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– Fordi det er gøy! Slik forklarer medlemmene i KRIK
Sædalen hvorfor de er med på dette nye barneidretts-
tilbudet. Og flere kan komme: KRIK har plass til nye med-
lemmer på treningene hver onsdag ettermiddag.  Side 2-3

KRIK i Sædalen
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Symbolrik høytid
I påsken tar vi i bruk en
rekke symboler. Hvorfor
er høytiden «gul» - og
hvordan gikk det til at
Moses, et utall egg og
den romeske gudinnen
Aurora ennå preger
nordeuropeisk påske-
feiring?  Side 10-11

Valget nærmer seg
I september skal det
velges nye menighets-
råd for to år. Hva går
rådsvervene ut på? Vi
har spurt tre menighets-
rådledere. Side 8-9

Konfirmantene!
Årets konfirmasjoner
er rett rundt hjørnet. 

Side 3 og 4

VALG 2009: Mange kan gå til urnene når Birkeland menighet i
september velger nytt menighetsråd: Over ti tusen

kirkemedlemmer har stemmerett! Menighetsrådleder Brigt Bovim og sokneprest Ivar
Braut både håper og tror flere vil bruke stemmeretten enn ved forrige valg. Side 14-15
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Kjærlighet til menneskeligheten

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Men først er det samling bak i
gymsalen. Hver gang er det en
samling midt i KRIK-timen
hvor de snakker om tro, hold-
ninger og livet. De har sett på
hvordan Jesus møtte de som var
utenfor og snakket om å være
god mot sin neste og sin fiende. 

Ingen krav
KRIK Sædalen ble startet i høst.
Initiativtager er Bjørn Dahl,
medlem av prosjektgruppen i
Sædalen menighet og høyre-
back på Brann. Han stiller selv
om trener når han har anled-
ning. To studenter er faste tre-
nere for gjengen, Joar Rykkje
Hopland og Åsmund Hartmark
Person.

– KRIK er en fantastisk mulig-
het til å skape et fellesskap for
unge. Det er veldig åpent, vi stil-
ler ingen krav, sier Bjørn. 

– Det er en måte å inkludere
ungdommer i menigheten, sier
prest Leidulf Øy, som også er
med på treningene når han kan.  

Nå er det åtte medlemmer.
– Det er gøy å ha tid til å leke

med andre i stedet for å være
hjemme og gjøre lekser, sier Silje
Pettersen. 

– Hva synes dere om å bli
trent av en Brannspiller?

– Jeg er kjempefan av Brann.
Når vi spiller fotball og jeg kla-
rer å slå en tunell på en Brann-

forsvarer, er jeg kjempestolt,
sier Silje.

– Det skjer støtt og stadig,
kommenterer Bjørn. 

– Jeg lærer ting av ham og er
stolt hvis jeg klarer å drible han.
Da vet jeg at jeg er bedre enn en
Brannspiller, sier Silje. 

Sjetteklassingene forteller at de
liker samlingene hvor de lærer
mer om det som står i Bibelen. 

– Det er fascinerende at alt
som står i Bibelen kan være sant,
sier en av dem. 

Åpen trening
KRIK Sædalen har plass til flere
på sine treninger hver onsdag fra
klokken fem til seks. Nedre al-
dersgrense er 6. klasse.

– Blir vi mange, satser vi på å
starte flere grupper, understre-
ker Leidulf Øy.

– Det er bare til å dukke opp.
Man trenger ikke si fra på for-
hånd, sier Bjørn Dahl. ●
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Isen smelter, solen begynner å varme og snøklokker
og hestehov har allerede stukket hodet opp av jorden
som fortsatt er litt kald etter vinterens snø og is. 

REFLEKSJON AV 

DIAKON TONE 

TOTLAND

Midt i denne gode livgivende 

tiden kommer påskehøytiden,

den mest kontrastfylte av alle

kirkens høytider; sorgens,

håpets og livets høytid.

Fra palmesøndag til påske-

dag følger vi Jesus sin vei inn 

i lidelsen og til oppstandelsen.

Påsken sprenger alle grenser

for vår forstand. At Jesus etter

tre dager i graven viste seg 

levende for sine disipler og

venner kan vi ikke viten-

skapelig bevise, men slekt 

etter slekt har helt siden Jesu

oppstandelse overgitt seg i 

undring og tro til dette håp.

Tenker vi oss at Jesu disipler

var velordnede, modige, og

perfekte mennesker og det var

derfor Jesus valgte nettopp

dem?

I møte med Peter, en av 

disiplene som stod Jesus aller

nærmest, kommer vi til kort

med vår tanke her.

Peter sier overmodig i Getse-

mane-hagen til Jesus:  «om

jeg så skal dø med deg, vil jeg

ikke fornekte deg!» Så er det

nettopp det han gjør. Før hanen

gol bannet han og svor på at

han ikke kjente Jesus, i frykt for

sitt eget liv. Feighet vil vi kunne

si om denne mannen, men var

vi i Peters sted, vil vi ikke kalle

det menneskelighet?

Og nettopp Jesu kjærlighet til

Peters menneskelighet gjør at

Jesus likevel holder fast ved

ham, viser ham tillit og gir ham

oppdrag. 

Kirken har mange symbolske

uttrykk, og hvis vi ser mot 

toppen av kirkespiret på Birke-

land kirke, ser vi værhanen

som kneiser mot sky.

Den minner oss om Peters 

fornektelse og at han «snudde

kappen etter vinden» for å

komme ut av egen knipe. Alt

dette før hanen gol, slik Jesus

hadde sagt.

Med vår menneskelighet går 

vi inn i Birkeland kirke, der 

møter vi maleriet av Jesu 

Oppstandelse foran oss i kirke-

koret. Vi kommer med våre liv,

inn i kirkens rom, der den 

levende Jesus tar i mot oss

med sitt håp både for dette 

livet og for livet etter døden.

