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Frivillighet
og ulønnet
tjeneste

må stå i sentrum i
Den norske kirke
fremover. 

Biskop Ole D. Hagesæther. 
Side 10-11  .

Her er Toril prest
24. februar ble Toril Bull-
Njaa Larsen ordinert til
prest av biskopen.

Side 2-3

Händel og Paus
Søndag 2.april skal et 
prosjektkor med utgangs-
punkt i Birkeland kantori
synge utdrag fra Händels
«Messias». Og mellom sat-
sene: Ole Paus! (bildet)  

Side 4  

Stengte dører
Omorganiseringen av 
prostiet har medført tidvis
stengte dører i Skjold kirke.
Nå vurderer menighets-
rådet dugnad for å åpne
kirken. Side 6-7
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Det ene er «nødvendig.» Jesus
bruker ved noen anledninger
et «må» som sjelden blir brukt
og som har betydningen «nød-
vendig for å frelse». 

- Menneskesønnen må lide
mye og bli forkastet --. 

Det er ett av sitatene fra Det
nye testamentet, fra Markus
kapittel 8.

Det som skjer med Jesus er nødvendig
for oss. For at vi skal få frelsens gave. Og
for at det nettopp ikke skal bli oppnådd
etter fortjeneste, men gitt til oss som
trenger det. Dette er evangeliet fra på-
skens skyggeside. For påsken begynner
mørkt. Men denne begynnelsen er helt
nødvendig.

- Å, la aldri noensinne/korsets tre
meg gå av minne/som deg, frelsens fyr-
ste bar!/ Men la kors og død og smer-
te/tale, rope i mitt hjerte / hva min
frelse kostet har (Norsk Salmebok
nr.158, v.6).

Det neste ordet er «kjærlig». Det er
forskjell på det som blir gjort fordi det
er nødvendig, men bare med nød og
neppe og med ulyst og hardt hjerte – til
forskjell fra det som blir gjort av kjær-
lighet. Det Jesus gjør i påsken gjør han
med kjærlighet. Men det er ikke enkelt.
I lidelseshistorien står det om en som
ber: Min Far! Er det mulig, så la dette
beger gå meg forbi. Men ikke som jeg
vil, bare som du vil.

Det sier oss mye at evangeliene har
tatt med slike uttrykk. Men Jesus går
veien like til korset. Han dør av kjærlig-
het til menneskeslekten. Det er kjærlig-
heten som driver ham. 

Du som har meg selv deg givet/la i
deg meg elske livet/så for deg kun hjer-
tet banker/så kun du i mine tanker/er
den dype sammenheng (Norsk Salme-
bok nr.161, v.7). 

IVAR BRAUT
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Nødvendig 
og kjærlig
Det er to ord som trer fram i 
møte med påskebudskapet.

AV IVAR BRAUT

Et par momenter  vil vi minne om:

� Ring som før til menighetskontoret,  
55 36 22 80 (se også Hvem-hva-hvor, 
side 13). Enten det gjelder dåp eller 
vielse eller annet. Ring det vanlige nr.
eller bruk e-post. Dette gjelder også 
ved leie av menighetshuset.

� Legg også merke til direktenr. til de 
ansatte og deres e-post-adresse. Ta 
gjerne direkte kontakt når det er en 
bestemt du skal ha tak i og du kjenner
direktenummer.

Menighetskontoret ved kirken er fort-
satt base for arbeidet til kateketer, dia-
kon, kantor og prester. I alt er vi seks per-
soner når alle er samlet. I tillegg er kirke-

tjeneren gledelig ofte i sving i kirken, og
menighetskonsulent, tidligere daglig le-
der,  er innom om lag en gang i uken.

Det er ingen etterlengtet nyorganise-
ring vi har fått. Vi lever i en kritisk solida-
ritet med resultatene av harde økono-
miske realiteter. Vi synes kirken fortjener
mer penger av felleskassen. 

Særlig mener vi at Birkeland menig-
het med 19000 innbyggere og nær
17000 kirkemedlemmer fortjener mer
bemanning. Det er levert en tydelig
melding til bispedømmeråd og felles-
råd i sist årsmelding.Det mest følbare
tapet er at vi ikke kan holde kontoret
åpent som før. Særlig beklager vi det
overfor de mange frivillige medarbei-
derne i menigheten, men dere skal vite:
Bare ring og avtal, så skal vi hjelpe til så
godt som vi kan.  �

Menighetskontor og nye tider
I de siste nummer av bladet er det informert om de nye tidene for
menighetskontoret etter omorganiseringen i bergenskirkene. 

Toril ordinert 
til prest
AV IVAR BRAUT

Det var en vel forberedt og dypt kon-
sentrert ordinand som gav sitt ordina-
sjonsløfte, og deretter leste biskopen: 

-Under håndpåleggelse og bønn vil
vi overgi deg til Gud, og be om at han
ved sin Ånd må hellige og utruste deg
til tjenesten. Så ble det bedt for den
nye presten – en sterk stund for alle
som var til stede. 

Prest Toril holdt sin preken ut fra tek-
sten i 1.Timoteusbrev kap.2: «Gud vil
at alle mennesker skal bli frelst og lære
sannheten å kjenne».

På bildet ser vi fra venstre: Tidl. sokneprest Ottar
Larsen (ordinandens far), ordinanden Toril Bull-
Njaa Larsen, prost Per Barsnes, biskop Ole D. Ha-
gesæther, sokneprest Ivar Braut og ungdoms-
prest Anne Marthe Ulvik. FOTO FRODE HØYTE

Ordinasjonsgudstjenesten 24. februar var en fin opplevelse.
Toril Bull-Njaa Larsen ble ordinert til prest av biskop Ole D.
Hagesæther. 
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AV IVAR BRAUT

I menighetene har vi derfor et ønske om
at det kan bli et eget menighetsarbeid i
området. Vi har et mål om at det glade
budskap kan samle mange på forskjelli-
ge måter.Vi ser fra kirkens side gjerne at
det blir et tilbud for folk som bor her, til
barn, de unge og voksne.

Engasjere lokalmiljøet
Vi tror det finnes mye velvilje og en god
del interesse, og derfor ønsker vi å enga-
sjere lokalmiljøet. Menighetene er opp-
tatt av at dere som bor her skal få bestem-
me. Er det et ønske om barnegrupper,
samtalegrupper for unge voksne? Guds-
tjenester – og i så fall hvordan, når og
hvor? Skal vi satse på å få en egen prest
som kan bruke noe av sin arbeidstid bare

på Sædalen? Trenger vi noen som har
som arbeid å sette «Prosjekt Sædalen» i
gang, skal vi ha en frivillig arbeidsgruppe,
eller er det nok å invitere til Birkeland kir-
ke for de som bor i den menigheten og til
Slettebakken kirke for de som hører til
der? På et møte mars ble disse spørsmå-
lene tatt opp med folk som bor i området
eller som er på vei til å flytte dit. Det blir
spennende å følge med hva som skjer !

I gang
Birkeland er så smått i gang med å samle
inn penger til Prosjekt Sædalen og flere
har meldt interesse. Dessuten finnes det
et eget Fond for kirke på Nattland, men
deres midler er knyttet til en framtidig
kirke.  Ta gjerne kontakt med et av menig-
hetskontorene hvis dette er noe du vil en-
gasjere deg i! �

3                 mars 2006

Endelig barnekrok!
Nå blir det laget til et hjørne i Birkeland
kirke spesielt for de minste! En barne-
krok eller en lekekrok med leker som
ikke bråker. Endelig, for det tar tid før
alt er i orden eller noen bare tør å skjæ-
re gjennom og si: Nå ordner vi det. Det
har menighetsrådet gjort. Nå flyttes
bakerste benk enda litt lenger bak, nest
bakerste tas bort og blir settes forsvar-
lig et annet sted. Dermed har vi i alle
fall begynnelsen til noe som vi håper
skal være en melding med mer enn ord:
Barna er hjertelig velkommen i kirken
også når det ikke er familiegudstjenes-
te eller søndagsskole. Og særlig for de
aller minste er barnekroken god å ha,
og den skal ordnes slik at både barn og
voksne kan trives med det. �

Orgelet i rute
En kort løypemelding om hvordan det
går med orgelet i Øvsttun kapell:

- Økonomien er sikret, forteller kan-
tor Amund Dahlen. Det siste som kom
på plass er bevilgningen fra Bergen kir-
kelig fellesråd. Totalprisen er inkludert
montering og frakt 700 000,-

Akkurat nå om dagen bygges det en
ny fransk obo som orgelet trenger.

