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Et diakonalt allaktivitetshus med ivrige sjakkspillere, god mat
og byens billigste barnehage: Bli med Torill Hansen Kongsbakk
på en rundtur i «Det Gule Huset» på Nesttun. Side 7-10 

Bli med oss inn i 
«Det gule huset»

Siste bispebesøk
Snart går biskop Ole D.

Hagesæthers embeds-

periode ut. Men du kan

møte ham en gang til i

Birkeland: 29.april hol-

der biskopen bibeltime i 

menighetshuset. Side 2-3

Gateprest Kolbjørn
Kolbjørn Gunnarson er

godt i gang med virket

som gateprest i Bergen.

En ganske annen preste-

oppgave enn den han

hadde som kapellan i

Søreide. Side 10-11

Tid for konfirmasjon
Det er travle dager for

konfirmantene. Den store

dagen nærmer seg raskt.

Se listen over alle kon-

firmantene på ... side 15
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AV EIEL HOLTEN

En rekordtidlig påske er
over. Sola har klatret høyt
på himmelen og kjemper
som vanlig med snøen på
byfjellene om hvem som er
sterkest. Det er tid for klis-
ter, solkrem, gåsunger og
fregner. Det er vår, og vi er
beredt til å la det gamle
falle og til å la det nye få
feste. 

I Birkeland kirke ser vi
dette hver søndag! På al-
tertavlen har kunstneren
fanget situasjonen i rette
sekund. Soldater og grav-
stein faller til jorden mens
Jesus står på spranget ut
av graven og på ny lar livet
få feste. En situasjon som
helt klart «volder litt rabal-
der», for å bruke Bjørn-
sons ord. Fram til da var
det god grunn til å kalle på-
skeuken «Den stille uke»,
men stillheten fikk en brå
slutt. 

Johannes forteller i sitt
evangelium at Maria Mag-
dalena var den første som
kom til graven. Da hun så
at gravsteinen var veltet
bort, løp hun av sted og
hentet Simon Peter og Jo-
hannes. De kom, så den
tomme graven og «gikk så
hjem». Enkelt og greit. Tid
for frokost. Maria gikk ikke.
Hun sto fremdeles utenfor
graven og gråt. Hun lot seg
ikke overbevise så raskt
som guttene. Men når hun
er alene, tar hun mot til seg
og går inn. 

Brita Pollan beskriver
det slik i et av sine dikt: 

Jeg var forberedt på en
gang å gjenkjenne et 

ansikt.

Men da jeg sto overfor ham
og så inn i hans åpne øyne

var han en fremmed.

Han talte til meg 
men jeg kjente 

heller ikke hans stemme
før han sa: «Maria».

I mitt eget navn 
gjenkjente jeg

Frelseren.

Maria møtte Frelseren,
men det var først når Jesus
sa «Maria», at hun kjente
ham igjen. «I mitt eget
navn kjente jeg igjen
Frelseren.» Det var da det
gikk opp for henne at alt
hadde skjedd for henne.

Det er derfor vi alltid sier
barnets navn når det er
dåp. Det er ikke hvem som
helst som døpes til Frelse-
ren. Vi har et navn. Og en og
en er vi i dåpen knyttet til
Jesus Kristus og hans på-
ske. Alt Jesus gikk igjen-
nom i påsken, det skjedde
for hver og en av oss. Det er
store ord, men det er det
som er ankerfestet for vår
tro. «Ingen har større
kjærlighet enn den som gir
sitt liv for sine venner. Dere
er mine venner…» sa Je-
sus.

Noen hver kan få lyst på
en bedre frokost etter det!

AV MARTIN A.E. ANDERSEN

Byggemateriale var brudd- og
markstein, som ble samlet inn fra
terrenget, røyser og steingarder,
eller som ble brutt ut av fjellet på
byggeplassen og i lokale stein-
brudd, bl. a. på Øvsttun og i dalen
fra Midttun opp mot Helldal.

Veggene var 1.2 meter tykke, og
den småfalne steinen ble holdt
sammen av kalkmørtel, som også
ble brukt til å pusse steinveggene
tilnærmet glatte på begge sider.
Hvit kalk ble utvendig påført veg-
gene ovenfra og ned til vinduene,
mens veggene under vinduene
fikk en mer sementfarget gråtone.
Innvendig reiste de hvitkalkete
veggene seg mot takets hvite tøn-
nehvelv, slik at det store og lyse
kirkerommet ble en mektig kon-
trast til gamlekirkens ørsmå vind-
uer og mørkmalte vegger og tak.

Ved restaureringen av Birke-
land kirke i 1960 – 61 ble den glat-
te murpussen innvendig på grå-
steinsveggene hogget av, slik at
hver enkelt stein kom frem. Åp-
ninger mellom steinene ble fuget,

dvs at mørtel eller sement ble lagt
i åpningene, hvoretter steinveg-
gene ble slemmet hvite. Dette gjør
det mulig for oss i dag å kunne se
hvordan kirkeveggene er bygd
opp av store og små steiner, sjel-
den større enn at de kunne løftes
eller flyttes av en mann eller to.
Ikke minst får vi et klart inntrykk
av hvordan den selvbærende kor-
buen er lagt opp etter urgamle
prinsipper, som kom til Europa
med romerne for mer enn to tu-
sen år siden; prinsipper som vi
finner igjen i den store broen like
øst for kirken, som fra 1904 førte
jernbanen over Nesttunelven og i
dag er mye brukt av fotgjengere
og syklister.

Ved restaureringen i 1960 –61
ble også det opprinnelige tønne-
hvelvet i skipet erstattet av dagens
løsning, samtidig som koret fikk
sine åpne takstoler.

I de første årene etter 1878
måtte menigheten klare seg uten
oppvarming av kirken, men i
1889 kom en stor og «fler-eta-
sjes» vedovn på plass på nordsi-
den av korbuen, og en skorstein

Tirsdag 29.april kl.1930 har
Birkeland menighet glede av 
å ønske velkommen biskop
Ole D. Hagesæther. Da skal
han holde bibeltime over
selvvalgt tema i Birkeland
menighetshus.

Flere ganger har biskopen slått til
lyd for at menighetene trenger
mer «grovbrød». Med det har han
ment at det er vesentlig for en kris-
ten menighet å gi videre grundig
opplæring i hva den kristne tro og
Bibelens budskap inneholder.

Siste visitt: Biskopen besøker B

- Det volder litt 

rabalder!
«Jeg velger meg april!», skrev Bjørnstjerne Bjørn-
son, «I den det gamle faller, i den det ny får feste; det
volder litt rabalder, - dog fred er ei det beste, men at
man noe vil.»

Aldri har kirke
Byggingen av Birkeland kirke tok til i april 1876,
og torsdag 21. november 1878 ble kirken tatt i bruk
og formelt vigslet av biskop i Bergen stift, Peter
Hersleb Graah Birkeland. 
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ble murt opp bak ovnen fra
golvet og opp gjennom ta-
ket. Vedovnen ble senere er-
stattet av en stor koksovn,
som ble stående helt frem til
restaureringen i 1960 – 61,
da elektrisk varmeanlegg
ble montert. Det er ikke
vanskelig å forestille seg at
71 år med ovnsfyring må ha
ført til at vegger og tak etter
hvert fikk en økende gråto-

ne. Noe tilsvarende skjedde
nok i noen grad i de 47
årene med elektrisk opp-
varming, slik at kirkerom-
met i Birkeland etter hvert
fikk en lett skitten gråtone.

Dette er nå borte, og mo-
derne hvitmaling på vegger
i skip og kor gjør kirken eks-
tra lys og åpen. Bare en mes-
sing lysarm fra 1708 og et
messing dåpsfat fra tidlig

1600-tallet bryter enheten i
de hvite veggene, slik kirke-
gjengeren opplever det fra
sin plass i kirken. For mange
gir nettopp det lyse og enkle
interiøret i Birkeland kirke
uttrykk for ærefrykt og høy-
tid. – Men hva skrev ikke
korrespondenten for avisen
«Bergensposten» etter inn-
vielsen i 1878: «Interiøret
forekom vel nøgent». ●

3                   april 2007

Denne tirsdagskvelden kan
vi være trygg på at det blir
grovbrød. Og det gleder vi
oss til. Både til grovbrødet
og til å møte biskopen.

Biskopen er nå inne i sitt
siste år som biskop i Bjørg-

vin etter 14 år som åndelig
leder i landets største bispe-
dømme som også innbefat-
ter Sjømannskirken. ●

Biskop Ole D. Hagesæther.
FOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

r Birkeland 29.april Interessert i gjenbruk?
Det Norske Misjonsselskap har Gjen-
bruksbutikk i Hollendergaten 14 i Ber-
gen sentrum. Vi tar også imot gaver for
videre salg. På grunn av lokalitetene
kan vi ikke ta imot store gjenstander.
Vinn-vinn-situasjon: Gi bort det du ikke
trenger og gjør selv et godt kjøp! ●

ken vært hvitere!