I juletiden var Birkeland kirke

smykket med julekrybbe. Det

er en sterk sammenheng

mellom julens budskap om

barnet født inn i fattige kår,

oppdradd av en snekker og en

ung mor, til påskens grense-

sprengende budskap .

I oppstandelsens under finner

vi tilgivelse, frihet og håp for

oss der vi bor og lever i gode ,

vanskelige og alminnelige 

dager. 

«Fra krybben til korset gikk

veien for deg, slik åpnet du 

porten til himlen for meg

Velsign oss, vær med oss, gi 

lys på vår vei, så alle kan 

samles i himlen hos deg.» ●

Gymsalbøn
– Kan vi ikke ha Tarzan-tikken hele dagen? Pliiis!
Sjetteklassinger står i ring rundt KRIK-trener Joar
Rykkje Hopland i gymsalen på Nattland skole en
onsdag ettermiddag. De har nettopp hatt intens
tikken-lek hoppende fra matter til smale benker 
og klatretau. Nå er det pause – men de vil ha mer. 

Hver trening har en pause med

samling hvor de snakker om

Bibelen og livet. 
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n om «tikken» Den store dagen
nærmer seg!  Dagen du
ganske sikkert har ofret
noen tanker de siste
månedene, og som du
etter all sannsynlighet
både gleder deg til og er
litt spent på…

KJÆRE  
KONFIRMANTER!
AV KATEKET INGUNN MYKLEBUST

Hva skal egentlig skje? Mye vet du på forhånd.
Du har sikkert fått med deg at ”opphavet” har
vært litt ekstra sysselsatt med store og små de-
taljer som skal være på plass.  Du vet kanskje
allerede hvem som skal komme, hvor festen
skal holdes, hva dere skal spise og hvem som
skal sitte ved siden av hverandre? Mye har
krevd nøye gjennomtenkning og planlegging,
og du skal ikke bli overrasket om en stakkars
mor eller far kan behøve å hente seg inn litt i
løpet av mai måned…   

Men du vet ikke helt hvordan det vil føles å
være Konfirmanten.  Hovedpersonen.  Den
som blir gratulert og feiret.  Men du vet det
hele bygger på noe fint og spesielt som skal skje
i kirken.  Kirken din.  Den du har blitt litt mer
kjent med dette året.  Det vil bli høytidelig.  Det
vil bli fint.  Det vil bli stille…  Men i stillheten
vil det skje noe viktig.  Når du kjenner en var-
som hånd på hodet ditt, vil alles gode tanker og
bønner for akkurat deg bli sendt til Han som
elsket deg fra starten.  Han som alltid har visst
om deg.  Han som ser din fortid, nåtid og
fremtid, og som ønsker å få muligheten til å
følge deg resten av livet.   

Men husk at du har lov å ta med deg tvilen
opp til alterringen.  Det er lov å være usikker.  Å
konfirmeres er ikke å late som du er mer tro-
ende enn det du er, men det er å komme frem
med hele deg, akkurat som du er.  Konfirma-
sjon er ikke først og fremst noe du gjør eller
sier eller finner ut av, men Guds handling:
Gud bekrefter at Han aldri forlater deg.   

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere,
sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere fremtid og håp.» (Jer. 29,11)

Se liste over alle konfirmantene på side 4

KRIK  er en ungdomsorgani-
sasjon som skal knytte bånd
mellom idretten og kirken.
KRIK ble startet av presten
Kjell Markset i 1981 og har
12.500 medlemmer.  

Også Birkeland har et KRIK-
tilbud, fredager kl 18-20 i
gymsalen på Midtun skole.
Dette er for de som går i
8.klasse og oppover. Info:
kriknesttun@hotmail.com 

Thomas Isaksen i luftig svev.

Han begynte på KRIK etter å ha

hørt om det fra storebroren. Nå

har han fått med mange av ven-

nene sine på ettermiddagsgym.

- Pliiis! Bønnene er sterke når KRIKerne ber trener Joar Rykkje Hopland om mer Tar-

zan-tikken. I bakgrunn prest Leidulf Øy og KRIK-initiativtager Bjørn Dahl, som også

deltar på treningene. ALLE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM
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25.04. Kl.11.00 