Og når er orgelet på plass? Stalltipset
hos kantor Amund er oktober. Da blir
det selvfølgelig innvielseskonsert. 

I forbindelse med monteringen blir
kapellet naturlig nok stengt noen uker
og gravferder vil foregå f.eks. fra Birke-
land kirke.

Ellers kan det nevnes at flygelet i kir-
ken ble helt ferdigbetalt allerede tidlig
sist høst.

Det er bare å glede seg over at et
stort prosjekt (orgelet) snart er full-
ført, et ganske stort prosjekt er på
plass (flygelet) og flere viktige prosjek-
ter for kirken er gjennomført og finan-
siert, for en stor del med private gaver
som vi er svært takknemlige for: Nytt
teppe, nytt lydanlegg og bedre belys-
ning. �

Prosjekt Sædalen
På få år er det vokst fram en ny bydel i Sædalen, et område som dels
ligger i Birkeland, dels i Slettebakken menighet. 
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50-årsdagen til Ivar Braut
ble markert ved kirkekaffen
26. februar.

Dette var ord som stod sentralt i den
varme hilsen og gratulasjon som leder
i Birkeland menighetsråd rettet til Ivar
Braut under kirkekaffen på Menig-
hetshuset etter høymessen søndag 26.
februar, to dager før den avholdte sok-
nepresten fylte 50 år. 

Aktiv i underbemannet menighet
Brigt Bovim minnet om at Ivar Braut
helt fra han kom til Birkeland somme-
ren 2000, hadde gått aktivt inn i de uli-
ke arbeidsfelt innen menigheten, en
utfordrende oppgave i en av landets
mest folkerike menigheter, og i Ber-
gensmålestokk også en sterkt under-
bemannet menighet!

Kirkekaffen denne søndagen samlet
nær 60 personer da Åse Madsen ønsket
velkommen til en sammenkomst, der
presten var hedersgjest, men som el-
lers skulle være enkel og uformell. 

Tok ordet
Dette siste slo ikke til, for det var raskt
flere som ville ha ordet for å takke og
hylle Ivar. Representanter for Alpha-
gruppen, Bibeltimen og Sesam takket
for levende orientering og ny innsikt,
engasjert forkynning og åpent vitnes-
byrd fra hans side. 

Menighetsrådet var vertskap for kir-
kekaffen, og Brigt Bovim takket som
rådets leder Ivar Braut for pågående
og helhjertet innsats fra første dag han
kom til Birkeland. 

Presterolle og hyrdeansvar
Bovim pekte også på at Ivar kombine-

rer presterollen og hyrdeansvaret på
en levende og klar måte, og ikke minst
bevarer optimisme og ro i en tid med
store endringer og utfordringer, både
innenfor og utenfor kirken. 

-Når det stormer som verst og kra-
vene er store, har du den gode replikk
og beholder roen, uttalte Brigt Bovim
før han uttrykte håpet om at Ivar måt-
te få beholde sin gode helse og det
gode humør, og avrundet talen med å
ønske til lykke med dagen og fortsatt
Guds velsignelse i arbeidet! 

Sædalsprosjektet
De mange som var til stede kunne gle-
de seg over en fin oppdekning og et
svært fyldig kakebord, og de kvitterte
med en rundsang for jubilanten, der
noe av omkvedet var:

I vår sorg og glede,
er du helt til stede.

I stedet for gaver ved åremålsdagen
ønsket Ivar bidrag til Sædalsprosjek-
tet, hvor meningen er f. eks. at en per-
son i halv stilling blir ansatt og bringer
kirkelige aktiviteter og menighetsar-
beid ut i Birkelands sørligste drabant-
område. �

-Du har engasjert deg! 

POPULÆR JUBILANT: Sokneprest Ivar Braut
fylte femti 28. februar.

Händel og Ole
Paus i samme
konsert 
Händels oratorium «Messias»
har stått på konsert-
programmet i 264 år!

MARTIN A. E. ANDERSEN

Søndag 2.april kl. 20 blir en helt spesi-
ell begivenhet i Birkeland kirke. Da
skal et utvidet prosjektkor med ut-
gangpunkt i Birkeland kantori synge
utdrag fra Händels «Messias». Det
spesielle er at Ole Paus synger mellom

satsene. Dette
kommer til å
bli en kveld vi
husker. Sørg
for å være der! 
Så får vi skje
hva som skjer
ved Halleluja-

koret - og historien om hvorfor publi-
kum begynte å reise seg ...

Georg Friedrich Händel ble aner-
kjent som Englands største kompo-
nist, selv om han var født i 1685 i en av
de mange tyske småstatene. Fra 1712
oppholdt han seg i England, og i en re-
lativt motløs periode høsten 1741
skrev han oratoriet «Messias» på 24

dager. Uroppførelsen fant sted i Du-
blin 13. april 1742, altså for 264 år si-
den. Ved en etterfølgende oppførelse i
London var kong Georg 2. til stede -
har var for øvrig også av tysk herkomst
- og siden denne fremførelsen har det
engelske publikum alltid reist seg idet 
det berømte Halleluja-koret setter inn.

Hvorfor denne reaksjonen? Jubel og
tilbedelse i en praktfull kombinasjon?
Sannsynligvis heller fordi kongen etter
hvert i 1. og 2. del av oratoriet hadde dø-
set av, og da Halleluja-koret satte inn,
våknet og spratt opp i den tro at det var
kongesangen som ble intonert. Tilhø-
rerne måtte gjøre som kongen, og siden
har det blitt tradisjon i Storbritannia, og
ganske mange andre steder også. Hva
skjer så under oppførelsen i Birkeland
kirke 2.april? 

Bill. ved inngangen kr. 200.  �

Udødelig musikk:
G.F.Händels
«Messias». 
BILDE: WIKIPEDIA
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- Vi kunne gå bak huset hjemme i Ytre
Sogn. Der stilte vi barna oss opp og ven-
tet på lyden av kirkeklokken som skulle
ringe inn påskehøytiden. Jeg kan også
huske en pinse da jeg var 15. Det var fint
duskregn og jeg hadde vært på en lang
sykkeltur. Så kom jeg forbi kirken og der
begynte kirkeklokken å ringe. Da gikk
jeg av sykkelen, gikk sakte hjemover og
nøt lyden, sier Ingeborg Ulvik. Hun har
alltid hatt en dragning mot kirken. For-
tellingen kan sikkert forklare hvorfor
hun var en svært aktiv innsamler av
penger til en kirkeklokke i Skjold kirke. 

50 år er gått siden hun kom til bygden.
Da var det liten bebyggelse her. Hun
startet opp med kolonialbutikk, og var
også med på oppstarten av Skjold hel-
selag i 1972. Hun kom tidlig med i ar-
beidet med å få en egen kirke på Skjold.