FOTO: FRODE HØYTE

Friluftsgudstjeneste 

på Totland

Da kristendommen kom til Norge, reis-
te man trekors eller tilhogde kors av
stein, der det skulle holdes messe. 

Dette var skikken inntil kirker kunne bli
bygd, og noen få av disse steinkorsene
står fortsatt der de markerte samling av
menigheten for mer enn tusen år siden.

Søndag 1. juni samles Birkeland me-
nighet til sin årlige friluftsgudstjeneste
ved det enkle trekorset, som speiderne i
1. Øvsttun og Birkeland KFUK speider-
grupper setter opp i terrenget et par
hundre meter vest for Kopesteinen på
Øvre Totland. Her er gudstjenestetradi-
sjonen bare noen år gammel, men
mange føler allerede en sterk tilknyt-
ning til dette stedet, der en har naturen
og et mektig utsyn vest mot havet som
ramme om høymessen. Eldre speider-
venner fra det lokale St. Georgs gildet
assisterer med skriftlesing, musikk og
klokkeklang. Ivar Braut er prest. Stor-
parten av kirkegjengerne ved frilufts-
gudstjenestene til nå har verken vært
speidere eller gildemedlemmer, så her
er det bare å ta beina fatt og være med.
Ta gjerne et sitteunderlag med i sekken ,
og litt mat til en kort eller lang spasertur
etter gudstjenesten. Øvsttunspeidernes
hytte like ved vil være åpen om været
ikke blir det beste.

En kan kjøre frem til Kopesteinen, og
derfra er det bar et par hundre meter å
gå på rimelig bra gårdsvei. Når passa-
sjerene er satt av, bør biler plasseres på
parkeringsområdet ved Riple skole og
på skoleplassen. Trenger du skyss til
Totland, kan du møte frem ved kirken
senest kl. 10.15. Vi ses på Totland søn-
dag 1. juni! ●
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Menighetsrådet har i sine to
første virksomhetsår jobbet
jevnt for fire satningsområder.
På årsmøtet i mars kunne vi
oppsummere at mye har
skjedd.

AV MENIGHETSKONSULENT ELI HEGGDAL

Menighetsrådet har som mål å engasjere og
involvere til frivillighet og fellesskap og har
etablert en gruppe som skal arbeide med
dette. Det å arrangere medarbeiderfester og
samlinger er en viktig del av det å få den en-
kelte til å føle seg sett og ivaretatt i menighe-
ten. Videre vil menighetsrådet arbeide for å
utvikle et kirketun ved Birkeland kirke. Et
utvalg jobber sammen med Bergen kirkelig
fellesråd for å lage en plan for dette områ-
det, som er regulert til kirkelig formål. Ung-
domsarbeidet fikk et løft i høst da Hilde
Wolter ble ansatt som frivillighetskoordi-
nator. Hun følger opp Tensing og har vært
med på å starte opp KRIK-Nesttun som
øver på Midtun skole. En nattkafé for ung-
dom i menigheten er også i gang. Det fjerde
satsningsområdet er fornyelse av gudstje-
nesten. Menigheten har stadig fokus på et
variert og samtidig gjenkjennelig gudstje-

nesteliv, og blant annet er et eget gudstje-
nesteutvalg i arbeid. En viktig sak har vært
involvering av barn og unge i gudstjenes-
tene.

Birkeland menighet mottar lite offentlig
støtte til dette arbeidet. Menigheten har
ansatt en diakon i full stilling og står an-
svarlig for 50 prosent av lønnsutgiftene.
Inntektene er i stor grad basert på takkoffer
i kirken, gaver, innsamlinger og givertje-
neste. I 2007 har økonomien vært tilfreds-
stillende med et lite overskudd. Dette skyl-
des ikke minst at det nå er 32 givere som gir
faste gaver med avtalegiro og omtrent like
mange givere som på annen måte gir ve-
sentlig bidrag. Takkoffer ved gudstjenes-
tene gir også grunnlag for menighetens
sunne økonomi.

I takknemlighet for alle gaver og med en-
gasjement for de fire satsningsområdene
går nå menighetsrådet inn i de to neste
årene av sin valgperiode. ●

Noen perioder i livet 
kan det bli vanskelig 
å komme til kirken for 
å være med på nattverd. 

AV DIAKON TONE TOTLAND OG 

SOKNEPREST IVAR BRAUT

Derfor finnes det en ordning
for nattverd i hjemmet som
kalles «soknebud». Ofte har
soknebud blitt forbundet med
nattverd i livets sluttfase, og
det er rett nok. Det er god

grunn til å be om Herrens
nattverd nettopp når noen
snart skal ut av dette livet.
Mange opplever det som en
styrke også for familien å få
være med på en slik samling i
hjemmet eller på sykehuset. 

Men soknebud er også be-
regnet på helt andre situasjo-
ner. Mange forhold kan spille
inn som gjør det umulig å
komme på gudstjeneste. Da
kan en be om nattverd hjem-
me ved at prest eller diakon
kommer på besøk. 

En annen mulighet er at vi
kan ha nattverd i kirken uten-
om gudstjenestetid. Da bru-
ker vi gjerne prestesakristiet.

Nattverden er et hellig
måltid som Jesus selv inn-
stiftet slik det er fortalt blant
annet hos Matteus i kap.26.
Det er så enkelt og dypt på
samme tid. 

Nattverden er uttrykk for
samfunn med Jesus og hver-
andre. Og det er en styrke på
veien ved at Guds nåde blir
gitt. 

Ring til menighetskontoret
55 36 22 80 eller direktenum-
mer (se side 13), så kan vi gjø-
re en avtale. ●

Nattverd i hjemmet

Nytt fra
menighets-
rådet

Stor glede ved å gi 
til de som trenger 
det mest

Etter de to store innsamlingsaksjo-
nene «SKRIK» (til Strømmestif-
telsen) og KN-aksjonen (til Kirkens
nødhjelp), kan vi slå fast at årets
konfirmanter har gjort en formi-
dabel og imponerende innsats:
Nærmere 110 000 kr kan sendes vi-
dere til brødre og søstre som strever
og lider. SKRIK-aksjonen der kon-
firmantene selger lys før jul: Kr.
58.690. Det går til Strømmestif-
telsens HIV/Aids-program. Ved Kir-
kens nødhjelps fasteaksjon den 11.
mars kom det inn kr. 48.700. ●

INGUNN MYKLEBUST

FOTO: FRODE HØYTE
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Jeg vokste opp på Krohnstad:
Stadion, jernbanestasjon, Hauke-
landsmyren bare noen minutter
unna. Hva annet trengte en for å ha
en lykkelig barndom og oppvekst? 

AV ARNE BREKKE 

Her var alt en trengte - ja til og med det dag-
lige brød kunne kjøpes i tre kolonialbutik-
ker hvor personalet var på navn med kun-
dene – og kreditt kunne innvilges om porte-
moné var gjenglemt hjemme.

Jeg gikk noen år med menighetsbladet,
blad i den ene neven og bøssen i den andre.
Mottakelsen varierte. Noen smilte, andre var
sure der de kjapt lukket døren: - Jeg har ikke
småpenger! – som om det var det jeg ville ha
– jeg som var på provisjon: 10 prosent av
brutto innsamlet. En frimodig dørselger var
jeg langt fra - høy i hatten var jeg ikke – men
derimot var det en strikkelue å gripe til som
barmhjertig kunne skjule identiteten.

Jeg gikk på søndagsskolen. Jesus var «Den

gode hyrde». Ingen tvil om det – at jeg der-
med var en sau – tenkte jeg ikke

På skolen begynte en med høvelig sang –
ofte en salme. Ingen motspørsmål den
gangen – fra bekymrete foreldre eller tvi-
lende lærere som lurte på om dette var det
rette for sarte barnesjeler.

Da jeg ble tenåring var det klubb i menig-
hetshuset og for oss gutter som hadde gått 7
år i rene gutteklasser var det mange ting som
kunne trekke. Utfordringen til å følge Jesus
fikk vi servert, klart og tydelig – uten blygsel. 

Og nok en utfordring fulgte med: - Har du
mot til å følge Jesus når verden til motstand
reiser seg? Mot til å følge Jesus? Trengte en
mot? Var det motstand å vente? Det var ikke
alle som trodde – heller ikke den gangen i

det forrige århundre. Jesus utfordret – om
en hadde lempet ham på dør – eller lot ham
vente på gangen. Valget kunne koste – var
det verd prisen?