Jenter

Broch, Sofie Eline Tenstad

Einmo, Susanne Sulebakk

Hansen, Camilla

Larsen, Caroline Lyngsgård

Aarskog, Rebekka Sofie Sætre

Gutter

Botn, Bendik Kristian

Domaas, Fredrik

Dyngeland, Tarjei Løvik

Frotvedt, Fredrik Mørk

Gåsø, Marius Hakvåg

Iversen, Sindre Løland

Klausen, Robert Heldal

Krossvoll, Tommy Knudsen

Låstad, Jonas Kristoffersen

Moen, Jon Fredrik

Raa, Marius Johan Iversen

Støldal, Eirik Eikeset

25.04. Kl.13.00 

Jenter

Angeltveit, Silje

Berg, Kristin Utne

Gjelsvik, Elisabeth Skjulhaug

Lunestad, Vilde Fitjar

Sivertsen, Mariell

Skogstrand, Ingrid

Teigland, Tove Elin

Gutter

Brakstad, Tom-Anders Smørås

Flatebø, Sondre Johan

Hole, Morten Magnus

Kristiansen, Fredrik 

Kirkebirkeland

Lie, Simen Kahrs

Lunde, Mats

Mjelva, Mikal Bøe

Nesse, Anders

Salte, Benjamin Holmar

Skjønberg, Glenn-Rudi Nyseth

Skaar, Erik Fagerås

Sævareid, Mats Wergeland

26.04. Kl.11.00 

Jenter

Instebø, Mari Opheim

Ramm, Kine Marie Eknes

Stankiewicz, Vilde

Tharaldsen, Julie Charlotte

Gutter

Alvsvåg, Robert Kira

Blø, Håvard

Guldbrandsen, Anders Strand

Jacobsen, Martin

Jørgensen, Petter

Leirvåg, Simen

Lillefosse, Even

Nydal, Joachim Hagen

Opheim, Sander

Raknes, Annfinn Stien

Stenberg, Andreas Mehl

Titlestad, Torgrim Vårbakken

Torkildsen, Fredrik

Vassenden, Lars-Idar Leine

26.04. Kl.13.00 

Jenter

Hammarstrøm, Ingrid Blytt

Thuen, Anna

Vangdal, Vilde Thune

Wollan, Hanne

Gutter

Fauske, Tobias Dalaker

Flesland, Daniel

Færø, Rune Liseth

Hauge, Marius

Hauge, Thomas

Johannesen, Jonas Henanger

Larsen, Robert Hartveit

Liseth, Lasse Skaar

Lyngbø, Andreas Bjørndal

Sjumarken, Hans Jørgen

Thorbjørnsen, Espen

02.05. Kl.11.00 

Jenter

Bjørnarøy, Vibeke

Engelsen, Cecilie Hagen

Erdal, Marie

Jensen, Christine Bjelland

Karlsen, Marianne

Mathisen, Sara Wendela Tyldum

Melve, Helene Borgen

Opheim, Karoline

Sandven, Silje Hestnes

Sandvik, Karoline Lovise Enstad

Ullaland, Ingeborg

Walker, Camilla Joy

Westad, Camilla

Økland, Ida

Gutter

Arnesen, Fredrik

Grønsberg, Martin

Schjelderup, Daniel

Aandahl, Torbjørn Sundal

02.05. Kl.13.00 

Jenter

Arnøy, Vilde Ekeland

Berg, Marte Natland

Berle, Eline Foldal

Gulbrandsøy, Anette Fosse

Johansen, Maren Stien

Karlsen, Ingvild Kårdal

Modahl,  Kine Elisabeth

Strømme

Myntevik, Marie

Nordanger, Kristina Engelsen

Nyborg, Emilie Tvedt

Rødstøl, Rebekka

Severinsen, Elin

Solberg, Linn-Helen Bjaanes

Solberg, Marie Fismen

Sommerfelt, Hanne

Thunes, Mette Celin

Vinnes, Malene Klakegg

Øvreås, Kamilla

Gutter

Lilletvedt, Anders Legland

Nilssen, Ole Asbjørn

03.05. Kl.11.00 

Jenter

Bertheussen, Kristine

Eriksen, Stine Dyngeland

Kloster, Maren Elisabeth

Norvalls, Benedicte

Skeie, Kristi Bjørnes

Ulsmåg, Katinka Isabell

Gutter

Berg-Hansen, Christopher Aga

Halvorsen, Tom-Niklas Valen

Hamre, Magnus Tveit

Hunderi, Per Harald

Jargren, Stian

Kvalem, Theodor

Schultze-Florey, Filip

Sverkeli, Magnus Jansen

03.05. Kl.13.00 

Jenter

Askeland, Stine

Evanger, Brita

Follestad, Cecilie

Gjelsvik, Elise Lunde

Hermansen, Tina Juul

Hjertholm, Marthe Teige

Krüger, Vilde Halland

Møster, Stine Økland

Olsen, Ingvild Lilletvedt

Smebye, Susanne

Vedå, Maja

Gutter

Hald, Johan Palmstrøm

Hjertholm, Henrik Teige

Jakobsen, Sondre Haugseng

09.05. Kl.11.00 

Jenter

Alver, Camilla Marie

Claussen, Sofie Krüger

Kausland, Maria Vasanthi

Lid, Nini

Tangenes, Martine

Tøsdal, Malin

Gutter

Bernløv, Trym Sørensen

Dahle, Christoffer

Færø, Øystein Ivarsøy

Kongsvik, Brede

Mildestveit, Jørgen Berentsen

Myhre, Severin

Skeie, Magnus Carlsen

Sydnes, Kristoffer Tallhaug

Thuen, Benjamin Mellingen

09.05. Kl.13.00 

Jenter

Galtung, Døsvig Sofie

Gravdal, Susanne Irgens

Hardie, Sigrid Johanne Eikeland

Hessen, Julie Dyngeland

Gutter

Andersen, Even Bruaas

Hjertnes, Håvard Hundvin

Holst, Wollert Neumann

Ingebrigtsen, Anders Chyba

Johannessen, Andreas 

Johesan, Anders Niclas Andås

Nybo, Morten

Saggau, Ole Morten Helland

Skeie, Anders Robbestad

Tonheim, Christoffer Hatletveit

Tvedt, Petter Andreas

Vidal, Christian Esteban Soto

Zachariassen, Stian

10.05. Kl.11.00 

Jenter

Bødtker, Hanne Omdal

Eikeland, Tonje Dagestad

Engeseth, Nathalie Christin

Farestveit, Louise

Fitje, May-Linn

Fjeld, Amalie

Gjøsund, Cathrine

Jakobsen, Julija

Jensen, Anna Kristina

Kleppe, Isabelle Sebak

Lothe, Gunn-Elen

Rongved, Karoline Kolstad

Åsan, Idunn Stenerud

Gutter

Bøtun, Erik

Søreide, Ruben Askeland

10.05. Kl.13.00 

Jenter

Løvstakken, Tonje

Midtbø, Anna Le Thorsnes

Monsen, Melissa Tveit

Nassif, Michelle Christin 

Sæther

Næss, Kamilla Storebø

Rasch, Frida Leiren

Rolland, Louise Ankerstjerne

Roti, Kristin Lilletvedt

Samdal, Heidi

Solberg, Runa Emilie

Solheim, Martine

Vedå, Lisbeth Johnsen

Wickmann, Benedicte Foss

Gutter

Hope, Mats Kåre

Nes, Torkel Kårstad

Renså, Roald Arnevik

Weltzien, Andreas Martin

Birkeland-konfirmantene 2009
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Kultur
• Storetveit søn. 29.mars kl.17: Bartimeus-
konsert. Bill. Voksne: kr 100.-, barn: gratis.