Alt har sin faste tid
Ingeborg har hatt et langt og rikt liv.
Hun trekker frem Forkynneren:

Alt har sin faste tid,
alt som skjer under himmelen,

har sin tid:
en tid til å fødes, en til å dø,

en tid til å plante, en til å rykke opp;
en tid til å drepe, en til å lege,
en tid til å rive, en til å bygge;

en tid til å gråte, en til å le,
en tid til å sørge, en til å danse;

en tid til å kaste steiner,
en til å samle dem,

en tid til å ta i favn, en til å la det være;
en tid til å lete, en til å miste,

en tid til å gjemme, en til å kaste;
en tid til å rive sund, en til å bøte,

en tid til å tie, en til å tale;
en tid til å elske, en til å hate,

en tid til krig og en til fred.

Etterpå ser hun opp og sier: 
- Jeg har gjennomlevd alt dette, opp-

levd både krig og fred. Jeg har gjennom-
levd dette til de grader altså. Jeg har
også fått mangt et sørgebudskap. 

Døtrene pleier å si at hun har evnen til
å se lyst på ting. Hun understreker at
det skal være en tid til å leke og danse i
livet. Som pensjonist har hun tatt flere
kurs innen trim for eldre. I 17 år har hun
aktivisert eldre damer. I begynnelsen
syklet hun rundt til Nesttun, Søreide og
andre steder for å aktivisere eldre. De
siste årene har hun konsentrert seg om
Skjold. 

Ingeborg Ulvik liker å underholde
gamle. Hun har skrevet morsomme
ting blant annet om kultur og kosthold.
Hun er ei dame som byr på seg selv.

Med sin sterke dragning mot fysisk
aktivitet har påsken alltid stått sentralt.
Hun har gått mye på ski, og har tilbrakt
mange påsker på Haugastøl. Høytiden
har en sterk innvirkning på hennes fø-
lelser. Hun har alltid syntes at skjær-
torsdag og langfredag har vært triste
dager, der humøret ikke er helt på topp.

Påskemorgen slukker sorgen   
Hun har hatt som tradisjon å komme
ned fra fjellet og alltid være i kirken hver
eneste påskemorgen. Det er nærmest
et rituale som har sin begrunnelse i at
hun må være med å synge salmen «På-
skemorgen». På oppfordring leser hun
denne med innlevelse og varme:

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet

lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!
Helvede grede,

himlen seg gleder
himlen seg gleder med lovsang ny.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris;
han ville bløde
for oss å møte,

for oss å møte i paradis.

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris.

- Denne salmen sier alt hva som skal
skje med oss når tiden er ute, sier Inge-
borg Ulvik. Hun ser frem fil påsken. 

Når hun ser opp mot tårnet på vei inn
i Skjold kirke påskemorgen, så knyttes
båndene tilbake til gamle dager da In-
geborg Ulvik og hennes søsken sto
utenfor huset hjemme og lyttet til den
vakre klangen fra kirkeklokkene. �

Klangen 
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.

Klangen 
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.

FO
TO

: 
KJ

ET
IL

 G
IL

LE
SV

IK

felles  2-06.qxp  24-03-06  00:32  Side 5



mars 2006                  6

AV KJETIL GILLESVIK

Før kunne alle som trengte det
være viss på at Skjold kirke
stod åpen til deres situasjon på
dagtid. Slik er det ikke lenger.
Etter at kirkevergen fikk pålegg
om å redusere det kommunale
kirkebudsjettet med 10,7 milli-
oner kroner i 2006, har men-
nesker med behov for en stille
stund i kirkerommet møtt
stengte dører på Skjold.

- Veldig, veldig synd, sier me-
nighetskonsulent Liv Sylvar-
nes. Hun var frem til nyåret
daglig leder ved Skjold kirke,
men etter at reformen slo inn
har hun skiftet stilling til kon-
sulent, og i likhet med mange
andre byttet arbeidsplass fra den lo-
kale menighet til det sentrale prosti-
kontoret. 

Nødt til å stenge
Omveltningen har ført til at ingen
lenger passer på kirkerommet i
Skjold på dagtid, og menigheten har
derfor sett seg nødt til å stenge det.

- Prestene er jo ofte alle andre ste-
der enn på kontoret, derfor er det
ikke så lett å få til en regelmessig åp-
ningstid lenger, sier Sylvarnes, som
beklager avgjørelsen på det ster-
keste.

- Å kunne tilby mennesker i sorg et
kirkerom å gå til var noe vi satte vel-
dig pris på. Ja, det var faktisk noe vi
ønsket å videreutvikle siden Skjolds

geografisk ligger så
sentralt. 

- Dessverre kan vi
ikke det nå lenger,
sukker Sylvarnes. 

Får låne nøkkel
Også sogneprest Arne
Brekke beklager en-
dringen som nå har
skjedd. Han lover like-
vel at kirke skal prøve
å gjøre sitt beste for å
tilfredsstille de besø-
kendes behov.

- Hvis noen ønsker å
komme til kirken,
tenne et lys, oppleve
en stille stund – så

skal de selvsagt få låne
en nøkkel. Vi vil ikke hindre dem det.

Sognepresten kan også love at
prestene, diakonene og kateketene
vil hjelpe til så godt de kan når de er
på kontoret. De ønsker å gjøre det
beste ut av reformens uheldige virk-
ninger. 

Behovet kommer brått
Trass de beste hensikter mener me-
nighetskonsulent Sylvarnes at det
blir umulig å opprettholde et like
godt tilbud som en hadde.

- En kan ikke operere med spesielle
arbeidstider i dette tilfellet. Det er
med sånne ting at en ikke kan be-
stemme seg to timer i forveien at nå
føler jeg behov for en stille stund i Kir-
ken. Slike ting kommer plutselig. �

Dørene
lukkes
I Skjold Kirke gjøres ikke døren høyere, eller porten
videre. Der stenges den igjen.

Etter reformen:

Menighetsrådet vurderer d

Arne Brekke

Liv Sylvarnes

Menighetsrådet vurderer å la fri-
villige ta kontortid på kirkekon-
toret. Dermed kan dørene snart
åpnes opp igjen.

Opplysningene om at kirken ikke lenger
skal stå åpen på dagtid har opprørt
mange kirkegjengere i Skjold. Ikke bare
reageres det på at det mest hellige av
rommene skal stenges, mange er også
innom hver dag for å få svar på ulike
praktiske spørsmål. 

- Jeg synes det er veldig synd om dette
tilbudet skal forsvinne, sier medlem av
menighetsrådet Jan-Erik Lien. På et se-

FOTO: KJETIL GILLESVIK
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ghetsrådet vurderer dugnad
minar for nevnte råd i mars var han en
av flere som tok til ordet for at noe må
gjøres. 

- Alternativet er jo dugnad. Vi har
diskutert om frivillige skal ta kontortid
på dagtid, slik at vi kanskje kan få åp-
net kirken for eksempel mellom 10-14. 

Jan-Erik Lien mener ellers det er vik-
tig at en ikke ergrer seg for mye over
det som er skjedd. En kan mislike re-
formen så mye en bare en vil, det nyt-
ter uansett ikke å reversere den akku-
rat nå, hevder han. 

- Å gå rundt og ergre seg over dårlig
vær er bortkastet. Vi må heller prøve å
snu det negative til noe positivt. �

Invitasjon ...
... til deg som har lyst å
synge i mannskor og som øn-
sker å utvide ditt sosiale og
kulturelle nettverk i Fana.

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

• først å få en hyggelig prat om dette 
med å «stå i kor»

• møte dirigenten og finne din plass 
i koret

• møte en fadder som vil hjelpe deg 
på plass

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

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

Med vennlig hilsen Fana Mannskor
v/Ludvig Korsøen �

Jan-Erik
Lien
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Per Barsnes, prost
i Fana, mener en
statlig tilknyttet
folkekirke er et
viktig instrument
for å ta vare på 
den kulturhisto-
riske tradisjon,
som kirken er en
viktig del av i 
vårt folk. 