Hvorfor nettopp jeg ble – forstår jeg min-
dre av – om det ikke var Den hellige Ånd
som grep meg og holdt – som bevarte meg.
Og ett alternativt fellesskap – nye venner
som trodde på den samme frelseren. For tro
overlever dårlig i ensomhet. Vi trenger en
daglig dose med kontakt oppad – og vi
trenger fellesskap med andre som takker
den himmelske Far for både daglig og him-
melsk brød. Derfor er menighet og gudstje-
neste viktig. ●

God pinse.

Kultur-
Onsdag 16, april kl 19.30
Søreide kirke
Åpen lyrikkaften i menighets-
salen. Arr. Lokalhistorisk 
forum i Søreide

Lørdag 19. april kl. 19
Skjold kirke
Marianne J. Sæbø og Bytu-
nets Antikvariske Jazzensem-
ble er gjester når Sjømanns-
kirken og Skjold menighet in-
viterer til FEST PÅ KJERKA.

Søndag 20. april kl. 11:
Skjold kirke
Jazzgudstjeneste kl.11.00.
Bytunets Antikvariske jazzen-
semble deltar, sammen med
lokale krefter fra menigheten.

Søndag 20.april kl 19.30:
Slettebakken kirke 
Forestillingen «Ingen tårer i
april». Med Ine Terese Hog-
stad, Marit Loe Bjørnstad, Jo-

hann Sebastian Blum og Ann
Kristine Aanonsen Larsen.

Tirsdag 29.april kl.1930: 
Birkeland menighetshus
Biskop Ole D. Hagesæther
holder bibeltime over selv-
valgt tema i menighetshuset.

Torsdag 8.mai kl 19.30: 
Fana menighetssenter
Kulturkveld med Lorentz 
Reitan. «Forsmak på Ska-
pelsen»: En spennende intro-
duksjon til Joseph Haydns
mesterlige oratorium fra
1789. Arr: Kulturutvalget for
Fana menighet.

Søndag 11. mai (1. pinsedag)
kl. 0900 i Fantoft stavkirke
Morgensang i Fantoft stavkir-
ke. Arr: Storetveit menighet.

Søndag 18. mai kl 12.00: 
Smøråsfjellet
Friluftsgudstjeneste på Smø-
råsfjellet. Følg turveien. Skilt
med «Pilegrimsvei» er kom-
met opp. Arr. Skjold menighet.

Tirsdag 20.mai kl. 19.00: 
Søreide kirke: 
«Festspill». Feiende, flott
festspillkonsert for alle, da-
gen før dagen. Flott musikk
av kor og solister – i toner, ord
og bilder. Gratis adgang, mu-
lighet for kollekt v/utgangen.

Lørdag 31.mai:
Menighetstur til Bømlo
Besøk på Mostraspelet. Over-
natting på Langenuen. Info:
www.bergen.kirken.no/bones
Arr: Bønes menighet.

Søndag 1. juni. kl.11.00:
Skjold kirke
Familiedag/familiegudstj.
Vanse guttekor fra Lista del-
tar. Søndagskolen står for
grilling etter gudstjenesten og
det blir salgsboder, siluett-
klipp, konkurranser og mye
moro. Kanskje kommer både
brannbil og politi. Velkommen.

Lørdag 7. juni kl 20.00: 
Storetveit kirke
«HARPA»- konsert. Åtte pro-

fesjonelle, amerikanske har-
pister spiller harper og andre
instrumenter. Keltiske og
skandinaviske folketoner.
Gratis adgang/kollekt.

Lørdag 14.juni kl 18.00: 
Birkeland kirke 
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

Søndag 15.juni kl.1100: 
Bønes kirke
Gudstjeneste/sommerfest v/
sogneprest Bjarte Holme.
Grillfest og aktiviteter utenfor
kirken etter gudstjenesten.

Søndag 15.juni kl 19.00: 
Fana kirke
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

God pinse
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TEKST: IKO/MAGNE FONN HAFSKOR

– Mange foreldre og besteforel-
dre er på jakt etter bøker som
kan hjelpe barnet til å bli kjent
med den kristne kulturarven
vår, sier daglig leder i dåpsklub-
ben Cecilie Holdø. Hun sender
ut medlemstilbud tre ganger i
året.

I forrige nummer hadde
prost Per Barsnes ein
kronikk med overskrifta:
«Stortinget har svikta
statskyrkja» der han gjer
greie for utviklinga frå før
1969, då skolen hadde
ansvaret for kyrkja si
dåpsopplæring, og fram
til i dag, då faget i skolen
kanskje går frå å vere
KRL til å bli heitande RLE
(Religion-Livssyn-Etikk).

SYNSPUNKT

AV GYRI SKRE 

Konklusjonen hans er svært vik-
tig. Han hevdar at når innslaget av
kristendom i dette faget blir svek-
ka i skolen, så blir det endå større
behov for eit eige undervisnings-
opplegg for dåpsopplæringa. 

Det er altså over ein mannsal-
der sidan ansvaret for dåpsopp-
læringa blei overført frå skolen til
kyrkja. Derfor synest eg det er på
tide å spørje seg om kyrkja har
«sove i timen». Har kyrkja teke
det for gitt at skolen likevel skulle
vidareføre opplæringa etter ga-
malt mønster, noko som i stor
grad også har skjedd? Derfor stil-
te dei kanskje heller ikkje krav
om at staten måtte overføre øko-

nomiske midlar, slik at kyrkja
kunne overta denne undervis-
ninga.

Men i løpet av desse åra har
samfunnet endra seg, og vi har
fått eit fleirkulturelt oppvekst-
miljø, slik at skolen må ta større
omsyn til dette når det skal un-
dervisast i KRL-faget. Og då er
det at eg etterlyser ein reaksjon
frå kyrkja: Vakna opp! Carpe
diem! Still krav til staten medan
vi enno har ei statskyrkje!

I 2003 blei det vedteke ein «Re-
form for trusopplæringa i Den
norske kyrkja». Det er fem år si-
dan. I desse åra har det pågått
prosjekt rundt om i landet, der

ulike kyrkjelydar har prøvd ut
modellar for trusopplæring. Eit
slikt er «T-dagane i Fjell»
(www.t-dagane.no). Vel og bra,
men prosjektperioden kan ikkje
halde fram stort lenger.

Eg meiner altså at kyrkja akku-
rat no bør «kjenne sin besøkel-
sestid». Alle døypte må få dåps-
opplæring frå kyrkja, og det vil
bety ei stor utfordring både øko-
nomisk og personalmessig. Og så
spør eg: Kven har ansvaret? Kva
nivå skal fange dette opp? Er det
opp til kvar kyrkjelyd, eller skal vi
vente på instruks frå biskopane? 

Det nyttar ikkje lenger å støtte
seg på «K-en» i KRL-faget. No må

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkevergen i Bergen

GJENBRUK/RYDDING AV ELDRE GRAVFELT
■ Arna kirkegård: Felt B00 og D00 skal taes i bruk på nytt. ■ Øvsttun kirkegård: Felt H00, E00 og G00 skal taes i bruk på nytt. 
Feltene skal brukes til enkle kistegraver.

Etter §§ 8 og 9 i lokale vedtekter samt Gravferdslovens kap. 3 kan graver festes utover fredningstiden mot betaling av fastsatt avgift. Avgiften
må betales innen 31.05.08, Gravutstyr på graver som ikke er festet, vil bli tatt bort dersom pårørende ikke henter det innen 31.05.08. Gravut-
styr på gjenfestede graver settes på lager mens graving av de omkringliggende gravene pågår. Dette gravutstyret vil bli satt opp igjen så snart
som mulig etter ny gravlegging på feltet. Gravkarmer, innramminger o.l. tillates ikke satt opp igjen.

For ytterligere informasjon, kontakt Bergen kirkelige fellesråd • Tlf: 55 59 32 00 kl. 09.00-12.00 og 12.45 -15.00/kirkegard@bkf.no

Opplæring i kristendom er ein føresetnad for dåp:

Har man sovet i timen?

Dåpsklubben «T

Populær fa
POPULÆR GAVE: Medlemskapet i
dåpsklubben gir barnet kunnskap,

trygghet, lek og forundring. Foto: IKO.

Siden oppstarten i 1999 har
dåpsklubben «Tripp Trapp»
formidlet bibelfortellinger
og sangskatter til tusenvis
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– Vi er en stasjon for trekkfugler, der kjærlighetsbudskapet
serveres i en enkel språkdrakt og i en opplevelse av stor omsorg i
alle ledd, sier daglig leder Torill Hansen Kongsbakk (53), snart seks
år etter at den diakonale stiftelsen Sesam kjøpte «Det gule huset»
fra Bergen kommune for en krone. I dag er det et hus med et
mangfoldig tilbud for alle typer mennesker.  >> Les mer på side 8-9

Bli med 
til Det gule 
huset

kyrkja ta ansvar og sjå at trus-
opplæring er noko meir og ve-
sensforskjellig frå informasjon
om ein religion og kunnskap
om ei religiøs historisk utvik-
ling i vårt land. Korleis vil kyr-
kja løyse dette? ●

Tre pakker
Klubben er et tilbud til barn i
alderen 0 til 12 år, og medlem-
skapet er en populær fadder-
gave. Som medlem i klubben
får giveren tre ganger i året et
tilbud om en innholdsrik pak-
ke til barnet – med alt fra tøy-
leker og krabbeteppe til fortel-
lingsbøker, CD-plater og fil-
mer. 

