskontoret
Sokneprest:
Ivar Braut . . . . . . . . . . .55 36 22 82
Kapellan:
Eiel Holten . . . . . . . . . . .55 36 22 83
Daglig leder:
Eli Heggdal . . . . . . . . . .55 36 22 81
Diakon:
Tone Totland . . . . . . . . .55 36 22 85
Kateketer:
Ingunn Myklebust og
Carina Søfteland . . . . . .55 36 22 87
(mandag-torsdag)
Kantor:
Amund Dahlen . . . . . . . 55 36 22 86
Sekretær:
Astrid Kolstad von Krogh ..55 36 22 80
Kirketjener:
Margrete Andreassen . . . 55 36 22 84
Kantor:
Amund Dahlen . . . . . . . 55 36 22 86

Man-fre 10.00-14.00

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

Barneglede (kor 3-6 år):
Anne Marit Roppestad . .55 13 69 24

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

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

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

Nesttun bedehus
Søndagsskole, bedehuset
Marianne Raa Haarr . . . .55 10 21 34

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

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

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

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

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

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

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

Skysstjeneste Birkeland kirke
Se aktivitetsoversikt side 16

Kjøretjenesten
Birkeland kirke har en transporttjeneste til og fra kirken for deg som ønsker og
trenger det. Du ringer til personen som står på kjørelisten søndag før kl.10.00 og
du blir hentet der du bor. Kjøretjenesten er gratis.
21. mars
28. mars
4. april
11. april
18. april

Noralv Seime
55 10 03 66
Bjørn A Johannessen 55 92 93 08
Ledvin Stormark
55 10 49 34
Bjørn A. Johannessen 55 92 93 08
Harald Hatlevik
55 13 11 76

25. april
2. mai
9. mai
16. mai
23. mai

Konfirmasjon
ingen kjøring
Konfirmasjon
ingen kjøring
Konfirmasjon
ingen kjøring
Bjørn A Johannessen 55 92 93 08
Harald Hatlevik
55 13 11 76

mars 2004
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Konfirmanter våren 2004
24.april kl. 11.00
Amland, Hans-Jørgen Høvik
Andersen, Ruben
Askvik, Ingvild Ose
Brønnestad, Eirik Andre
Eikås, Dan-Inge
Forberg, Per Erling A. Bakk
Haugom, Lars Emil Aga
Havsgård, Cecilie Søilen
Homeyer, Åshild T. Harmens
Haavik, Thomas
Jacobsen, Hanne
Kannelønning, Jørgen J.
Korsmo, Thor Petter
Landsvik, Ine Marie Svendsen
Meldahl, Fredrik Mjaaseth
Neteland, Chris Roger
Sæterdal, Sunniva Knudsen
Selvik, Henriette Aurora
Sørland, Bjørn
Thuen, Andreas
Wiik, Helene Eide
Waardal, Stian

24.april kl. 13.00
Fjelde, Gisle
Haugen, Ingunn Furholm
Helland, Sverre
Helland, Øystein
Instanes, Helene
Jensen, Anders Samuel
Karlsen, Daniel Åsland
Kirkebirkeland, Mats Andre
Kobbeltvedt, Linn T. Nyhagen
Midtun, Tonje
Myhre, Sondre
Norstrand, Iselin
Nygård, Stine
Nysveen, Andreas
Nysveen, Merete
Pedersen, Stian Olsen
Ravnan, Remy Andre
Smith, Caspar Cappelen
Strand, Stian Herland
Sutton, Glenn Robert Børre
Thomassen, Ingeborg Haugen
Thorbjørnsen, Petter
Økland, Thomas Hoel
Ørner, Kathinka Nydal

25.april kl. 13.00
Andersen, Cecilie Blom

Andersen, Cicilie Engelsen
Birkeland, Fredrik Andre
Danielsson, Malena Cecilie K.
Gjone, Jan Rune
Grimstad, Jonas Moe
Gullaksen, Joakim Grindheim
Helander, Eivind Høyland
Hope, Morten
Horne, Ingri Deisz
Ingebrigtsen, Cato Andre G.
Johansen, Kristina Fengestad
Kraakenes, Chris Rene
Kvamme, Daniel Henriksen
Matre, Fredrik Faye
Roti, Maria
Sigvathsen, Christoffer Rame
Skjold, Martin Are
Solsvik, Birgitte Hildershavn
Straume, Patrick Gaassand
Aarskog, Natasha P. Sætre