AV KJETIL GILLESVIK

Gjønnes-utvalgets utredning er i disse dager ute på høring
over hele landet. 28. mars ble saken diskutert av prestene i
Fana prosti på en fagdag i Birkeland menighetshus. I tiden
fremover skal den nå behandles av mange høringsinstanser.

Meningene er delte og mange om hvilken retning Den
norske kirke bør gå i. Prost i Fana, Per Barsnes, er derimot
klar – for å ikke si klar uklar. Han vil ha større kirkelig selv-
styre, men ønsker ikke et fullstendig skille fra staten. 

-Fortsatt

1
2

3

Gjønnes-utvalgets 
tre modeller for en 
framtidig kirkeordning 

1Status quo:  Dagens statskirkeordning gjennomføres, og
gjeldende grunnlovsbestemmelser om ordningen forblir

uendret. Staten sikres fortsatt politisk kontroll og innflytelse
ved at Kongen (regjeringen) er øverste kirkestyre og Storting-
ets lovgivende myndighet. 

2Lovforankret folkekirke: Grunnlovens nåværende regler om
statskirkeordningen oppheves. Den norske kirke blir et selv-

stendig rettsubjekt som ikke lenger er underordnet staten. Kon-
gens kirkestyre fjernes, liknende det tilhørende kravet om at
halvparten av regjeringen må være medlemmer av Den norske
kirke. Det blir dermed lik adgang til statsrådsposter uansett
tros- og livssynstilhørighet.

Den norske kirke gis fortsatt en særlig tilknytning til staten
i forhold til andre trossamfunn gjennom en egen kirkelov gitt
av Stortinget. Men kirkens særskilt valgte organer overtar an-
svaret som i dag ligger til det statlige kirkestyret. Det inne-
bærer at kirken selv fastsetter sitt læregrunnlag, utnevner og
ansetter sine biskoper og prester og forvalter sin økonomi. 

3Selvstendig folkekirke: Alternativet innebærer at Den
norske kirke likestilles med andre tros- og livssynssamfunn

i Norge og får fullt selvstyre. Alle grunnlovsbestemmelser om
Den norske kirke oppheves og alle former for statlig styring i
forhold til kirken avvikles. Den norske kirke blir ikke lenger en
del av statsforvaltningen, men etableres som et selvstendig
trossamfunn. Kirken får samme frihetsgrad, rettigheter og
plikter i forhold til staten som andre tros- og livssynssamfunn. 

Utredningens innstilling:
Et flertall på 14 av de 20 medlemmene i Gjønnes-utvalget går
inn for det andre alternativet, en lovforankret folkekirke. To vil
beholde dagens ordning – en grunnlovsforankret folkekirke –
mens fire ønsker en selvstendig folkekirke med fullt selvstyre. 

Veien videre: 
Hvilken modell som vil bli valgt i framtida, avgjøres i siste in-
stans av Stortinget. Det er i dag delte meninger innenfor de
politiske partiene. Saken er nå ute på høring i hele landet. 28.
mars skal den diskuteres på et arbeidsmøte av prestene i Fana
Prosti. I april skal de ulike lokale menighetsråden lage en inn-
stilling om hva de mener.  KILDE: BLADET KIRKEAKTUELT. 

OVERLEVERING. Utvalgsleder Kåre Gjønnes overleverer innstillingen
til kultur- og kirkeminister Trond Giske 31. januar. FOTO: WWW.KIRKEN.NO

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror p
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er

Diskuterer
Gjønnes-
utvalget:

felles  2-06.qxp  24-03-06  00:32  Side 8



9                 mars 2006

Fortsatt folkekirke!

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror på en løsning der kirken fortsatt er knyttet til
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er naiv. ARKIVFOTO: DAG KVARSTEIN

I likhet med flertallet av Gjønnes-utvalget går han inn for
en mellomløsning der kirken fortsatt er tilknyttet staten –
bare i en litt løsere form enn tidligere.

Statskirke og religionsfrihet
– Det er viktig for meg at vi tar vare på den tilknytningen som
er mellom stat og kirke. 95 prosent av befolkningen i dag er
kristne. Det kan ikke staten være likegyldig til, sier Barsnes. 

Fana-prosten mener at en
relasjon mellom folkekirken
og staten godt lar seg kom-
binere med religionsfrihet.
Selv om Norge i dag er et
pluralistisk samfunn, med
en religionsfrihet helt i sam-
svar med menneskerettig-
hetene, så betyr ikke det at
vi må ha et relativt forhold
til verdier. 

Kristendommen har vært
vårt samfunns verdigrunn-
lag i over tusen år, og det
kristen-humanistiske men-
neskesyn er selve inspira-
sjonskilden til vår sivilisa-
sjon.

– Det er viktig å være be-
visst på de verdier vår egen
kulturarv bygger på. Jeg kan
ikke se at det tjener vårt folk
at de verdier pulveriseres. 

Ikke naivt 
– Du har valgt å gå inn for en
løsning der kirken fortsatt
skal være knyttet til staten,
men uten at myndighetene
lenger får innflytelse.Er ikke
det egentlig litt naivt?

– Nei. Selv om jeg ønsker
en endring, så vil jeg på
ingen måte si at nåværende
kirkeordning er en dårlig
ordning. Tvert om har den i
det store og hele vært en vel-
signelse for vårt folk.

– Derfor er min holdning
heller at jeg ønsker å gjøre
noe som har vært bra enda
bedre, og mer tilpasset vår
tid. Jeg mener at en investe-
ring i kirken fra staten sin
side er en investering i et
godt samfunnsgode, sier
prost Per Barsnes. �

Kirkerådsleder avviser 
«medlemskontingent»
– La oss snarest mulig gravlegge tanken om en medlems-
kontingent, uansett størrelse, sier leder i Kirkerådet,
Thor Bjarne Bore.

Spørsmålet om hvem som skal finansiere kirken står helt sentralt når
statskirkens fremtid skal diskuteres. Bore i Kirkerådet er helt klar. Han
ønsker ikke en kirke der medlemmene tvinges til å medlemsavgift. 
– Den enkelte vil ha betalt til kirken gjennom skattepenger som brukes
til bevilgninger fra stat og kommune. La oss holde fast på prinsippet om
at dåp er det eneste kriterium for kirkemedlemskap, sier Bore til Dagen.

SENTRALE LEDERE. Leder i Kirkerådet, Thor Bjarne Bore (t.v) og utvalgsleder
Kåre Gjønnes. FOTO: WWW.KIRKEN.NO
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Fredag 24. februar var Bjørg-
vin bispedømmes øverste
leder på besøk i Birkeland
Kirke for å ordinere menig-
hetens nye vikarprest, Toril
Bull-Njaa Larsen. 

Med tanke på at det akku-
rat nå legges opp til vesent-
lige endringer i de formelle
rammene rundt Den norske
kirke var det korte besøket
en gylden sjanse til å få høre
biskopens syn på forholdet
kirke-stat og noen mer hver-
dagslige problemer i kirke
og menighet: 

Spikeren på hodet
- Nær sagt all kirkelig akti-
vitet – fra dåp til begravelse
- er nå blitt profesjonalisert.
Kan frivillighet, delaktighet,
medansvar og innsatsvilje
få større innpass i kirkens
daglige liv og i avviklingen
av gudstjenesten?

- Du treffer spikeren på
hodet! Over alt etterlyses det
hjelp til å få frivilligheten på
fote. På visitas etter visitas
har vi drøftet medarbeider-
skap. Så nå satser vi bredt i
Bjørgvin: Frivillighet, med-
arbeiderskap, ulønnet tje-
neste skal være i sentrum
for alt vi gjør i de neste fire
årene. 

Vi konsentrerer oss om
«frivillighetens fire faser»:
Rekrutteringsfasen. Hjelpen
inn i oppgaven. Omsorgen
underveis. Og avslutningsfa-

sen, som skal preges av takk
og anerkjennelse.