– Mange sier at pakkene våre
gjør det enklere å snakke med
barnet om Gud og det å tro,
sier Holdø. 

Dåpsklubben er en del av
satsingen til IKO – Kirkelig
pedagogisk senter – en selv-
stendig institusjon som ble
etablert i 1945, med særlig
vekt på kristendomsfaget i
skolen . ●

Mer informasjon:
www.iko.no

Artikkelforfatter Gyri Skre er
pensjonert rektor og mangeårig
lokalpolitiker (V). Hun er også
redaktør for God Helg, menig-
hetsbladet for Fana menighet. 

«Tripp Trapp»:

addergave
av småbarn, og har i dag
rundt 7.000 medlemmer.
Nå ønsker de å nå enda
flere.

KORREKTIV: – Vi er et korrektiv til et hvert sted 

eller struktur som forgriper seg på menneskets 

verd – også kirken, sier Torill Hansen Kongsbakk. 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En trekkfugl er en fugl som i perioder rei-
ser til et annet sted fordi den ikke finner fø-
den sin der den er, fortsetter Toril Hansen
Kongsbakk. 

– Vi har alle behov for hovednæringsstof-
fene, som vi får gjennom kjærlighetsbud-
skapet om at vi er skapt i Guds bilde. Noen
føler at de ikke finner denne maten ved å
bruke et tradisjonelt kirkelig tilbud. Andre
har forstått det slik at det som stod på meny-
en ikke stemte overens med det de serverte. 

Ut til folket
Stiftelsen Sesam ble etablert på Lagunen i
1989 som et formalisert samarbeid mellom
Bjørgvin bispedømmeråd og Lagunen AS. 

– Lagunen hadde den gang Frederick
Schaefer som direktør, forteller hun. 

– Han var nyskapende, og opptatt av det
sosiale ansvar et slikt kjøpesenter har. Tan-
ken vår den gangen var å etablere et samar-
beid der kirken kunne være med sin om-
sorgstenkning der folket var. Kristusper-
spektivet i dette arbeidet var et ønske om å
være noe for folk i deres hverdag – slik at de
fikk hjelp til å leve det livet de levde. En del
mennesker som kom til oss opplevde at den
strukturen kirken representerer, kunne
skygge for det budskapet om kjærlighet som
de forventet at kirken skulle komme med.
Mange hadde med seg en opplevelse av at de
levde feile liv – og dermed en følelse av
skamfullhet og oppgitthet.

Kjærlighetsarena
– Har du et eksempel på dette?

Hun blir stille, fester blikket på bordplaten
foran seg mens hun stryker hån-

den frem og tilbake noen gang-
er. Det ser faktisk ut som om

hun blar i noen gamle bil-
der. Så løfter hun
blikket, og ser
rett på meg.

– Jeg har møtt en del mennesker på min
vei som har fått Guds administrerende her
på jorden i halsen – men aldri Jesu budskap.
En av dem var alenemoren som hadde båret
frem barnet sitt på tross av at familien og
barnefaren hadde sviktet. Da hun ønsket å
døpe barnet, kjente hun seg alene og skam-
full da presten sa at hun levde et feil liv siden
hun ikke var gift. Møtet med kirken ga henne
ikke mot til å stå i den livssituasjonen hun var
i, men virket heller til å ta det fra henne. 

– Heldigvis har mange en forventning om
at møtet med kirken skal være et møte med
en kjærlighetsarena, sier hun. 

– Det er den Kristus de tror på. Jesus møt-
te hvert menneske med respekt, slik at de
kunne stå med rett rygg selv om de i noen
sine øyne levde feile liv. 

Dobbelt skuffet
– Er dere et korrektiv til kirken?

– Vi er et korrektiv til et hvert sted eller
struktur som forgriper seg på menneskets
verd – også kirken, sier hun.

– Det er ikke noe poeng for meg å rette kri-
tikk mot kirken, men det er en erfaring etter
mange møter med mennesker som følte seg
dobbelt skuffet fordi de hadde et behov for å
bli møtt med kjærlighet. 

Kongsbakk mener budskapet om at du
har et liv som er verdt å leve er så sterkt at det
må ropes ut også utenfor kirkens rom – og
gjerne i en annen språkdrakt enn den kirke-
lige.

– Fordi menneskene er forskjellige og be-
hovene mangfoldige, så må kirkens uttrykk
også være mangfoldig og ropes ut på mange
arenaer, sier hun. 

– Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens di-
akonale oppdrag i Fana bydel ved å gi om-
sorg, bygge fellesskap og skape trivsel for
alle interesserte. 

Mot til livet
Sesam har brukere fra veldig mange nasjo-
ner, og mange nyinnflyttede benytter seg av
tilbudene deres for å bli kjent med og finne
seg til rette i bydelen. 

– Fana helsestasjon henviser mange små-

-En stasjon for «tre

SYMBOL: På 
kontoret har Torill
en skulptur av en

engel med røde
boksehansker, la-

get av Elisabeth Hel-
vin. – Den kan gjerne stå

som et symbol for vårt ar-
beid, sier hun.

«TREKKFUGLER»: – Jeg trives veldig godt 
her, men skulle ønske det var flere sjakk-

spillere blant de besøkende, sier Terje 
Skarsten (71). Fra venstre: Arvid Tennebø

(47), James Dowry (84), Aslaug Dowry (93),
Odd Nilsen (skjult) og Terje Skarsten (71).

SESAMISTER: – Det
gule huset er et sted for

medmennesker, sier
(fra venstre) frivillig
medarbeider Dagny

Flaten (78), miljøarbei-
der/kokk Svanhild Ol-

sen-Lie (54), leder i
barnehagen Gro Merete

Strømsøy Trana (34),
sosionomstudent Hilde
Navdal (22), sosionom-

student Trude Thunes
(35), daglig leder Torill

Hansen Kongsbakk
(53), barnehageassis-

tent Marianne Soltvedt
(43) og frivillig medar-
beider Siren Jannicke

Lyngtu (57).
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barnsforeldre hit når de etterlyser tilbud
i bydelen, sier Kongsbakk, som synes det
har vært fantastisk å få være med og ska-
pe et diakonalt tilbud i bydelen der folk
kan bli minnet på at det å tro handler om
farger, livslyst og det å få mot til livet.
Selv vokste hun opp med en psykisk syk
far, noe som har lært henne både om
hvor sårbart mennesket er og hvor viktig
det er å møte denne sårbarheten med
kjærlighet. Noen ganger med ord, noen
ganger med musikk, noen ganger med
et håndtrykk – men alltid med ærlighet
og edle hensikter. 

– Det er en todelt dimensjon, der ev-
nen til å tro på sin egen verdi henger
sammen med ansvaret til å bruke det til
å bety noe for andre, avslutter Toril
Hansen Kongsbakk. ●

rekkfugler»
BYENS BILLIGSTE BARNEHAGE: Sesams
åpne familiebarnehage er et annerledes peda-
gogisk tilbud der kravet er at de voksne er til
stede sammen med barnet sitt. Leder Gro Me-
rete Strømsøy Trana (34) utfolder seg i lek
sammen med Stephen, Andrew og Elisabeth. 

Ukentlige tilbud 
til 1000 fanabuer 
– Totalt gir vi hver uke et tilbud til over 1.000
mennesker i bydelen, forteller Torill Hansen
Kongsbakk om stiftelsen Sesam, som i til-
legg til «Det gule huset» også driver Nesttun
eldresenter i Hardangerveien 4.

– Ni ansatte og 120 frivillige arbeider alle etter
vårt formål om å gi omsorg, bygge fellesskap
og fremme trivsel i bydelen. Vi satser også
mye på sang og musikk, sier Kongsbakk, og
nevner babysang og kurs i småbarnsang som
eksempler på dette.

Stiftelsen driver også åpen familiebarneha-
ge, et annerledes pedagogisk tilbud der kravet
er at de voksne er til stede sammen med bar-
net. Ingen må søke om plass i barnehagen, det
er bare å komme. Til en pris av 30 kroner da-
gen må det også være byens billigste barne-
hagealternativ, og utkonkurreres bare i popu-
laritet av husets månedlige familiemiddag,
der inntil 50 mennesker møtes månedens før-
ste torsdag for hyggelig sosialt samvær over
et gratis måltid god hjemmelaget mat. 