2.mai kl. 11.00
Bjørnestad, Madeleine
Bortne, Birgitte Martine
Bråtveit, Ivar
Bøtun, Tanita
Erichsen, Birgitte Riisøen
Eriksen, Ann Charlotte
Fjeld, Silje Marie
Fjellanger, Maiken Beate
Fløtre, Christina Herland
Gjerde, Cathrine
Gjertsen, Rebecca Thomassen
Graverholt, Stephanie J.
Grimen, Terje Johan
Grindeland, Hilde
Hadler-Jacobsen, Ingri Hope
Handegard, Kristine
Hope, Christina
Jansen, Emma Kristina Løset
Johnsen, Remi Aleksander
Kronheim, Mats Emil
Lervåg, Kristina
Lund, Ingrid Finsås
Sørensen, Elisabeth

2.mai kl. 13.00
Graham, Thomas Engan
Helland, Christoffer
Hunderi, Andreas Helmich
Michelsen, Marte
Midtun, Christine Louise

Natadal, Trine
Nyheim, Sara Isabelle
Næverlid, Are Jostein
Paulsen, Mona Strandenes
Rasch, Christian
Remfeldt, Anne-Lise
Sandal, Ine Marie Nilsen
Stemsrudhagen, Øyvind Vreim
Sverkeli, Lars Jansen
Sæterdal, Elisabet
Sørensen, Terese
Tysnes, Tonje
Aasved, Anita Barnung

8.mai kl 11.00
Bech, Marie Haugestad
Børsheim, Hanne
Broch, Helene Tenstad
Dobree-Bell, Martine Marie
Evanger, Therese
Folkestad, Christine T.
Helgesen, Camilla Landaas
Helgesen, Caroline Landaas
Hjortland, Camilla Heldal
Hopen, Helene Sofie Steen
Kongsmark, Emilie Kvalheim
Kårstad, Tine-Lise
Larsen, Gustav Lied
Midtun, Marlene Holmelid
Mogstad, Marianne Erdal
Møvik, Alida Odland
Nordeide, Sara Kristin
Raknes, Hilde Stien
Rutledal, Kristina Anthun
Smith, Susanne Catinka
Thormodsæter, Anette
Thorsen, Trygve Løvschal

8. mai kl.13.00
Eikås, Aleksander Hansen
Ellingsen, Alexander Myhre
Elven, Renate
Fengestad, Jimmy Madsen
Haga, Kim-Daniel
Hana, Marius Foldnes
Helland, Johan Fredrik
Hesjedal, Tine Tomassen
Hjelm, Stian
Hjelmeland, Ivan Le
Hovde, Alexander
Johansen, Kristian Stien
Kongsvik, Marcus

Lie Inger-Marie Schjøtt
Mehl, Mathias
Nordtvedt, Bernt Ove
Sjaastad, Kristine Mjellem
Skeide, Caroline Sveinsbø
Thulin, Didrik Bruvik

9.mai kl. 11.00
Akselsen , Trine Lise
Christensen, Victoria
Dalland, Ruben Vågseth
Eknes, Øystein Tydal
Farestveit, Camilla Helene H.
Karlsen, Eirik Andreas Sundal
Lind, Cathrine Horvei
Løbrot, Petter Angell
Monsen, Lene Renate
Rasmussen, Christian F.
Rebnord, Øystein Wilberg
Riise, Rene Konings
Selstø, Anne-Marit
Skeidsvoll, Julie
Skogstrand, Petter
Spjelkavik, Sandra
Stølsbotn, Lasse
Sæbø, Fredrik Egeland
Sætre, Andreas Hårvik
Øksnes, Kine

9.mai kl. 13.00
Berg, Andre Narum
Breistein, Andreas Næss
Dahle, Jørn Thunes
Damm, Erlend
Heggertveit, Tonje Mari I.
Helland, Kenneth Tyse
Hodge, Lene Elizabeth
Hovden, Andreas Økland
Korsbøen, Patrick Kristensen
Lylund, Andreas
Marken, Vegard Brevik
Midthun, Sondre Torsvoll
Moen, Andrea
Orbekk, Hilde Johannessen
Rosenberg, Hege Christin
Rynning, Aksel
Samal, Karianne
Sellevold, Raymond
Skulstad, Jørgen Zakariassen
Sletten, Marius
Sættem, Ingrid Fagerheim

Urfremførelse av «Jona»
Palmesøndag fremføres det i Fana kirke et
nyskrevet orgelverk som tar utgangspunkt
i fortellingen om Jonas og hans tre dagers
ferd i hvalfiskens buk – med klare paralleller til Kristi død og oppstandelse. Kompo-
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nist og kirkemusiker Eilert Tøsse har skrevet orgelverket. Fanakantor Jostein Aarvik
urframfører det nye verket med resitatør
Sverre Trætteberg og Carte Blanche-danser Michal Zahoran. Kl 1930. Bill: kr 75,-

KOMPONIST: Eilert
Tøsse har skrevet et
orgelverk om Jonas i
hvalfiskens buk.
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de fleste er det noe folkelig
på fire hjul, hos oss er det
noe som bobler over av
sangglede! Kan det være noe
annet enn et Ten Sing kor?
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AV FRODE HØYTE
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Aktuelt

Respons

Kari Anne Seime har sunget i Ten Sing
i et par år og kan anbefale det for alle
og enhver. Koret øver hver torsdag i
Birkeland menighetshus klokken
19.00 til 21.00, som består av drama,
dans og sang samt sosialt samvær.
Det har også eget band og trenger flere gutter.