Flere må gjerne bidra
- Faste kirkegjengere bør
naturligvis kunne slippe til i
større grad. Hva med perso-
ner som til vanlig ikke søker
kirken regelmessig, men
som slett ikke har noe imot
å bli «fanget inn», bare noen
aktivt tar kontakt?

- Vil noen som står i kirken
vår delta med tekstlesing el-
ler lystenning eller som kir-
kevert eller instrumentalist,
så er det helt flott! Det er ikke
lenge siden jeg møtte en
konfirmantmor som hadde
sagt ja til å lese tekst. Dette
førte henne videre til å være
medhjelper på Ten-treffet.
Nå hadde hun bestemt seg
til å gå til nattverd. Involve-
ring er hemmeligheten i
mange kjærlighetsforhold.

Gjenreise «det hellige» 
- En bispekollega av deg
mener at det nå er på tide å
gå inn for å gjenreise «det
hellige» i det norske sam-
funn generelt, og i kirken
spesielt. Kan du følge denne
tanken?

- Jeg merker at folk flest sø-
ker det huset som er anner-
ledes og tidløst. I utlandet
blir veldig mange pilegrimer
og katedralbesøkende! Også
ungdommer og barn har
gode antenner for det ufor-
klarlig hellige.

- Den hverdagslige tonen
med likegyldighet overfor

Oppmoder til frivil
- Frivillighet og ulønnet tjeneste må stå i
sentrum i Den Norske Kirke fremover, hev-
der biskop Ole D. Hagesæther.

I BIRKELAND. Biskop Ole D. Hage-
sæther og nyordinert prest Toril
Bull-Njaa Larsen. FOTO: FRODE HØYTE
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il frivillighet
det tradisjonelt formelle i atferd, an-
trekk og omgangsformer har for lengst
holdt sitt inntog også i kirken. Bør vi
også i blant legge større vekt på å skape
«høytid» i kirken, med de følger det har
for stillhet, aktiv deltaking og en
gjennomført formell ramme rundt
gudstjenesten?

- Spørsmålet ditt er ute etter en bekref-
telse. Det kan jeg nok gi, men ikke ube-
tinget. Det må ikke bli slik at de som er
ukjent med det høytidelige og kulturelle,
føler seg fremmed i kirken vår. La de unge
få oppleve kirken som et hjem. Men la
dem fra tid til tid oppleve undringen,
stillheten og det ubeskrivelige!

Neppe store endringer
- Å skille kirke og stat vil sannsynligvis
tvinge frem mer aktiv deltaking fra de
«registrerte» menighetsmedlemmene,
men er det veien å gå?

- Jeg tror ikke det blir så store endringer
etter at kirke og stat skilles. Entusiasmen
vil komme der folk blir sett, utfordret og
involvert. Er relasjonene trygge og me-
nighetslivet i kontakt med nærmiljøet, så
kan mye godt skje.

- Store grupper innen en menighet
møter kirken «bare» ved barnedåp, kon-
firmasjon, bryllup, begravelse, julekon-
serter og på julekvelden. Er dette å dyrke
ritualer mer enn sann kristendom?

- Jeg tenker ikke slik. Det er en velsig-
nelse for samfunn og familier at vi har ri-
tualer som holder livet sammen og som
bygger broer ved livets overganger. Det er
utallige eksempler på at nettopp ved slike
anledninger formidles Guds kall til større
nærhet. Ritualer og symbolhandlinger er
åpne hendelser som folk våger seg inn i.
Så blir det vår oppgave å fylle dem med
sant og sunt evangelisk innhold.

Etter Hatlestad terrasse
- Har du en spesiell hilsen til menighe-
ten i Birkeland kirke?

- Av ulike grunner har jeg de siste ukene
vært nær de pårørende etter raset i Hatle-
stad terrasse. Det har gitt meg innsyn i et
diakonalt arbeid, gjort av menighetens
medarbeidere. Ingen var forberedt på at
det skulle skje. Men dere var der: Stille til
stede. Nær det vanskelige. Trygge i det
uoversiktlige. Det vil jeg gjerne takke for,
understreker biskop Ole D. Hagesæther. �

Ny sekretariat-direktør
Kirkerådet tilsatte 22. mars sokneprest
Jens-Petter Johnsen som ny direktør i
Kirkerådets sekretariat etter Erling J.
Pettersen. Johnsen (57) er for tiden
sokneprest i Lambertseter i Oslo. Han
er utdannet ved Menighetsfakultetet og
ble ordinert til prestetjeneste i 1974.
Johnsen har i to perioder arbeidet i
Norges Kristelige Student- og Skoleung-
domslag (NKSS). Etter fem år som ka-
pellan i Jar menighet i Bærum, kom
Johnsen tilbake til NKSS som general-
sekretær i perioden 1987-1999. Han
har blant annet vært formann i Organi-
sasjonenes Fellesråd, medlem av sen-
tralstyret i KrF og medlem av det regje-
ringsoppnevnte stat/ kirke-utvalget
(Gjønnes-utvalget). �

Gjenåpning av 
Søreide kirke
Etter meget omfattende ombyggings-
og renoveringsarbeider skal snart Sør-
eide kirke igjen tas i bruk. Begivenhe-
ten markeres fredag 12. mai kl. 17.00
(grillfest, omvisning og kulturelle inn-
slag) og søndag 14. mai kl. 11.00
(festgudstjeneste og kl 19.00 (klassisk
konsert). �

Valg av nytt 
bispedømmeråd  
Høsten 2005 ble nye menighetsråd
valgt, denne våren skal medlemmene i
menighetsrådene velge bispedømmeråd
for perioden 2006-2010. Fire lekmed-
lemmer velges, og Kirkerådet anbefaler
at menighetene særlig legger vekt på å
finne kandidater som er under 30 år -
og kandidater fra begge kjønn. 
Valgperioden er 1.april – 9.mai. �

Ungdomsrådet
Årleg vert det arrangert eit ungdoms-
ting i Bjørgvin. Årets ungdomsting vart
halde i Fana kyrkje 11. mars, og det ble
valgt et nytt Ungdomsråd, som repre-
senterer dei unge i Bjørgvin bispe-
døme: Ruben Sæle (to år), Marit Tønne-
sen (to år, Eivind Elseth (to år), Ingvild
Theodorsen (to år) og Karoline Tommel-
stad (to år). Turid H. Skjerve vart under
UT:05 valt for 2 år. Vararepresentantar:
Ingrid Hetlevik (eit år) og Marit Idsøe
(eit år).�
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VVeellkkoommmmeenn  tt ii ll

ttllff..  5555  9911  9988  0000
wwwwww..ffaannaassppaarreebbaannkk..nnoo

VESTBOK  AS Postboks 1223 Sentrum 
5811 Bergen - www.vestbok.no

Skjold kirke, torsdag, 20.april kl. 20.00:

To zUSSIA
with love

Konsert med Fana Mannskor, dirigent Amund Dahlen
VNOs Barnekor  RAGAZZI med dirigent Kristin Knudsen
Mads Eriksen, gitar – Sigbjørn Apeland, orgel

En spesiell konsert med litugisk musikk for mannskor,
røffe riff på elektrisk gitar, Folketoner fra Hordaland og 
Sørlandet og improviserte overganger på orgel.

Pris kr. 150,00 pr. person – En konsert å anbefale!

den som virkelig klarer aa lese denne teksten imponerer re-
daksjonen stort og burde absolutt ta turen til skjold kirke

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

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

Eriksen Apeland

Ragazzi                           Fana Mannskor
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Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b på Nesttun. 
Telefon ........................ 55 36 22 80
Kontortid: se side 3-4 og side 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skysstjeneste Birkeland kirke
Se aktivitetsoversikt side 16 

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

Alt i blomster
- på Nesttun torg

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

Blomster sendes i hele stor-Bergen

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

«Messias på Nesttun» søndag 2.april
kl.20 i Birkeland kirke.  Se side 4!