«Det gule huset» på Wollert Konows plass 1
ble bygget av daværende Fana kommune i
1895, og brukt som skolehus frem til 1926. Et-
ter det var det lærerbolig like frem til år 2000, i
tillegg til at det huset ulike offentlige kontorer
i perioden 1970-2000. Da Sesam kjøpte huset i
2002, stod det til nedfalls etter lengre tids
manglende vedlikehold. Den diakonale stif-
telsen har gjennomført en omfattende dug-
nadsinnsats etter overtagelsen, og bygget hu-
ser nå både dagsenter for mennesker med
psykisk sykdom, frivillighetssentral og barne-
hage – i tillegg til å være åsted for en rekke ak-
tiviteter og kurs for mennesker i alle aldre.
Her kan vi nevne både spennende foredrag og
konserter, sykurs for jenter, sjakkurs, bake-
gruppe, fredagstreff for eldre og turgruppe. 

– I slutten av april starter vi opp et spen-
nende malekurs, legger Kongsbakk til, og
oppfordrer interesserte til å melde seg på
allerede nå.

Mer informasjon: www.sesamist.no ●
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Det ble dermed et litt annerledes avskjedsin-
tervju en trapp opp fra gaten i Kafe Magdale-
na, lokalene til Kirkens Bymisjon. Litt hevet
over byens larm, men likevel preget av byens
ikke så veldig lyse sider.

Ensomhet
– Det er nok litt annerledes her, enn på kirke-
kaffen i Søreide, sier Kolbjørn. 

– Serveringen er ikke så forskjellig, men
menneskene som kommer er nok det. Her er
ikke mange barn. Her er ikke mye snakk om
familieaktiviteter. Men det handler mye om
ensomhet. Om brutte relasjoner og ting som
har gått i stykker. Det er utfordrende å jobbe
med mennesker på denne måten. Det er en
langt friere jobb enn å være menighetsprest,
selv om jeg nå har mer regulert arbeidstid. Vi
er ikke bundet opp av kirkelige handlinger og
faste aktiviteter. Avtaleboken min er IKKE
full, og skal ikke være det. Vi skal ha tid til
dem vi møter.

Kulturforskjell
– Men jeg liker det slik. Her er åpenhet om

det som er gått galt. Og jeg synes det er befri-
ende å jobbe med mennesker som ikke fore-
stiller seg. Her kommer man med innsiden
ut. Det er ofte illeluktende og fælt, men det er
ekte. Her er kanskje hovedforskjellen til van-
lig menighetsliv.

– Hva er det menighetene gjør galt da?
– Nei, misforstå meg ikke. Det er en utopi å

tro at man kan skape fellesskap i menighe-
tene der det er like stor plass til alle. Bymisjo-
nen og menighetene har forskjellige oppga-
ver: Ingen av oss kan gjøre alt for alle til en-
hver tid. Systemet eller kulturen i menighe-
tene er ikke lukket – ikke på noen måte. Men
det er likevel ikke så lett å komme dit når livet
ikke er helt på stell. Det mangler heller ikke
på vilje i menighetene. Men vi må innse at vi
har en kulturforskjell. 

Paradoks
– Nå er det også mange ulike mennesker som
bruker Bymisjonen. Og dette er en veldig ut-
fordring for egne fordommer å oppdage! Det
er jo en floskel at vi alle har vårt å stri med.
Men det er faktisk sant.

– Bymisjonen har et godt rykte?
– Ja, på mange måter er det lett å jobbe her.

Vi har mye goodwill, får mange og store ga-
ver til organisasjonen, og har kort vei fra ide
til gjennomføring. Vi får også stort sett mid-
ler til det vi ønsker å gjøre. Og folk står nær-
mest i kø for å gjøre en frivillig innsats. Dette
er en stor kontrast til Den norske Kirke! Der
er goodwillen mindre, og systemet er til tider
meget tungrodd. Vi var absolutt ikke verst
stilt med dette på Søreide, selv om vi levde
med stor ressursknapphet. Men det er et
stort paradoks at det er slik.

Savner Søreide
– Hva savner du fra Søreide?

– Jeg savner selvsagt enkeltmennesker. Og
så savner jeg de store opplevelsene, gudstje-
nestene og de andre flotte arrangementene.
Jeg trodde vel ikke jeg skulle savne travle de-
sember med skolegudstjenester og masse ar-
beid. Men det gjør jeg. Jeg savner også det jeg
likte aller best i Søreide – det menighetsbyg-
gende arbeidet. Fellesskapsfølelsen, det å se
at arbeidet blomstret. Det å kunne tenke vi-
sjonært om menigheten og folkekirken. Jeg
føler meg privilegert som fikk seks år i Sørei-
de. Det er en flott menighet med fantastiske
og positive mennesker. Jeg tror også vi fikk til
mye. Men det var mye arbeid! Flott at dere nå
har tre prester. Jeg skulle på en måte ønske at
jeg kunne ha opplevd det. ●

GATEPLAN: – Jeg var nødt til å få mer ordnete
arbeidsforhold, sier Kolbjørn Gunnarson, som
trives i den spennende jobben som gateprest.
– Slik livet ble for meg og min familie, med et
meget alvorlig sykt barn, kunne jeg ikke fort-
sette med så mye ubundet arbeidstid. 

april 200810

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 

Gatepresten
Kolbjørn Gunnarson har vært gateprest i snart et år. Nå har
han også formelt sagt opp stillingen som kapellan i Søreide.
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«Vi» vil si noen av årets diakonikonfir-
manter sammen med kateket og diakon,
og vi snakker om hva vi har vært med på.
Kvelden startet kl. 18 ved den blå steinen
på Torgallmenningen, hvor vi treftes og
gikk sammen bort til Kafé Magdalena i
Kong Oscars gate. Vi skulle besøke Bymi-
sjonen. Stemningen var god, men òg litt
spent.

Heldagsdrift
På Kafé Magdalena var vi tydeligvis ven-
tet til kvelds. Siste fredag i måneden er det
nemlig kvelds der kl 18.30, og så er det
kveldsmesse i Korskirken kl. 20.00. Vi
skulle ha med oss begge deler. 

– Ingen er bare det du ser, sier Thor
Brekkeflat, bymisjonsprest og den som
tar imot oss. 

Han gir oss en god innføring i det vikti-
ge arbeidet Bymisjonen driver, og får flere
spørsmål fra interesserte konfirmanter.
Det handler om unge i faresonen, famili-
earbeid, rusmisbrukere og prostituerte,
der Kafé Magdalena er en viktig del av ar-
beidet.

– Nå jobbes det med utvidelse til hel-
dagsdrift av kaféen, forteller han.

Kveldsmat og fredagsmesse
Denne kvelden er det samlet rundt 30
personer til fellesskap og kveldsmat i ka-

féen, og deilig suppe står på menyen. Vi
koser oss og føler oss velkomne, før vi
sammen med brukerne avslutter kvelden
med fredagsmesse i Korskirken. 

Bønn for kjærligheten
Dette er en enkel gudstjeneste med sang,
andakt og nattverd. Helt i begynnelsen er
det tid for bønn og lystenning ved lysglo-
ben. Den som vil, kan gå frem og tenne et
lys – og gjerne si noe om hva han eller hun
tenner et lys for. Det er det flere som gjør,
og det er sterkt å sitte der og høre hva de
forskjellige vil be for: én for det å sette seg
et mål og klare å gjennomføre det, én for
det å gjøre noe sammen, én for kjærlighe-
ten.

Gjorde inntrykk
Fra konfirmantene kommer det spon-
tane reaksjoner. 

«Her var det mange som turde å være
seg selv», sier en, «være ekte menneske
med liv vi bare ser på fra utsiden og tenker
nedsettende om». «Dette er en kirke uten
fasade», sier en annen, «alt som sies kom-
mer rett fra hjertet». «Dette kommer jeg
til å huske», sier en tredje stille. 

Ingen av oss går uberørt fra fredags-
messen. Etter gudstjenesten er det én av
de tilstedeværende som setter seg rett
bort til pianoet og bare spiller. Aldeles
nydelig. Ingen er bare det du ser. ●

SOMMERLEIR PÅ WALLEMTUNET: Vet du hva du skal gjøre i sommer? Ikke det, nei. Men da kan du begynne å planlegge nå. Herved er
du invitert til årets sommerleirer på Wallemtunet. Vi samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fylket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,
sporløp og spennende kubbespillkamper er bare noen av aktivitetene. Å reise på leir er spennende. Man treffer gamle og nye venner, finner
på mye moro sammen, og opplever mye sosialt og åndelig gjennom ulik samvær og bibeltimer. Vi vet at sommerleirene for mange er et av
årets store høydepunkter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen. I år blir det lagt opp til tre leirer. 
Tidspunktet for disse blir: • Leir 1: 20. - 24.juni, 12-15 år • Leir 2: 24. – 27.juni. 9-12 år • Leir 3: 27. – 29.juni, 7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig. Kontakt Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55 53 01 20 - e-post til kretskontoret@bssk.no

BRØD OG SUPPE: Kveldsmat på Kafé Magdalena. Fra ven-
stre: Robert S. Stragiotti, Bodil Bredholt og Erik Vågslid.