• Storetveit søn. 29. mars kl. 20. Konsert - «Ye
shall have a song». Bergen Kammerkor.  Bill.
kr. 130,-. Barn under 14 år gratis.

• Bønes tirsdag 31.mars kl.1830-ca.20.00.
Museumsbesøk. Påmelding innen 27.mars på
55 30 81 02/bones.menighet@bkf.no. Billett.

• Søreide fredag 3. april kl.21: Musikk-kafe
med snev av salmekveld. Servering, kollekt.

• Søreide lørdag 4.april kl.17: «Credo». Pa-
sjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Kollekt. 

• Storetveit lørdag 4.april kl.20. «Credo«. Pa-
sjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Resitasjon.

• Slettebakken. Akvareller v/Marit Isaksen
Espedalen. Åpning palmesøndag 5.april kl 11,
åpent til pinse når det er arr.  i kirken.

• Storetveit tirsdag 7. april kl 20: Pasjonsmu-
sikk. Folketoner og jazz Bill. kr 100.-/kr 60.- 

• Søreide skjærtorsdag 9.april kl.18.30: Pa-
sjonskonsert i forkant av gudst. Medv. er Laila
Kolve og Eli-Johanne Rønnekleiv. Kollekt.

• Fana skjærtorsdag 9.april kl 19.00. Pa-
sjonskonsert. Gratis adgang, kollekt.

• Storetveit søndag 12. april kl 19. Klassisk
konsert. Bill. kr 150.- kr 100.- stud/honnør.

• Slettebakken 2. påskedag, 13. april
kl.19.30: Fellesgudstjeneste for prostiet. Opp-
standelsesmesse. Slettebakken motettkor. 

• Søreide Sundag 19.april kl.19. Konsert,
musikk av Felix Mendelssohns. Bill. kr. 50,-. 

• Fana torsdag 23. april kl. 20. Konsert. Sand-
viken kantori, dir. Bjørn Lien. Bill kr. 100/50.

• Skjold søndag 26. april. Kl.11. Gladjazz-
gudstjeneste. Med Louisiana Washboard Five.

• Fana søndag 26.april kl 19. Konsert. S.B. Hel-
dal,  S.E. Rotvoll, R. Ludvigsen og Fana kyrkjekor.
Utd. stipend, Sigm. Skages minnefond. Kollekt.

• Birkeland: Søndag 24.mai kl 11: Frilufts-
gudstjeneste på Totland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR/KN

31. mars vil bøssebærere fra menighetene i
Fana gå fra dør til dør og samle inn penger
til ofrene for klimaendringene.
– Flommen i fjor var den største jeg kan
huske, sier Asha fra Bangladesh, en av
mange som roper SOS, og ber oss ta klima-
trusselen på alvor: – Blir naturkatastrofene
flere og sterkere, vil det ramme hardt.

Pengene fra aksjonen går derfor til å gjø-
re fattige i flomutsatte områder som Bang-
ladesh i stand til å møte mer ekstremt vær.
Dette innebærer blant annet treplanting,
flomsikting, og at det opprettes lokale kri-

segrupper som har ansvar for flomvars-
ling og redningsarbeid.

Støtt fasteaksjonen!
Klimaendringer er tvunget sta-
dig høyere opp på dagsorden i
den vestlige del av verden, og
KN ønsker å markere at klimaen-
dringer er et rettferdighetsspørs-
mål. Den rike del av verden bidrar mest
til endringene i klimaet, og har derfor et
spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene.
Ta derfor godt i mot bøssebærerne! Om du
ønsker mer informasjon, eller vil melde
deg som bøssebærer, kan du kontakte: 

• Ingeleiv Monsen (Søreide)
• Helge Flesland (Birkeland)

• Oddny Aspenes (Fana)
• Jon W. Dahl (Storetveit)

• Marit Hauge Solheim
(Skjold)

• Sveinung Hordvik 
(Slettebakken) 

• Tove Sandgrind (Bønes)

Du kan også støtte aksjonen gjennom gi-
vertelefonen 82044088 (175 kroner) eller
via kontonummer 1594.22.87493. ●

Mer informasjon: kirkensnodhjelp.no

Fasteaksjon 2009:

SOS
fra sør
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 09
setter fokus på fattige menneskers
møte med klimaendringene. 

BØSSEBÆRERE: Hold deg klar  31. mars. Kanskje er det en av vårens konfirmanter

fra Skjold menighet som smiler mot deg når du åpner? FOTO: BJØRN MOE.

Applausen var langvarig etter den prakt-

fulle flygelkonserten i Fana kirke 15. fe-

bruar. Håpet er at et slikt instrument

snart kan bli fast inventar i den vakre

middelalderkirken. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Konserten var en hyllest til pianist Jan Hen-

rik Kayser, og en rekke tidligere elever

spilte musikk av Beethoven, Chopin,

Haydn, Rachmaninov, Tanaka og Tveitt.

Kayser spilte selv «Kristi blodsdråper» av

Sæverud og  Laviks «Blåelven» - før han av-

sluttet med datteren Anne Regina Kaysers

«Poesi».  Bergen pianoforretning sørget for

gratis utlån og transport av flygelet. 

– Vi mangler fortsatt kr. 160.000,- for å

kunne realisere drømmen, sier kantor Jo-

stein Aarvik. Konserten innbrakte over

12.000, i tillegg har menighetsrådet satt av

kr. 50.000,- til instrumentkjøp. 