Musikalkonfirmantene har konsert 
tirsdag 23.april kl.19 på menighetshuset
Og Tensing – Bobla Tensing - har også
konsert denne våren –  følg med!

Bibeltime tirsdag 25.april kl.19.30 i me-
nighetshuset. Sokneprest Ivar Braut har 

temaet: Evangeliet om trosopplæring.
Tekster fra Matteus kap. 28

Friluftsgudstjeneste på Totland
søndag 21.mai kl.11. Dette blir gudstje-
nesten for Birkeland denne søndagen.
Det blir ordnet med skyss. Se egen notis i
bladet.

Barnas kirkebok til 4-åringer. Alle som
er født første halvår 2002 er invitert til å
komme på familiegudstjenesten søndag
11.juni kl.11 for å få Kirkeboken sin. Eget
program og utefest etterpå.

Menighetsweekend tidlig på høsten:
Mer info i neste nr. av menighetsbladet.
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23. april kl 11.00 
Gutter
Augustsson, Bjørn Åge
Dahltveit, Geir
Hatlevik, Trond
Hoprekstad, Frode
Pedersen, Svein Magne
Sæthre, Stian

29. april kl 11.00 
Jenter
Bendiksen, Camilla Øvstebø
Christensen, Kristine Strand
Dale, Elisabeth Sæbø
Helland, Anne Kristine 
Jonassen, Kari 
Kaland, Susanne 
Karlsen, June Bratland
Karlsen, Malin 
Straume, Andrea Pettersen
Gutter
Alsaker, Petter Abbedissen
Andersen, Kristoffer Kruger
Dreyer, Fredrik Holsen
Dyngeland, Stian Lønne
Dyngeland, Erlend Løvik
Graham, Simen Engan
Halleland, Joachim Andre 
Jonassen, Olav 
Midtun, Martin Steffensen
Nilsen, Joachim Dreyer
Reigstad, Tobias Kalve
Simonsen, Even Tesdal
Songve, Mads Bjørsvik
Østnes, Alexander Eugen 

29. april kl 13.00
Jenter
Gulowsen, Helene 
Olsen, Wiviann 
Orrestad, Kristin Haugland
Thomassen, Birgitte Dyrøy
Aadland, Kristin 
Aasen, Astrid 
Gutter
Erichsen, Herman Riisøen
Espelid, Andreas Svendsen

Fjelltveit, Daniel Berg
Hauken, Kristoffer 
Holsen, Ole Christian 
Jørgensen, Eirik 
Liseth, Thomas Skaar
Mathiesen, Jørgen Fie Padøy
Nilssen, Kristoffer 
Nordbø, Kjartan Kilen
Olsen, Kim Standal
Sandal, Hans Jørgen Nilsen
Stordal, Sebastian Svanevik
Øgaard, Gjermund Sveinall
Ånes, Håkon Wiik

30. april kl 11.00 
Jenter
Bahus, Hanne Aak
Fjellheim, Amanda Mathilda
Maja Åkesson
Frøiland, Charlotte 
Furnes, Henriette Hagebø
Gundersen, Lene 
Hovda, Ingvild 
Haarklau, Karianne Aker
Strømsø, Lene-Margrethe 
Watne, Ane Hoseth
Gutter
Berntsen, Jørgen 
Birkeland, Mads 
Brække, Christoffer Cato 
Carlsen, Fredrik Netland
Coyle, Philip 
Færø, Arild Liseth
Gundersen, Espen Walle
Hagala, Robert 
Hjertnes, Haakon Hundvin
Lervåg, Andreas 
Midthun, Christian Aleksander 
Midtun, Chris Sunde

30. april kl 13.00 
Jenter
Borsholm, Cecilie 
Frotvedt, Siren Louise Mørk
Haldorsen, Kriss-Elin Meidell
Holm, Trine Lise 
Jensen, Anne Bjelland

Johannesen, Victoria Henanger
Kolbeinsen, Lena 
Kolbeinsen, Lisa 
Kongshavn, Ine Cecilie 
Matre, Helene Oksholm
Monsen, Jeanette Tveit
Nesttun, Karoline 
Senneseth, Cherie Louise 
Skjelvik, Kari Johnsen
Sletten, Silje 
Solberg, Stine Kristoffersen
Solheim, Inger H. Heitmann
Tysnes, Birgitte 
Øvreseth, Cecilie 
Gutter
Gamst, Eivind 
Jensen, Fredrik Håland
Morken, Marius Lie
Playez, Michael Lindtner
Tveit, David Tøsdal

6. mai kl 11.00 
Jenter
Arnesen, Birgitte 
Arnesen, Rebecca 
Ask, Anette 
Bahus, Camilla 
Berg, Cecilie Langeland
Bergsvik, Hanne Mari Horgen
Djupevåg, Karoline 
Djupevåg, Emilie 
Fitje, Silje Kristin 
Flatberg, Vanja 
Hansen, Alise Kirketeig
Hermansen, Kine 
Korsby, Yvonne 
Lerøy, Marie Løkeland
Gutter
Angeltveit, Martin 
Blø, Vegard 
Flesland, Tommy 
Hassel, Håkon 
Kronheim, Morten 
Lærum, Torstein 
Sørland, Simen 

6. mai kl 13.00
Jenter
Meiler, Madeleine 
Michelsen, Maria 
Myrvoll, Karina Mari 
Nakken, Hilde Stigen
Nilsen, Irene Røli
Nordanger, Alexandra Engelsen
Nygård, Jannicke Matre
Onarheim, Cathrine 
Osen, Frid 
Pedersen, Kjerstin 
Rekve, Marie 
Rørvik, Emilia Charlotta Toft
Skoglund, Linn Jeanette Legland
Sæterdal, Nina 
Veiteberg, Michelle Wiers
Wright, Ida Christin 
Ågnes, Julie Salthella
Gutter
Brudvik, Baste 
Sandal, Jon-Magnus Fagerheim
Skjulhaug, Andreas Gjelsvik
Vågenes, Øyvind Henden

7. mai kl. 13.00
Jenter
Berg, Mariell Narum
Broch, Hanne Karin 
Dyngeland, Malin Grenasberg
Einmo, Malin Sulebakk
Hanseth, Anniken 
Ingebrigtsen, Elise Chyba
Isager, Clementine Hole
Kartveit, Pia Olsen
Klepsland, Kamilla 
Linde, Linn-Therese Sæløen
Nilsen, Irmelin Wilhelmsen
Rongved, Ida-Michelle Waardal
Solheim, Amanda 
Gutter
Heimvik, Kent Richard Fenstad
Kismul, Marius 
Krey, Stian 
Riise, Kristian 
Smith, Kim Ruben 
Verhoeven, Jørgen Førdestrøm

Konfirmanter i Birkeland  kirke 2006

Speideropptagelse
Høytidelig og enkelt. Slik ble opp-
tagelsen av nye ledere og vandrere på
«Tenkedagsfesten» tidligere i vinter. 

I en ring stod alle speiderne. Hele sju nye
ledere ble tatt opp fem nye vandrere. Det
var personlige og sterke løfter som ble lest
opp av Lise Strøm-Nilssen som ledet opp-
tagelsen. Og jentene svarte klart og tydelig
ja. �

LEDERNE. Bak fra v.: Åshild Hagane, Cathrine Økland
Thømt, Irmelin Marie Brun, Mirjam Pedersen, Ragnhild T.
Storesund, Cecilie Ø. Thømt og Silje Aalen. Framme fra v.
står de nye vandrerne: Ingrid Handegard, Ida Marie Welt-
zien, Hanne R. Skeie, Marte Birkeland Åsen, Kristin San-
dal og fremst ser vi Eli Mari Jolmstar.    FOTO: KRISTIAN BECH
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Sommerleir på 
Wallemtunet
Nå nærmer sommeren seg! Ja, det er slett
ikke for tidlig å planlegge den nå. Særlig
ikke når det gjelder årets sommerleirer på
Wallemtunet. 