Det er kvart
over ni fredag
kveld, og
praten går
livlig i det vi
går mot bilene
etter å ha vært
på fredags-
messe i
Korskirken. 

Møte med en kirke uten fasade
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

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

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

Adresse: 
Fanaveien 320, 
5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55 
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 
Stenhjem Bratli 
Tlf. 55 59 71 81 - E-post: 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsu-
lent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 
Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 - 
E-post: kari.rydland@bkf.no

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

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kontoret
koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentral-
bordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer
dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Kontoret er vanligvis bemannet, med
unntak av samtaler/ møter. Da henvi-
ser vi til servicekontoret 55362280.
Ta gjerne direkte kontakt med ansat-
te. Hvis de ikke er til stede blir telefo-
nen satt over til sentralen, der det er
mulig å legge igjen en beskjed. 

Besøksadr: Hardangerv. 5b, Nesttun 

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

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

Spørsmål om gravsted?
Kontakt 55 59 32 00 - kirkegard@bkf.no 

Direktetelefoner til ansatte

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

Kapellan: 
Eiel Holten........................ 55 36 22 83
e-post: .................... eiel.holten@bkf.no 

Vikarprest/prosjektleder Sædalen
Leidulf Øy ........................ 55 36 22 84 
e-post ..............................leoy@bkf.no 

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

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

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

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

Kantor:
Harald Holtet ....................55 36 22 86
e-post .................. harald.holtet@bkf.no 

Kirketjener: 
Margrete Andreassen........ 90 99 25 23
e-post .... margrete.andreassen@bkf.no

Frivillighetskoordinator/
ungdomsarbeid
Hilde Wolter .................... 55 36 22 90 
e-post.................... hilde.wolter@bkf.no

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

Søndagsskole 
Kontakt Grethe-Kristin L. Eckhoff
........................................55 10 10 55

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

KRIK- Fana
Lars Olav Hammer ............ 980 10 121

KRIK- Nesttun
Gjermund Øgaard.............. 995 09 826

Bobla Tensing 
Jannicke Matre Nygård ...... 412 94 843

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

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

Birkeland barnekor
Harald Holtet ....................55 36 22 86 
e-post ..................harald.holtet@bkf.no 

Birkeland Y’s Men’s Club 
Harald Hatlevik ................ 55 13 11 76

Nesttun mannsforening 
for Det Norske Misjonsselskap
Stein Wivestad ..................55 13 46 44

Vil du motta nyheter fra Birkeland? 
Meld deg på menighetens e-postliste:
http://mailman.uib.no/listinfo/birkeland 

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

4- års-bok søndag 8.juni i Birkeland kirke 
Alle 4-åringer i menigheten som er født i første halvår 2004 vil i slutten av mai få en invitasjon
til utdeling av Barnas kirkebok: Søndag 8. juni kl.11 i Birkeland kirke. Da er det familieguds-
tjeneste særlig beregnet på 4-åringene. Hjertelig velkommen til en fin opplevelse!
Hvis du har en 4-åring i familien og ikke mottar denne invitasjonen innen 1.juni, ber vi deg ta
kontakt med menighetskontoret vårt på telefon 55 36 22 87.
Tilsvarende gudstjeneste blir søndag 30.november (1.søndag i advent) for de som er født an-
dre halvår 2004. ●

Nattcafé
Fredag 29. februar startet nattkaféen for
ungdom i menighetshuset. Det var stor
spenning før dørene åpnet kl. 1930, men
det var ingen grunn til å være nervøse. Det
kom ca. 25 ungdommer som koste seg
med bordtennis og playstation hele kvel-
den. I kiosken var det salg av pizza, brus og
sjokolade. Det var uten tvil playstation som var mest
populært og det var venteliste for å få spille guitar hero og synge til singstar. Fredag 4. april gjen-
tok vi suksessen da enda flere ungdommer tok turen innom kafeen. Utover våren er det nattkafé
følgende datoer: • Fredag 2. mai 1930-2300 (Filmkveld) • Fredag 30. mai 1930-2300

Ellers minner vi også om konserten Bobla Tensing skal ha sammen med musikalkonfirmantene
søndag 20.april kl. 20 på menighetshuset. Velkommen! ●

SINGSTAR-KONKURRANSE: Playstation eralltid moro - også på nattcafé. FOTO:FRODE HØYTE
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Regjeringen har lagt fram
forslag til ny ekteskapslov.
Heretter skal også mennesker
av samme kjønn kunne gifte
seg med hverandre og inngå
ekteskap. Det er ikke tvil om at
en slik lov vil innebære et
kulturskifte.

KOMMENTAR AV IVAR BRAUT

Fra kirkens side vil en ikke kunne aksep-
tere likekjønnet samliv som ekteskap.
Stortinget har naturligvis rett til å vedta
hva det vil, men kirken vil i sin undervis-
ning, liturgi og forkynnelse måtte under-
kjenne denne forståelsen av hva ekteskap
er. I kirkelig forståelse kan ekteskapet bare
inngås av kvinne og mann. 

Kirkens liturgi for ekteskapsinngåelse
sier: -Ekteskap inngås ved at kvinne og
mann offentlig ----- avgir løfte til hveran-
dre at de vil leve sammen i ekteskap, --.

Slik blir det fortsatt uansett hva Stor-
tinget vedtar.

Konsekvenser
I en kommentar sier kirkerådets leder
Nils-Tore Andersen: 

- Selv om antallet homofile ekteskap vil
være lite, vil en felles ekteskapslov få store
konsekvenser for samfunnet. Lærebøker og
undervisning vil framstille enkjønnet og
tokjønnet ekteskap som identiske, og som
potensielt åpne for alle. Dette vil kunne føre
til økt usikkerhet og forvirring i mange
barns utvikling, og i dannelsen av identitet
og selvbilde, mener Nils-Tore Andersen.

Respekt
Når Kirkemøtet sist høst avviste forslaget
til ny ekteskapslov ble det understreket at
kirken respekterer den enkeltes valg av
samlivsform. I kirken er det også ulike syn
på hvordan en ser på samliv mellom to av
samme kjønn. I spørsmålet om ny ekte-
skapslov stemte imidlertid Kirkemøtet nei

med stort flertall. Også langt de fleste av de
som har et liberalt syn på homofilt samliv
stemte imot ekteskapsloven.

Universelt
Dette grunngir Kirkemøtet blant annet
slik (se også www.kirken.no)

■ Kirkemøtet vil fastholde at ekteskaps-
begrepet fortsatt skal forbeholdes det offi-
sielt inngåtte og forpliktende samlivet
mellom mann og kvinne. Ekteskapet er en
samfunnsordning som gjenfinnes i ulike
kulturer. Det kjennetegnes ved at det gir
rettslige rammer rundt samlivet mellom
mann og kvinne, ivaretar barna og regule-
rer familielivet. Ekteskap er mer enn en
kontrakt mellom mannen og kvinnen.
Det er en institusjon med viktige funksjo-
ner både for samfunnet og den enkelte. 

■ Kristen tro og livstolkning bekrefter ek-
teskapet mellom mann og kvinne som en
universelt utbredt samfunnsordning.
Samtidig får ekteskapet i teologisk per-
spektiv en særegen begrunnelse og aksen-
tuering. Skapelsesfortellingene i Bibelen
framhever at mennesket som «art» består
av mann og kvinne, og menneskelivet
videreføres som samliv mellom mann og
kvinne. Det er uheldig å fremme et forslag
som skaper uklarhet ved å innføre en så
dyptgripende endring i den grunnleg-
gende forståelsen av hva ekteskapet er. Ek-
teskapet mellom mann og kvinne er be-
grunnet i kristen tradisjon og tenkning og
er en felles verdi i vår kulturtradisjon i vid
forstand. ●

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2008
I år gikk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen tirsdag 11. mars og igjen deltok alle KRIK-konfirmantene.

AV HILDE WOLTER

Fasteaksjonen 2008 fra drøm til virkelighet handlet om mennesker som lever i skyggen av krig og ter-
ror i land som Etiopia, Eritrea, Palestina og Somalia. Krig og terror stjeler menneskers drømmer og
preger hverdagen til uskyldige mennesker på en måte vi ikke en gang kan begynne å forstå. Som en-
gasjerte enkeltmennesker og menigheter i Norge kan vi bidra til å ta drømmene tilbake - enten det er
drømmen om skolegang, drømmen om ikke å være redd, eller drømmen om å kunne leve i et fritt
land. I år samlet konfirmanter fra Birkeland inn hele 48 700 kr og har med denne innsatsen bidradd
til at en ny skole kan bygges i Etiopia for eksempel! 