Om du ønsker å hjelpe til med å finansi-

ere nytt klaver til Fana kirke, kan du sette

inn ditt bidrag på konto 3411 33 28136 i

Fana sparebank. ●

Musikk for en Kayser LÆRER OG ELEVER:  Fra venstre: Turid

Bakke Braut, Signe Bakke, Nils Henrik

Jansen (Bergen pianoforretning), Eldfrid

Liland, Rune Alver, Øyvind Aase, Ingunn

Ådland og Jan Henrik Kayser. 
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– Det skjedde en stor feil i 1969, da
departementet avgjorde at skolens
og kirkens kristendomsopplæring
ikke lenger skulle være den samme,
sier prost Per Barsnes.
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Den norske folkeskolen ble opprinnelig eta-
blert av kirken, og hadde i utgangspunktet
kun undervisning i fagene lesing, regning og
kristendom.

Skolefag
– Det å kunne lese var en forutsetning for å
tilegne seg kristendomskunnskap, sier Bars-
nes, og forteller at kristendomsundervis-
ningen i den norske skolen helt frem til 1969
var både formelt og reelt definert som tilhø-
rende Den norske kirken.

– Kristendomskunnskap var et skolefag,
men som folkekirke var dette folkekirkens
trosopplæring. Skolen var da en del av folke-
kirken. Så avskaffet man med et pennestrøk
det som hadde vært med og skapt skolen. 

Barsnes mener at det den gang ble gjort en
stor feil, siden det ikke samtidig ble stilt krav
om annen dåpsopplæring som var like god
og like dekkende. 

Ny trosopplæringsplan
– Helt siden 1969 og frem til nå har dåpsopp-
læringen i kirken vært vilkårlig. Dette erkjen-
ner Stortinget, som nå gjør et forsøk på å bøte
på skaden. Det er vi glade for, men det er et

stort etterslep. Vi kommer nok aldri tilbake
dit vi var.

Ny plan for trosopplæring sendes i disse
dager ut på høring til 121 inviterte  instanser.
I tillegg er forslaget lagt ut på kirken.no med
åpen invitasjon til å avgi høringssvar.

– Vi er spent på responsen og håper på kon-
struktive innspill gjennom høringen sier
Kristine Aksøy, fungerende seksjonsleder for
trosopplæring i Kirkerådet til kirken.no. Hø-
ringsfristen er satt til 20.april.  

Innføres nå
Planen forutsetter at det utarbeides lokale
planer for trosopplæring i den enkelte me-
nighet, og bygger på erfaringer fra trosopp-
læringsreformens femårige forsøksfase. 

– Her har man vunnet en del kunnskap
som vil bli brukt i det videre arbeidet. 

Allerede i fjor bevilget Stortinget penger til
det nye undervisningsopplegget i kirkens
regi, som nå skal innføres i alle menigheter.

– Det koster mye penger, så planen er at det

Mange av oss som har levd en
stund, husker en skoletid da
dagen begynte med salmesang
og Fadervår.

KOMMENTAR VED KAREN ROSSEBØ

Kristendomstimene var kristendomstimer,

og Bibelen var boken med stor B. Det var ikke

noe tema hvorvidt man var enig i at det skulle

være slik eller ikke – det bare var sånn.

Kristendom eller Livssyn?
Men nye generasjoner vokste til og stilte

spørsmål: Hvorfor er det slik? Må det være

slik? Er det riktig at det er slik? Debatten gikk

friskt, og det ble konkludert med at det behø-

ver ikke å være slik, hvis vi ikke vil. Dersom

foreldrene ikke ønsker at barna skal ta del i

skolens kristendomsopplæring, må de få et

alternativ. Dermed var et nytt skolefag et fak-

tum. Vi fikk faget Livssyn. 

KRL
Samfunnet var i stadig endring, og debatten

om religionsundervisning fortsatte. Vi fikk

flere nye landsmenn og kvinner med andre

religioner. Det ble ønskelig å skape et fag der

alle elevene kunne delta. Dette skulle være et

kunnskapsfag, og ikke utøvelse av religion.

Men kristendommen skulle likevel være den

dominerende del av innholdet. I tillegg til

undervisning i etikk, skulle man ha undervis-

ning i andre religioner og om deres fortel-

linger og høytider. Tilbudet om alternativ livs-

synsopplæring ble tatt bort.

RLE
Det å ikke ha valgfrihet i religionsopplæring-

en ble av mange oppfattet som frihetshem-

mende. Saken kom opp for Den europeiske

menneskerettighetsdomstolen, hvor det ble

slått fast at KRL-faget krenket artikkel nr. 2 i

Menneskerettskonvensjonen. Dermed ble

faget endret til RLE (Religion, livssyn og

etikk) fra august 2008. Det er nå et skolefag

som skal samle alle elevene. Alle religioner,

filosofier og livssyn skal presenteres saklig,

upartisk og med respekt. Kristendommens

Prost Per Barsnes om trosopplæring : 

- Barnet ble skylt ut med ba

KRISTENDOM, KRL, RLE,  LIVSSYN: En naturlig utvikling?
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– Men jeg skulle gjerne fått med

meg påskeaften her før jeg reiser

hjem. Det skal være ganske magisk,

sier hun til menighetsbladet.

Den hellige uken
For påskeaften er de kristne ung-

dommenes kveld på Madagaskar.

Midt på natten går de fra hus til hus i

menigheten og synger om at Jesus

lever. 

– Det høres helt fantastisk ut, og

jeg synes det er trist at jeg ikke får

være her lenge nok til å oppleve det,

sier hun.

Kristendommen kom til Mada-

gaskar med misjonærene, og har

derfor hentet mye av påskefeiringen

sin fra andre land. Påskeuken kalles

for «den hellige uken», og da er det

gudstjeneste og bønnestund i kir-

ken hver eneste kveld. 

Far, tilgi dem
– Alle avdelingene i kirken har an-

svaret for hver sin kveld denne uken,

forteller Titland.