Du er herved invitert til disse populære leirene
hvor mange kommer tilbake år etter år. Vi samler
barn mellom 7 og 15 år fra store deler av fylket til
mye lek og moro. Fjellturer, fotball, sporløp og
spennende kubbespillkamper er bare noen av akti-
vitetene.

I fjor var Josef gjennomgangspersonen på lei-
rene, og i den forbindelse øvde vi inn en musikal
som senere ble framført for foreldre og andre tid-
lig på høsten. I år skal det handle om Sakkeus, og
leirtreffet blir søndag 20. august. 

Å reise på leir er spennende. Man treffer gamle
og nye venner, finner på mye moro sammen, og
opplever mye sosialt og åndelig på kort tid. Vi vet
at sommerleirene for mange er et av årets store
høydepunkter. Leirstedet vårt ligger i flotte na-
turomgivelser på Kvamskogen.

Årets leirsesong er under planlegging, og vi har
begynt å glede oss til å møte nettopp deg i som-
mer. Det er lagt opp til tre leirer. Tidspunktet for
disse blir:

� Leir 1: 23.-27. juni, 12-15 år
� Leir 2: 27.-30. juni, 9-12 år
� Leir 3: 30. juni-2. juli, 7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig, da vi
har opplevd at det kan bli stor pågang. Ta kon-
takt med søndagsskolekretsen på tlf. 55312032,
eller send en e-post til kretskontoret@bssk.no �

Så sees vi i sommer? Med vennlig hilsen
Bergens Søndagsskolekrets.

13. mai kl 11.00 
Jenter
Dybvik, Anette Netteland
Enehaug, Pernille Nanett 
Erland, Marte Atteraas
Færø, Maria Ivarsøy
Kismul, Karina Elnan
Michelsen, Julie 
Nielsen, Elise Kristine Haaskjold
Rand, Veronica Ulland
Sunde, Mariell Landaas
Thuen, Margrethe 
Gutter
Berg, Eirik 
Jensen, Stephen Sulen
Leganger, Mats Lockert
Ljosheim, Christoffer 
Midtun, Mats Patrick Wiers
Nordeide, Martin K. Raudstein
Sandvik, Eirik Marinius Enstad
Solheim, Endre Hegna
Straume, Raymond Gaassand
Stuhr, Simen 
Valeur, Marcus Gunleiksrud
Aadland, Hans J. Stokkevåg

13. mai kl 13.00 
Jenter
Askeland, Anne 
Borge, Ragnhild Stegali
Frugård, Berit Marie 
Gundersen, Elise Leikvoll
Lokøen, Stine Hille
Lund, Anette Husevåg
Mohammadi, Nilo 
Gutter
Dupré, Tristan Lervik
Eikner, Jan-Niklas 
Holmefjord, Stian Skudal
Korsmo, Jan Fredrik 
Lid, Peik Morten 
Lundekvam, Martin Fogh
Løvaas, Håvard Grundtvig Dahle
Olsen, Arild Rosvold
Rongved, Fredrik Kolstad
Samal, Øyvind 
Skjønberg, Joachim Nyseth Svahn

Michael, Andre
Thømt, Ole Christian Økland
Tombre, Teodor Slaaen
Veland, Anders 
Vågen, Fredrik 
Wallem, Kirill 

14. mai kl 11.00 
Jenter
Bentzen, Christine 
Haugom, Kristine Aga
Jacobsen, Kaia Elisabeth 
Opheim, Linn Øvstebø
Solhaug, Marion 
Sundt, Maren Drillestad
Gutter
Gjelsvik, Erik 
Kirkebirkeland, Mats Landaas
Knudsen, Espen 
Knudsen, Morten Hartvedt
Riisnes, Ivan Midtun
Sandven, Christian Hestnes
Smedhaug, Erik Digranes
Strøm, Torben 
Valde, Fredrik Mongstad

14. mai kl 13.00 
Jenter
Bergh, Ida Cathrine Ådnøy
Dyngeland, Susanne Søreide
Hella, Mariann 
Haarvei, Linn-Kristin Fleissner
Pedersen, Maren 
Skarlo, Caroline 
Gutter
Andersen, Daniel Engelsen
Fjeldberg, Espen 
Jensen, Joachim Fridtjov 
Johannessen, Fredrik Gullaksen
Kraakenes, Daniel A. Skogedal
Meyer, Christoffer 
Midthun, Magnus Torsvoll
Sæthre, Eirik Hårvik
Ødegaard, Mads Hægglund

r i Birkeland  kirke 2006

Så er det altså klart det vi helst
ikke vil høre: Organist Amund
Dahlen (bildet t.h) slutter for å
bli organist i Sælen kirke.

AV IVAR BRAUT

Amund har nå fått en mulighet til å
skrive lærebok for orgelelever – den
ultimate lærebok, som det heter. Og
han har fått så altfor god sving på re-
kruttering av nye orgelelever og mu-
lige framtidige organister. Da trenger
han et roligere organistliv enn i Birke-
land. Det må vi respektere.

Sannelig har det vært fest og fart
med å ha Amund her! Øvelser på sal-

mer før gudstjenesten, høylytt sang
fra orgelkrakken, overraskende og
spenstige forspill og postludier, en
helt egen evne til å møte både barn og
voksne, orgelsprell og flygelinnsam-
ling. Dette er bare noen av stikkor-
dene om en vital og dyktig medarbei-
der. Og vi har trivdes med Amund, og
han med oss. Senere på våren blir det
laget en skikkelig markering og takk.

Amund Dahlen er ansatt til tidlig i
april (etter «Messias» er det slutt (!)),
men skal spille på enkelte gudstje-
nester og konfirmasjonshelger. Ellers
blir det vikarer fram til vi får ny, fast
organist i hel stilling. Den er allerede
utlyst, og vi håper og regner med en
god søkerliste.  �

Stor takk til Amund
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29.01.2006
Henrik Øen, Lisa Lund, Mia Sol-
haug Hauge, Nils Eirik Skaar Ljo-
nes, Iselin Fortun, Marianne Jo-
hansen,Thilde Irene H. Brendesæ-
ter, Helene Iversen Toppe, Kaja
Tysland Huseby, Elise Hitland,
Bernhard Ljones, Natalie Saue Hå-
vardstun,Tora Bugge Ramsøy,
Hanne Skromme Toft, David H.
Tonheim, Didrik Krey Hestad
12.02.2006
Jon Sagar Ytrenes Rørlien, Aman-
da Bjørnstad Natås, Bjørn Åge Au-
gustson, Peter Hatlestad Egeland,
18.02.2006
Kristin Dahl Kongsvik
19.02.2006
Synne J. Karlsen-Dyngeland, Si-
mon Michelson, Helene Klett,
Maria Krossøy, Oscar Trasti Solt-
vedt, Emilie Trasti Soltvedt,
Maria Finsås, Jacob Sletten Schi-
eldrop, Viktoria Jentine Aastvedt,
Mathias Olaf H. Krohnstad
26.02.2006
Thelma Gangeskar-Solvang, Si-
men Eckhoff Færden, Maria
Haugsdal, Benjamin H. Manso
05.03.2006
Alva Skaar Krohn-Hansen, Celine
Fjelltveit, Ameli Scherm Eikner,
Oda Elise Kolstad, Karine Synøve
Hegg, Jens Skjerven Aspunvik
Karine Synøve Hegg
12.03.2006
Sean William Berg, Ingeborg K. Jo-
hanson, Patrik Mathisen, Louise
Helberg Gjerde, Lena Ulvatne
Mygland, Tea Juanita Bødtker,
Charlotte Elise O. Hasselgren, Jul-
ie Vognstølen Albrechtsen, Maren
Drillestad Sundt, Frode L. Ho-
prekstad, Anette Ask, Lise Ask,
Jørgen Magnus Søilen-Goettges