På aksjonsdagen stod komiteen bestående av Ivar Braut, Kari Fagerheim Sættem, Laila Høviskeland og 
Hilde Wolter i samarbeid med konfirmantlærere for at alt gikk smertefritt, og tilbakemeldingene fra 
konfirmantene med foreldre har vært både mange og positive. Alle gjorde en god innsats under bøsse-
bæringen og ble belønnet med hot dogs og diverse kaker og boller etter endt innsats. Kvelden ble avrundet
med en takkegudstjeneste som alle konfirmantene deltok på. Godt jobbet alle sammen! ●

Ny ekteskapslov – nei takk!

FOTO: © STORTINGSARKIVET/

TEIGENS FOTOATELIER AS.
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26. april kl.11.00 
Angell Michelle Louise Grung
Dyngeland Mads
Eikås Adrian Hansen
Hassel Øystein
Heggland Charlotte Misje
Helland Thomas
Isager Marius Hole
Johansen Fredrik
Meek Christoffer
Riste Oda Synnøve Myklebust
Samuelsen Ole Jakob Berg
Sjaastad Lars Jacob Mjellem
Stemsrudhagen Gaute Vreim
Sørheim Ruben Filip

26.april kl.13.00 
Amundsen Camilla Riple
Austrheim Jakob A. Økland
Bang Rasmus Noss
Brakstad Even Christoffer Haga
Børve Sjur
Clausen Kristoffer
Eriksen Birgitte
Flataker Martin Andreas
Hannestad Didrik Skåtun
Haugsbø Therese Kristin
Jacobsen Gerd Elisabeth
Kayser Ingvild
Knudsen Joakim
Meiler Catharina
Monsen Axel Nikolai Heldal
Nesøy Jobjørn-Eirik
Persson Simen Mjøs
Raa Kristoffer
Soltvedt Erlend
Taule Sophie Louis
Vågenes Håkon Henden
Wickmann Stig Henrik Foss

27.april kl.11.00 
Alsaker Cathrine
Berg Susanne
Christiansen Thomas
Christoffersen Anne
Eskestrand Vivi-Cornelia
Fjelltveit Ina
Groth Simen
Hilton Petter
Hodnekvam Gunnhild
Hole Pernille Andersen
Husa Veronika Ludvigsen
Jensen Julie Lilletvedt
Johannessen Betine Bull Øvrevik
Klepsland Kristine
Lauritsen Inger

Liland Egil
Rosenberg Ole Petter
Røen Hilde Grevsgard

27. april kl.13.00 
Barr Heusinger Von Waldegg 
Victoria Louise
Magnussen Malin Hjørnevik
Manne Sara Elisabet Ip
Michelsen Marthe
Nordeide Eline Raudstein
Olsen Emilie Toen
Skutle Morten
Solheim Charlotte Louise Fosse
Spjelkavik Celine
Tvedt Suzanne
Verhoeven Espen Førdestrøm
Vikre Helene Marie
Wallem Ida Marie
Aadland Hedvig M. Stokkevåg

1. mai kl.11.00 
Bergsvik Fredrik Horgen
Blytt Marius André
Broch Karianne
Eknes-Hordnes Andreas
Fjelde Henriette
Hammersland Magnus Hauge
Knudsen Ida Bruland
Kristoffersen Christine Hauge
Linde Kristoffer Sæløen
Lunestad Sunniva Fitjar
Midthun Regine
Rekve Hanne
Røyrvik Ole Petter
Songve Maria Bjørsvik
Stubseid Håvard Hallås
Tesdal Martin
Thomassen Remi
Trefall Thomas Langhelle
Veiteberg Ruben Iversen

1. mai kl.13.00 
Andreassen Sunniva Lerheim
Bergersen Kim Adrian
Eimhjellen Sylvia Haugsbø
Ellingsen Marius Sæthre
Heimark Joakim
Knutsen Harald Meidell
Krey Rikke Mari
Kvalem Didrik
Larsen June Langhelle
Michelsen Ole-Martin
Midtun Martin
Monsen Kristian
Nansve Iben Høie

Remme Mathias Hauge
Røskeland Joakim Danielsson
Skogeng Marius Mæhle
Skogseid Ole-Martin Strøm
Sætre Jonas

3. mai kl.11.00 
Aurlien Kristian
Austevoll Markus
Bergesen June Helen
Halleland Henrik Sten
Holmedal Thea
Lied Julie Christine Riis
Lisæth Daniel Sletten
Myrdal May Linn
Nilsen Tonje Linga
Samdal Kristoffer Bakka
Soltvedt John-Martin Olsen
Søreide Sara
Søreide Silje
Vindenes Jan Andreas
Wiers Sean Paal
Aasen Kristian
Aasheim Kristine Farestvedt

3. mai kl.13.00 
Amankwah Stina Ihle
Andersen Camilla Nordfonn
Bjånesøy Vilde
Christiansen Kyrre Stefansson
Furholt Sigve Torvanger
Gabrielsen Elisa
Hansen Thomas
Hessen Steffen Dyngeland
Hundvin Sigrid M. Olaugsdatter
Karlsen Kristoffer
Kildal Emilie
Landaas Lasse Ulveraker
Lid Kjersti Aalvik
Midthun Ingunn
Pollestad Nicolai Hauk
Sandøy Martine
Sivertsen Ann-Kristin Ekanger
Solheim Jostein
Strande Caroline
Wisnes Lasse Martinsen

4. mai kl.11.00 
Bendiksen Siv-Kristin Rødskar
Birkeland Dag Helge
Birkeland Maria Elise
Elven Jonas (Manger kirke)
Gjernes Giske Mortensdatter
Gundersen Ingvild Leikvoll
Hagen Tina Askeland
Helland Kitty Belinda Tyse

Hjartnes Snorre Aasheim
Lygre Kristine Lovise
Matre Synnøve Oksholm
Maurseth Tale Åkra
Ofte Cathrine
Rystad Jenny Marie Anderssen
Solheim Johanne Heitmann
Thomassen Elise Dyrøy
Valeur Kristine Pettersen

4. mai kl.13.00 
Birkeland Vilde Marie
Dyngeland Stian Grenasberg
Gjesdal Henrik Solheim
Holm Inger Andrea Kulild
Irgens Charlotte Bibow
Knutsen Anette
Kvinge Petter Ersland
Matre Marianne
Morken Trine Lie
Olsen Synne Li
Røyrane Ingrid Helene
Takvam Stephen Malkenes
Tombre Helena Slaaen
Tunli Sondre
Ulstein Ida Cathrine
Ådland Rebecca Helle
Aak Stian
Aarsund Cecilie

10. mai kl. 11.00 
Amland Sivert Øksnes
Andersen Mats Hop
Askvik Eva Ose
Dyngeland Maren Søreide
Eeg Evelinn Hovi
Hjelmeland Joakim Le
Hole Hans-Peter Hultgren
Holsen Jan-Eivind
Hopen Eirik Steen
Husebø Henrik
Husevåg Ida Sæter
Marthinussen Christian Vorland
Midtun Thomas Holmelid
Nilssen Karoline Fredheim
Ormberg Steffen Høvik
Pétursdottir Asbjørg
Skjensvold Bjarne Christoffer
Talleraas Victoria Ulvestad
Tetlie Emilie Sørfonden
Westrum Nikolas Haga
Øvreseth Daniel
Aandahl Martin Sundal

Nå nærmer det seg slutten på 
konfirmantåret, og Den Store Dagen
er rett rundt hjørnet. Vi som har
møtt dere i kirken vet det vil bli fest
og høytid når dere om kort tid står
her i hvite kapper. 

AV KATEKET INGUNN MYKLEBUST

I neste blad vil vi skrive litt om inntrykkene
etter de 11 konfirmasjonsgudstjenestene og
sende takk og gode ord med dere på veien vi-
dere. Men nå, før festen, vil vi få ønske dere og
familiene ALT GODT, både når det gjelder de
siste forberedelser og høytiden rundt selve
konfirmasjonen. Som konfirmant skal du få
kjenne deg priviligert og omsluttet av alles
gode tanker og bønner for deg og din fremtid. 

Og hos Gud vil alltid du og fremtiden din
være trygg: «For jeg vet hvilke tanker jeg har
med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulyk-
kestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når
dere kaller på meg og kommer til meg med de-
res bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker
meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av
et helt hjerte, lar jeg dere finne meg» JER. 29, 11-14

Lykke til med dagen og fremtiden

Kjære alle våre konfirmanter!