– Barna, ungdommen, kvinnene,

mennene, speiderne, hyrdene og

Blå kors. Alle i menigheten pleier å

komme på disse gudstjenestene.

Temaet er Jesu lidelse, hva han

gjorde for oss og hans siste ord på

korset (Luk. 23:34). På skjærtorsdag

er det påskemåltid i kirken, etter-

fulgt av gudstjeneste. Langfredag

holdes det et lengre møte som hand-

ler om Jesu lidelser, fristelser og

hvordan han tok på seg våre synder. 

Påskepiknik
Første påskedag er en av de viktigste

dagene i den gassiske kirken. Da

kommer alle, både de faste og de

ikke fullt så faste medlemmene. På-

sken avsluttes andre påskedag med

piknik i stedet for gudstjeneste, for å

feire at Jesus vant over døden. Det

holdes en liten preken, men ellers

nytes denne dagen med lek og moro.

For de unge varer påsken litt lenger,

siden den etterfølges av en ukes leir

innenfor hver kirkelige «synode».

– Her i Antananarivo møtes rundt

1000 ungdommer hvert år, og i An-

stirabe litt lenger sør er det vanlig

med så mange som 4000, avslutter

Titlestad. ●

Mer informasjon: nms.no  > shalom
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adevannet
Gassisk 
påske
Ingrid Hetland (19) fra Titlestad
har de siste seks månedene
vært på Madagaskar på oppdrag
for Det norske misjonsselskap.
Nå gleder hun seg til å feire
påske hjemme i Fana.

MADAGASKAR: – Det beste med oppholdet var da jeg fikk være med på en tidagers tur

med Shalom-båten, forteller Ingrid Hetland. Bildet er fra turens første stoppested,

landsbyen Ampasipitily, der hun underviste barna i engelsk. FOTO: PRIVAT
kulturelle betydning i

Norge er begrunnelsen

for at denne religionen fort-

satt skal utgjøre den kvantitativt største delen.

Kirken overtar
Nøytraliteten og objektiviteten i skolens opplæring

har skapt et behov for en annen arena, en arena

hvor våre døpte barn kan få opplæring i å utøve vår

tro. Kirken og våre kristne organisasjoner har all-

tid drevet med opplæring av barn, men kun en liten

del av kirkens medlemmer har tatt del i dette. Det

er derfor blitt nødvendig å gjøre noe for å nå ut til

flere av de døpte. Som en konsekvens av dette har

Kirkens dåpsopplæring nå gått inn i en reformfa-

se, og mange nye metoder prøves ut i menigheter

over hele landet. ●

skal innføres gradvis. Alle kan ikke få på en gang,
sier Barsnes.

Fana prosti
– Når vil det bli innført i Fana prosti?

– Det vet vi ikke ennå, men prostiet var kandidat
både i fjor og i år. 

– Hva gjør dere mens dere venter på å bli med?
– Alt det som vi allerede gjør av barne- og ung-

domsarbeid i menighetene er definert som dåps-
opplæring, sier han, og nevner både familieguds-
tjenester, søndagsskoler, ungdomsklubber, spei-
der, tensing og barnekor. 

Lærer gjennom gjerning
Viktigst av alt er det som går på miljøintegrering,
som gir den pedagogiske effekten «learning by
doing». Slik tilegner vi oss både språk og andre vik-
tige ferdigheter, og et personlig livssyn er noe man
utvikler i samspill med andre.  

– Problemet er at alt dette i dag er veldig vilkårlig,
sier Barsnes, som husker en tid da kristendoms-
undervisningen var den samme i de største byene
som i små bygdesamfunn. 

– Vi hadde en breddekontakt i
formidlingen som grad-
vis har gått tapt, sier
han.

– Den blir det
vanskelig å gjen-
vinne. ●

KRISTENDOMSKUNNSKAP: – Skolefaget kristen-

domskunnskap var folkekirkens trosopplæring. Så

avskaffet man med et pennestrøk det som hadde

vært med og skapt skolen, sier Per Barsnes. 
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– Menigheten skal ikke være en kamparena,
sier Nora Johanne Engeline Lindén (67), leder
av menighetsrådet i Slettebakken. 

– Vi er ikke interessert i hvem som er ster-
kest eller hvem som har rett. Det skal være
raushet og plass for ulike syn.

– Menigheten styrkes når vi tydelig viser at vi
har rom for forskjellige standpunkt, mener
Mette Lawlor (56), leder av Storetveit menig-
hetsråd.

– Her på Bønes sier vi at vi forventer at me-
ningsmotstanderne viser hverandre respekt,
sier Kirkebø.

– Hvis vi ser på hvordan Jesus møtte sine
samtidige, så var møtene ikke fordømmende,
men rause, hevder Lindén.

«Jeg legger mer vekt på det Jesus gjorde enn
det Paulus sa», uttalte biskop i Tunsberg Laila
Riksaasen Dahl da hun skiftet syn i homofili-
debatten.

– Det var klokt sagt, synes Kirkebø.
– Paulus var også et produkt av sin tid.

Moro i menighetsrådet
Menighetsbladet møter de tre menighetsråd-
slederne en kveldsstund hjemme på Bønes hos
Karl Johan Kirkebø. Han serverer kaffe og ny-
bakte boller, og forteller at vervet først og
fremst innebærer mye moro. Etter 12 år i me-
nighetsrådet er Lawlor helt enig.

– Jeg tror at mange ser for seg kjedelige mø-
ter med en grå gjeng, sier hun.

– Slik er det ikke. Vi får mange spennende og
lærerike oppgaver, og jeg er blitt kjent med
mange hyggelige mennesker.

– Hva gir det deg personlig?

– Vennskapet i gruppen er godt, så det har
vært positivt. Ellers har jeg lært mye om me-
nigheten jeg bor i, og det er fint å ha mulighe-
ten til å påvirke.

Trenger flere unge
Lawlor ble med i menighetsrådet etter at et an-
net medlem kom på døren og spurte henne di-
rekte.