28.01.2006
Marianne Gjøsæther Revheim og
Rasmus Litland
28.01.2006
Randi Kristine Svendsen og Hen-
ning Otre Størksen

Per Olaf Øvsttun, Cecilie Eikeland,
Elsa M. Storetvedt, Lovise K. Bor-
ge, Pål Henrik Bø Aunan, Solveig
Bratland, Hallvarda Midtun, Ed-
vin Nordstrøm, Johannes Søilen,
Emil Kvernes, Asbjørn R. Fjeldt-
vedt, Severine Eriksen, Per Arnt
Tøsdal, Einar Melander, Sigfried
Holberg Røkaas, Gyda Nielsen,
Grete Sellevåg, Hjørdis Svendsen,
Einar B. Risnes, Håkon Aadnevik.

5.s.i faste,2.april 
11.00: Gudstjeneste med nattverd.
Konfirmanter deltar. Vikarprest
Toril Bull-Njaa Larsen. Søndags-
skole. Takkoffer til Fasteaksjonen

Palmesøndag,9.april 
11.00: Gudstj. med dåp. Offer:
Normisjon utl. Bull-Njaa Larsen. 

Skjærtorsdag,13.april 
19.00: Gudstjeneste med skrifte-
mål og nattverd. Offer til Kirkens
Bymisjon Bergen. Sokneprest Ivar
Braut. (merk klokkeslett!)

Langfredag,14.april
11.00: Pasjonsgudstj. Ivar Braut.

Påskeaften 15.april 
23.30: Påskenattmesse. Nattverd.
Braut. Fellesgudstj. for prostiet. 

Påskedag,16.april 
11.00: Påskedagsgudstjeneste.
Nattverd. Braut. Takkoffer: NMS. 

Andre påskedag,17.april 
20.00: Oppstandelsesmesse i Slet-
tebakken. Fellesgudstjeneste for
prostiet. 

1.s.e.påske,23.april 
11.00: Konfirmasjonsgudstj. ved
Bull-Njaa Larsen, diakon Tone
Totland og kateket Carina Ø. Søf-
teland. 13.00: Dåpsgudstjeneste

Lørdag 29.april 
11.00 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstj. Braut og kateket Ingunn
Myklebust. Takkoffer på alle konf.
gudstj. til menighetens barne- og
ungdomsarbeid.

2.s.e.påske,30.april 
11.00 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstjenester. Braut/Myklebust.

Lørdag 6.mai
11.00 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstj. Bull-Njaa Larsen/Mykle-
bust

3.s.e.påske,7.mai 
11.00: Gudstjeneste med nattverd
(merk: vanlig gudstj). Braut. 
13.00: Konfirmasjonsgudstjenes-
te. Braut/Myklebust

Lørdag 13.mai
11.00 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstj. Bull-Njaa Larsen/Søfte-
land

4.s.e.påske,14.mai 
11.00 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstj. Bull-Njaa Larsen/Søfte-
land

5.s.e.påske,21.mai 
11.00: Friluftsgudstj. på Totland.
Braut og speiderne. Se egen omta-
le. Ikke gudstj. i kirken denne søn-
dagen. Offer til Kirkens Nødhjelp. 

Kristi himmelfartsdag,25.mai 
11.00: Gudstj. med dåp. Bull-Njaa
Larsen. Takkoffer til Misjonssam-
bandet. 13.00. Dåpsgudstjeneste

6.s.e.påske,28.mai 
11.00: Gudstj. med nattverd. Bull-
Njaa Larsen. Takkoffer til NKSS
Skolelaget

Pinsedag,4.juni 
11.00: Pinsedagsgudstjeneste
med nattverd. Takkoffer til mi-
sjonsprosjektet i Mali.

Treenighetssøndag 11.juni
11.00: Familiegudstjeneste med
utdeling av Barnas kirkebok til 4-
åringer.  Kapellan Eiel Holten.
Takkoffer til menigheten.

Se hva som skjer: side 13

Kirkeskyss til Birkeland kirke
Birkeland kirke har en transport-
tjeneste til og fra kirke for deg som
ønsker og trenger det.Du ringer til
personen som står på kjørelisten
søndag før kl.10.00 og du blir hen-
tet der du bor. Tjenesten er gratis.
Merk: Det blir ikke kjøring til kon-
firmasjonssøndagene.

2.april: Birgit Tellefsen 55 13 36 81

9.april: R. Kanestrøm 55 92 92 88

16.april (påskedag):
Bjørn A. Johannessen 55 92 93 08

23.april: Noralv Seime 55 10 03 66

21.mai: til friluftsgudstjeneste på
Totland: R.Kanestrøm 55 92 92 88

28.mai: L. Stormark 55 10 49 34

4.juni,pinsedag:
Bjørn A. Johannessen  55 92 93 08

11.juni: Birgit Tellefsen 55 13 36 81

           gudstjenester

døde

 vigdedøpte

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen B F
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Fasteaksjon 
I Birkeland menighet har vi til nå ikke kunnet
prioritere å gjennomføre Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon med besøk på dørene. Derimot
har vi gitt grønt lys for at aksjonsledelsen i
byen har organisert en aksjon i deler av Birke-
land. 
Vi vil gjerne utfordre kirkemedlemmer og an-
dre i Birkeland til å gjøre en frivillig innsats til
neste år slik at mer midler kan komme våre
fattigste søsken til gode.
Ved gudstjenesten palmesøndag blir det mu-
lig å levere fastebøsser ved ofringen i kirken.
Ellers har vi naturligvis også takkoffer til Kir-
kens Nødhjelp ved flere anledninger
gjennom året.

Påsken i Birkeland 
Det er mye å oppleve i kirken når det er påske,
mer enn i noen annen høytid.
• Palmesøndag er det ouverture og inntog.
• Skjærtorsdag på kvelden er det en egen stem-
ning med skriftemål og nattverd.
• Langfredag er kirken uten lys og farger når vi
samles til pasjonsgudstjeneste kl.11.
• Påskenatt lever i spenningen mellom mørket
og lyset, men over midnatt blir det lys – og mål-
tid. Messen begynner kl.23.30.
• Og påskedag er det bare fest og glede! Da blir
de store påskesalmene sunget.
• Om kvelden 2. påskedag inviterer våre naboer
i Slettebakken til Oppstandelsesmesse.
Vel møtt i kirken.Til møte med andre – men
først og sist med Mesteren selv.

Friluftsgudstjeneste
Søndag 21. mai kl. 11 gjentar vi fjorårets fri-
luftsgudstjeneste på Totland. Menigheten sam-
les i hellingen nord-vest for «Kopesteinen». Det
er kjørevei  til steinen og deretter vel 300 m å gå
på gårdsveien. Stedet egner seg svært godt som
kirkearena, og utsikten gir en fin bakvegg for et
improvisert alter og et lite klokketårn. 
Gudstjenesten er et samarbeid mellom Birke-
land menighet,1. Øvsttun speidergruppe, Bir-
keland speidergruppe og 5. Bergen St. Georgs
Gilde. Speiderinnslaget vil være merkbart, men
arrangementet er for alle i menigheten som en
fin start på en vårsøndag, og med rike mulighe-
ter til å fortsette dagen heiene og opp mot Livar-
den. Det bli tilbud om skyss, og en kort lokalhis-
torisk orientering avslutter  samlingen.
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