Birkeland-konfirmantene 2008
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Irene Landa
Makeida Renate Stavenes
Maria Torsnes Drotninghaug
Lars Hefte Berge
Øyvind Ryen-Herland
Even Bruaas Gjertsen
Johan Blåsternes
Ariel Cassandra Kvinge
Jacob Maroni Johannessen
Marta Berntsen Kvinnsland
Sebastian Tungodden Vikøren
Nora Svåsand Mathisen
Malene Kvåle-Aasen
Anna Eriksen
Maren Hauge
Wilhelm A. Lepsøe Andreassen
Niklas Folgerø Alvestad
Christian Gjøen
Amelia Louise Larsen Nyheim
David Nicolai Vatnøy Fedøy
Espen Nytveit
Rikke Lund Ringstad
Nathalie Vikøren Eiene
Patrick Angelskår Nordvik
Max Ellertsen
Sebastian Olai Torkildseng
Emely Margrethe 
Martin Kvammen
Kaja Morchmann
Albert Alexander Vedeler
Steffen Høvik Ormberg
Thea Jørgensen Gullaksen
Sander Emil Krog-Beyer
Elias Johan Slettemyr Bjordal
Emil Haugland Gjernes
Thea-Celine Nordbø-Sørensen
Tale Åkra Maurseth
Giske Mortensdatter Gjernes
Elias Fossdal Kaland
Milly Brevik Haugland
Patrick Grutle Rasmussen
John Alexander Bjørkhaug
Kristoffer Birkeland
Ingrid Tolo Mamen
Ann Helén Rosmer Drevassbukt
Solveig Jørdre
Kristin Hopsnes

Maria Hjørnevik Halland
Brage Fjellvang Lie
Ida Valen Kristiansen
Julia Thorstensen
Marcus Phillips Rognaldsen

Ellen-Karin Nordhus og 
Stig Halvor Soltvedt

Trygve Myklebust
Thorulf Gullaksen
Finn Steffensen
Anders Mjelde
Valborg Skåthun
Rolf Krog Beyer
Kaare Johnsen
Nelly Johanne H. Ytre-Hauge
Per Albert Ørbeck Bøe
Bjørg Fjeld
Albert Otto Helgaas
Anna Riple
Anne Lise Ulsmåg
Asbjørn Erdal
Reidun Langeland

Søndag 20. april kl. 11:

Familiegudst. I. Braut. Dåp. 
Offer: Menighetsarb. Joh 15,10-
17; Jes 1,18-20; 1 Joh 4,10-16
Kl. 20: Konsert i men.huset m.
Bobla Tensing og musikalkonf.

Konfirmasjonsgudstjenester 

i Birkeland kirke: 

26. april -10. mai er det 11 konfir-
masjonsgudstj. i Birkeland kirke.
I denne perioden er det naturlig
for menigheten for øvrig å besøke
en av våre nabokirker. 

Lørdag 26. april kl. 11 og 13: 

Konfirmasjon. Prest Eiel Holten

og kateket Carina Søfteland.
Takkoffer til barne- og ung-
domsarbeidet i menigheten. 

Søndag 27. april kl. 11 og 13: 

Konf. Prest Eiel Holten og kateket
Carina Søfteland. Tensing deltar.
Takkoffer til barne- og ungdoms-
arb. i menigheten. Matt 6,6-13;
Dan 6,4-12; Rom 8,24-28

Kristi himmelfartsdag, 1. mai

kl. 11 og 13: 

Konf. Prest Leidulf Øy og kateket
Ingunn Myklebust. Takkoffer til
diakoniarb. i menigheten. Hebr
2,5-9; Sal 110,1-4; Apg 1,1-11

Lørdag 3. mai kl. 11 og 13: 

Konf. Prest Ivar Braut og kateket
Ingunn Myklebust. Offer. Barne-
og ungdomsarb. i menigheten. 

Søndag 4. mai kl. 11 og 13: 

Konfirmasjon. Prest Ivar Braut
og kateket Ingunn Myklebust
Takkoffer til barne- og ung-
domsarbeidet i menigheten. 
Joh 17,9-17; Sak 14,7-9; Ef 4,1-6

Pinseaften, lørd. 10. mai kl. 11:

Konf. Prest Leidulf Øy og kate-
ket Carina Søfteland. Offer: Mu-
sikkarb. i menigheten. Joh 7,37-
39; Jes 55,1-3; 1 Kor 12,7-13

Søndag 4.mai kl.11: 

Gudstjeneste på Nattland skole
for menighetsarbeidet i Sæda-
len/Nattland. Prest Leidulf Øy.

Pinsedag, søndag 11. mai kl. 11: 

Høytidsgudstj. v/L. Øy. Dåp, nattv.
Offer: Misjonsprosj. i Mali. Joh
14,15-21; Joel 3,1-2; Ef 2,17-22.
Kl. 13: Dåpsgudstj. v Leidulf Øy.
Takkoffer til dåpsopplæringen

Treenighetssøn., 18. mai kl. 11: 

Gudstj. v/Ivar Braut. Nattverd. Of-

fer: Skolelaget. Kantoriet deltar.
Matt 28,16-20; Jes 6,1-8; Tit 3,4-7

2. søn. etter pinse, 25. mai kl. 11: 

Gudstj. v/Eiel Holten. Dåp og
nattverd. Takkoffer til speider-
gruppene lokalt. Luk 12,13-21;
Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12

3. søn. etter pinse, 1. juni kl. 11:

Friluftsgudstj. v/Ivar Braut og
speidergruppene. Offer: Kirkens
Nødhjelp. 1 Kor 1,26-31; 5 Mos
7,6-8; Luk 19,1-10. Se side 3.
Kl.11: Merk: Sædalen/Nattland:
Friluftsgudstjeneste i indre Sæ-
dalen. v. juletreskogen. Speide-
ren i Sædalen deltar.

4. s. e. pinse, 8. juni kl. 11:

Familiegudstj. v/Eiel Holten. Ut-
deling av 4-årsbok til alle som er
født 1.halvår 2004. Offer: Kirkelig
ped. senter (IKO). Luk 15,11-32;
Jes 65,1-2; 1 Pet 5,5b-11

5. s. e. pinse, 15. juni kl. 11:

Gudstjeneste v/Ivar Braut. 
Dåp og nattverd. Takkoffer til me-
nighetsarbeidet. Joh 8,2-11; Sak
7,8-12a; Rom 2,1-4

Lørdag 19. april: 

- Dugnad, Birkeland menighets-
hus fra kl. 11.00 og utover. 
- Seminar om sorg for etterlatte.
Skjold kirke kl.10-14.

Tirsdag 29.april kl.19.30: 

Bibeltime i menighetshuset ved
biskop Hagesæther. 

Lørdag 14. juni kl. 18.00. 

Oratoriet «Skapelsen» av Joseph
Haydn. Konsert med Birkeland
kantori, Fana Kyrkjekor 
og Slettebakken Motettkor. 

kalender

døde

 vigde

gudstjenester

døpte

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen B FU
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Menighetsarbeidet i
Sædalen har fått 50 000
kroner til barne- og
ungdomsarbeid. For
pengene kan det bli både
KRIK og klubb.

Nye aktiviteter er foreløpig på
et tidlig planleggingsstadium
og skal forhåpentligvis være
klar til høsten. Det kan bli aktu-
elt å starte både et KRIK-lag og
en klubb. 

Gymsal
Bjørn Dahl, medlem av pro-
sjektgruppen for Sædalen me-
nighet og Brann-spiller, har tatt
initiativ til å starte KRIK, som
er et kristelig idrettstilbud. Nå
er han på jakt etter en gymsal
hvor de kan ha samlingene og
voksne som kan være frivillige.

– Hva skal de voksne gjøre?
– Være en støtte for lederne og

hjelpe til praktisk. Det er avgjø-
rende at foreldre og andre voks-
ne engasjerer seg, sier Dahl.

– Hvilken aldersgruppe skal
KRIK-tilbudet være for?

– Det har vi ikke konkludert
med ennå, men i første omgang
vurderes ungdomsskoletrinnet. 

Klubb
Prest Leidulf Øy i Sædalen opp-
lyser at prosjektgruppen også
utreder muligheten for å starte
en klubb for 5. til 7. klasse. 

– Vi trenger frivillige ledere,
sier han.

– Hva skal lederne gjøre?

– Bruke tid på barna og lage
gode rammer for dem, sier Øy. 

Kontakt
De som har spørsmål, er inter-
essert i å være med på KRIK og
klubb eller har forslag til andre
aktiviteter kan kontakte Dahl
på bjoern.dahl@hotmail.com
eller Leidulf Øy på 48 99 19 09/
leidulfsin@gmail.com

For mer informasjon, se gjerne
www.sedalenmenighet.no

Sædalen: 50 000 til barn og unge
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