– Jeg ble overrasket, men sa først nei. Men
ved neste korsvei var jeg klar. 

Storetveit menighetsråd består av 12 med-
lemmer, inkludert vara. De fleste er rundt 50
år eller eldre, og Lawlor håper at flere unge vil
melde seg som kandidater foran årets valg.

Småbarnsforeldre er vanskelige å rekruttere,
noe hun har full forståelse for.

– Mange av dem er svært aktive i det nyopp-
ussede menighetshuset, og det hadde vært vel-
dig verdifullt å få dem med. 

Lærer fra de unge
– Aldersspredningen i Slettebakken menig-
hetsråd er fra 26-70 år, sier Lindén.

– Sakene våre blir da belyst fra veldig ulike
ståsted. Det er en styrke.

– Hva har du lært fra de unge?
– Veldig mye. Vi har mye musikk og korvirk-

somhet i menigheten, der jeg har fått sett og
lære hvordan de unge forholder seg til det å en-
gasjere andre. Der er de veldig flinke. Jeg har
også lært mye om frimodighet. Min genera-
sjon snakker ikke så mye med andre om troen
vår slik som de unge gjør.

– Du er blitt mer åpen?
– Ja. Jeg kan godt ta en diskusjon om min tro

med kollegaer på jobb nå. Det kunne jeg ikke
gjort for tolv år siden.

Leders rolle
Lindén kom med i menighetsrådet etter at
hun fikk telefon fra et av medlemmene. Leder-
vervet har hun hatt kun den siste perioden.

– Hva innebærer det å være leder av menig-
hetsrådet?

– Lederen skal være en oppmuntrende støtte
for alt det arbeidet som foregår i menigheten.
Å kunne se medarbeiderne, gi dem noen opp-
muntrende ord, det er tegn på godt lederskap.
Jeg ser på samarbeidet mellom stab, frivillige
og ansatte som viktige oppgaver. 

Slettebakken menighetsråd behandler et
stort mangfold av saker. I det siste har de vært
opptatt av oppussingen av kirken.

To gudshus, en tro
– 40 år med daglig bruk har satt sine spor, for-
teller Lindén.

– Vi har allerede fått installert et nydelig
kjøkkenrom, og nå står toalettene for tur. Først
og fremst et «universelt utformet toalett», som
et handikaptoalett heter nå. Det tenkte man
ikke på for 40 år siden.
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Menighetsrådene trenger kandidater:

– Vi lever godt 
med ulikheter

LEDERTRIO: – Vårt ønske er å ha en åpen, raus            

stre) Mette Lawlor, Karl Johan Kirkebø og Nora 

– Det finnes mange ulike meninger både i menigheten og i
menighetsrådet. Det lever vi godt med, sier leder av Bønes
menighetsråd Karl Johan Kirkebø (58).

• Menighetsrådet er menighetens

strategi- og styringsorgan, og utø-

ver dette ansvaret i samvirke og

samarbeid med kirkelig fellesråd

og prestetjenesten. 

• Kirkeloven § 9 sier at rådet skal

«ha sin oppmerksomhet henvendt

på alt som kan gjøres for å vekke og

nære det kristelige liv i soknet (...)».

• Menighetsrådets styringsoppga-

ver består i å formulere visjoner og

mål for menigheten, fordele ressur-

ser, ha en tydelig og hensiktsmes-

sig organisering, tilføre kompetan-

se og samarbeid med organisasjo-

ner og grupper i lokalsamfunnet.

• Menighetsrådets viktigste oppga-

ver er knyttet til gudstjenesteliv,

bruk av kirken, trosopplæring/ 

barne- og ungdomsarbeid, frivillige

medarbeidere, kirkemusikk og

kultur i kirken, diakoni, miljø og

rettferdighet, menighet og misjon,

økumenikk, informasjon og kom-

munikasjon.

• For å ivareta oppgavene opprettes

det egne (under) utvalg med ulike

ansvarsområder.



Spesielt for menigheten er samarbeidet
med baptistkirken, som ligger like ved Slet-
tebakken kirke.

– Vi ser mer på det som forener enn det
som skiller, sier hun.

– Det hadde vært kunstig å ha to gudshus
så nær hverandre uten at vi samarbeidet.
Før gikk de som skulle til baptistkirken på
venstre side av veien, vi på høyre. Slik er det
ikke lenger.

Ungdomsklubb
Bønes menighet samarbeider også tett med
et annet gudshus, men der er den fysiske av-
standen større enn trosforskjellene.

– Menigheten vår har sitt utspring i Store-
tveit kirke, så det er naturlig at vi føler den
som vårt annet hjem, sier Kirkebø, som sær-
lig trekker frem samarbeidet rundt ung-
domsklubben.

– Menighetsrådets viktigste jobb er å ten-
ke strategi og å se til at ting drives sunt. Vi må
tenke over hvor vi er, og hvor vi vil.

Kirkebø er svært fornøyd med at bygge-

trinn to av Bønes kirke ferdigstilles allerede
til høsten, med innvielse av hele kirken til
advent.

Frivillighet på Bønes
– Hvorfor har dette vært viktig?

– Vi mangler plass. Kirken har kun ett
rom, og det blir for lite i en menighet med
over 200 registrerte frivillige. 

Frivillighetskulturen er viktig i en menig-
het som startet uten ansatte, og der kirken er
bygget av bydelen for bydelen. 

– Folk føler stort eierskap til kirken. Sist vi
arrangerte Bønesdagen, stilte det rundt
2000 mennesker i og utenfor kirken. 

Bønesdagen er et årlig arrangement der
alt som er av kulturliv og idrettslag blir invi-
tert. Halvparten av overskuddet går til et
fond der alle gode formål i bydelen kan søke,
uavhengig av kirkelig tilhørighet. 