Kommentar

Planer

Respons

I dag består koret av 50 stykker og av
program fremover nevnes:

SYNGER: Høyt henger de, men surt synger de ikke. Endel av Bobla-medlemmene på tur i høst.
FOTO: KARI ANNE SEIME

■ 1. april: Musikalkonfirmanter i Birkeland menighetshus kl. 19.00
■ 6. juni: Konsert i Birkeland menighetshus kl. 19.00
Til sommeren er det TT i Haugesund som står på programmet. ●

Replikk

- Det er saligere å gi enn å ta
r
ta
n
e
Komm
Et ord av Jesus som ikke finnes i evangeliene, er bevart takket være
den tale Paulus holdt til de eldste i Efesos (Apostlenes gjerninger
kap.20, vers 35).

Replikk
AV PER VOLLSET

I bibeloversettelsen fra 1930 står det:
«Det er saligere å gi enn å ta». I vår sekulariserte verden virker det fremmed for
mange. Vi står på krava, krever det vi
tror er vår rett, ikke minst at andre tar
seg av oss når dagene blir for tunge, enten det er økonomiske problem eller
annet.
Hva om vi snur på problemet? Når vi
tenker oss om, vet vi at noen av de store
øyeblikkene i livet er når vi har fått gi

noe til et medmenneske. Det behøver ikke å være ting eller penger. Det har noe med å få gitt nærhet og varme, å rose en som er forbigått og oversett. Å få gi og oppleve at det blir tatt imot, er store
og viktige øyeblikk i livet.
I vår selvopptatthet ser vi bare
egne behov. Dette Jesusordet
trenger vi å høre stadig og minne
hverandre på.
Vismannen Arnulf Øverland sa
det på sin måte:
«Det at du gleder en annen, det
er den eneste glede». Skal dette
bli et forsett, når våren kommer
og «nytt liv av daude gror»? ●

Skriveglade søkes til
menighetsbladet ...
Helg i Birkeland søker en som er
glad i å skrive. Oppgavene vil være
å skrive artikler, reportasjer eller
lage portretter til menighetsbladet. Kanskje du også er flink til å
tegne, eller har mange ideer til
barnesider? Eller kan du tenke deg
å lage en «ungdomsside»? Det er
en fordel om du kan slå på en datamaskin. Enda bedre om du har epost, men det er ingen betingelse.
Arbeidsmengden er ikke stor når vi
er flere som deler på oppgavene.
Lønn får du dessverre ikke, men vi
kan love at vi blir glade for all innsats. Har du en liten journalist i
magen, er dette et fint sted å begynne. Praksis i et menighetsblad
tar seg godt ut på CV. Lengter du
etter å få noe på trykk? Da er dette
en unik mulighet for deg.
Ring oss på 55 36 22 80/81.
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Returadresse
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B
FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester

døpte
Aleksander Midtun
Viktor August Haugland
Lars Sigurd Hammersland
Håvard Smørdal Magnussen
Sebastian Sigve Størksen
Eirik Skjold
Even Nilsen
Johannes Landa
Brede Hope Hanssen
Johannes Myklebust Neverdal
Christian Håre Mørch
Gaute Øymo Mælen
Ivar Duus Molven
Jesper Sem Rohde
Knut David Havelin
Robin Helle Stensbø
Felix Johansen Bahus
Kevin Skulstad Sjøstrøm
Andreas Midthun
Daniel Djuvstad
Joakim Myrdal
Nora Hermine Mørner Slethaug
Christine Jebsen von Mehren
Lilly Petrikke Træen
Maren Eskeland Schütz
Frida Annunziata Olsen
Marie Seliussen
Marthe Veseth

1100

28.mars. Maria budsk.dag
Eiel Holten. Nattverd. Samt.gudstj.
Søndagsskole.

1100

1100

4.april, Palmesøndag
Ivar Braut. Dåp. Gudstjeneste.
Ikke søndagsskole.

1100

1900

8.april Skjærtorsdag
Ivar Braut.Nattverd.

1100

9.april. Langfredag
Ivar Braut. Pasjonsgudstjeneste .

2300

10.april. Påskeaften
Påskenattgudsjeneste i Fana Kirke.

1100

1900
1100

vigde
Therese Schistad – Leif Erik Haaland

døde
Arthur Nedreaas
Edward Johan Hilland
Malvin Herfindal
Hans Brekke
Rolf Inge Varlund
Roald Mortensen
Gulborg Aurora Sjøvoll
Elisabeth Sletten
Det ble beklageligvis feil i sist blad ved
at alle guttene døpt i januar falt ut,
men nå er listen over oppdatert t.o.m
februar 2004.Fra og med dette nummeret tar vi også med alle døpte som er
bosatt i vår menighet selv om dåpen
har funnet sted i en annen kirke.

Bor i Birkeland menighet,
døpt i annen menighet:
Andreas Ulfstein
Ole-Mathias Midtun Egeland
Aron Gjerde
Victor Lepsøy Iversen
Adrian Lothe Måge
Eugene Sæterdal Andersen
Nicholai Hægland Schjøtt
Frøya Fonneland-Jørgensen
Kristine Joys
Hanna Charlotte V. Torgilstveit
Pia Mæhle
Andrea Buder

Nytt
Leder

1100

1100
1300
1100

1300
1100
1300
1100
1300
1100
1300
1100

1100

11.april. Påskedag
Ivar Braut. Høytidsg.tj.
Ikke søndagsskole.
12.april. 2.påskedag
Fellesgudstjeneste i Skjold kirke.
18.april. 1.s.e. Påske
Eiel Holten. Dåp. Familiegudstjeneste.
Ikke søndagsskole.
24.april
Eiel Holten. Konfirmantgudstjeneste.
Eiel Holten. Konfirmantgudstjeneste.
25.april
Eiel Holten. Gudstjeneste.
Søndagsskole.
25.april
Eiel Holten. Konfirmantgudstjeneste.
2.mai 3.s.e. påske
Eiel Holten. Konfirmantgudstjeneste.
Ikke søndagsskole
Eiel Holten. Konfirmantgudstjeneste.
8.mai.
Ivar Braut. Konfirmantgudstjeneste.
Ikke søndagsskole
Ivar Braut. Konfirmantgudstjeneste.
9.mai. 4.s.e. Påske
Ivar Braut. Konfirmantgudstjeneste
Ikke søndagsskole.
Ivar Braut. Konfirmantgudstjeneste.
16.mai. 5.s.e. Påske.
Eiel Holten Dåp. Nattverd.
Gudstjeneste. Søndagsskole.
20.mai. Kristi himmelfartsdag.
Ivar Braut. Dåp. Gudstjeneste.

23.mai. 6.s.e. Påske.
Nattverd. Gudstjeneste. Søndagsskole.
30.mai. Pinsedag
Ivar Braut. Dåp. Nattverd.Gudstjeneste.
Ikke søndagsskole
31.mai. 2.pinsedag
Fellesgudstjeneste i Fana kirke.

Se hva som skjer
Fastegudstjeneste
Onsdag 31.mars er det fastegudstjeneste
kl.18.30. Vel møtt til en stillfarende gudstjeneste i fastetiden. Etterpå er det åpent
på menighetskontoret der vi lytter til
bibeltekster i forbindelse med lytteaksjonen.
Bibeltimer
Tirsdag 30.mars kl.1930 blir det besøk
av prost Per Barsnes, som vil ha bibeltime med tema: «Fengslet, men frimodig». Tekstene er hentet fra Apostlenes
gjerninger kapittel 22-24.
Tirs. 27.april kl.1930 inviteres det til
den siste bibeltimen for dette semesteret. Da avsluttes også gjennomgangen
av Apostlenes gjerninger. Ivar Braut har
bibeltimen som ut fra kap.25-28 har fått
temaet «En konge som nesten blir overtalt». Vel møtt til samlingene!
Historien om Kirkebirkeland
Etter gudstjenesten på Palmesøndag
4.april ca. kl.12.45, blir det en interessant samling der gamlekirken stod på
Kirkebirkeland. Vår egen lokalhistoriker
Martin A.E. Andersen forteller historien
om det gamle kirkestedet. Dette skjer
nesten på årsdagen for en noe uvanlig
auksjon som fant sted for 125 år siden, i
1879. Men mer om det kan en få høre på
palmesøndag. Det blir ordnet med skyss
fra kirken og opp til Kirkebirkeland.
Årsmøte og menighetsfest
Første søndag etter påske kl.19 - søndag
18. april - ønsker vi vel møtt til en kveld
for hele menighetsfellesskapet. Først
blir det en kort gjennomgang av årsmelding og regnskap slik det alltid skal
gjøres. Deretter går vi over på rykende
varm servering og diverse innslag fra
menighetslivet.

Kirkeskyss til
Birkeland kirke: se side 13
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