– Bydelen har vært med og hjelpe oss, nå
hjelper vi bydelen tilbake, sier Kirkebø.

– På Bønes er vi ja-mennesker, med kultur
for å takke. ●
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Sommerleir på 
Wallemtunet
Vet du hva du skal gjøre i

sommer? Ikke det, nei.

Men da kan du begynne

å planlegge allerede nå.

Herved er du invitert til årets sommerlei-

rer på Wallemtunet på Kvamskogen. Vi

samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fyl-

ket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,

sporløp og spennende kubbespillkamper

og bibeltimer er bare noen av aktivitetene

Å reise på leir er spennende. Man treffer

gamle og nye venner, finner på mye moro

og opplever mye sosialt og åndelig

gjennom ulike samvær og bibeltimer.  Vi

vet at sommerleirene på Wallemtunet for

mange er et av årets store høydepunkter.

I år blir det lagt opp til tre leirer:

Leir 1: 26. - 30.juni, 12-15 år

Leir 2: 30.juni – 3.juli. 9-12   år

Leir 3: 3.–5.juli. 7-10   år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig til

Bergens Søndagsskolekrets tlf. 55 53 01 20,

e-post bergen@sondagsskole.no ●

Hjelp oss med skyss!
Kjære born og borneborn av aldrande 

foreldre og  besteforeldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg på dei

fleste strekningar. Oftast er privatbil einas-

te aktuelle framkomstmiddel. Det fører til:

• At sjuke og gamle som ikkje disponerer bil 

eller lenger køyrer sjølv blir sette utanfor.

• At folk som før regelmessig valde å gå på 

gudsteneste, ikkje kjem seg dit.

• At mange lengtar sårt etter å få koma til si 

kyrkje  utan at dei set ord på det til eigen 

familie, i frykt for  å gi dei dårleg samvit. 

For å vere andre til bry, er det siste dei kan 

tenke seg. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande for-

eldre og besteforeldre utan bil! Ja kjære

naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp

til dykkar kjære gamle og/eller sjuke til

kyrkje, t.d. ein gong i månaden, om ikkje

meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butikken

er fint. Men skyss til gudsteneste blir også

sett pris på! ● PER BARSNES, PROST 

         og inkluderende menighet der terskelen for å komme inn i kirken skal være lav, sier (fra ven-

Johanne Engeline Lindén.

• Valg skal nå koordineres

mot kommunevalg. Derfor

blir neste valgperiode på kun

to år.  I år blir valget koordi-

nert med stortingsvalget 14.

september. Det nye menig-

hetsrådet trer  i funksjon 1.

november.

• Rådet må sende inn valglis-

te innen 15. mai. Nomina-

sjonskomiteen er ansvarlig

for å utarbeide valglisten.

• Mer informasjon:

www.kirken.no. Aktuelle do-

kumenter og foldere om kir-

kevalget finner du under

«tema» til høyre på siden.

• Valgveiledningen  foreligger

innen 1. mai og kan lastes

ned eller bestilles fra Den

norske kirke, Kirkerådet, Pb.

799 Sentrum, 0106 Oslo  
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Tradisjonen begynte kanskje i det gamle
kulturlandet Iran, der det i uminnelige tider
har vært vanlig å dekorere egg til nyttårsfes-
ten «nowruz».

Vårjevndøgn
«Nowruz» feires på vårjevndøgnet 21. mars,
som i de fleste kulturer regnes som den før-
ste vårdagen. Forklaringen på hvorfor dato-
en for påsken varierer, henger også sammen
med vårjevndøgnet. Påskedag skal nemlig
feires første søndag etter første fullmåne et-
ter vårjevndøgn. Dette betyr at 1. påskedag
kan falle mellom 22. mars og 25. april. I år
feirer vi påskedag på 12. april, og da er det en
fin skikk å begynne feiringen med å deko-
rere frokosteggene.

Morgenrødens gudinne 
Det norske  ordet «påske» er «arvet» fra den
jødiske høytiden «pesach», som feires til

minne om da Moses førte israelittene fra
Egypt. På engelsk heter påske «easter»,
mens høytiden kalles «oster» på tysk. Dette
er begge ord som viser tilbake til den gamle
nordeuropeiske vårjevndøgnfesten, som
var viet til morgenrødens og fruktbarhe-
tens gudinne Eostre eller Ostara (tilsvarer
den greske Eos, den romerske Aurora og
den gammelindiske Ushas). Det vites ikke
om egg var en del av denne feiringen, men
tradisjonen med påskeegg går langt tilbake
også i Europa. Egget gir opphav til nytt liv, og
er slik et vakkert symbol for årstiden når na-
turen igjen våkner opp etter vinterens lange
søvn. 

Påskekyllinger
Den kristne symbolikken har også med
gjenfødelse å gjøre. Først og fremst Kristi
oppstandelse, der det at Jesus stiger ut av
graven sammenlignes med kyllingen som
kryper ut av skallet. Men også i en mer over-
ført betydning, der det å ta imot Jesus ofte

beskrives som å bli født på ny. De nyklekkede
kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på
oss mennesker i vårt forhold til Gud. Kyl-
lingenes gule farge er påskens farge fremfor
noen, og symboliserer tradisjonelt solens
livgivende kraft.

Gult, lilla og hvitt
Samtidig er gult også feigheten og forræderi-
ets farge, og renessansens italienske mestere
fremstilte ofte apostelen Judas i gul kappe.
Fargen lilla eller fiolett assosieres også med
påsken, og brukes av kirken i påsken til og

Påskens symboler:

Død og opp-
standelse
Snart er det tid for å male påskeegg igjen. Men hvor i all
verden kommer denne litt underlige skikken fra?

NATTVERDEN: «Mens de holdt måltid, tok Jesus 

kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa:

så syndene blir tilgitt.» (Matt. 26: 26-28).

PÅSKEEGG: Tradisjonen med dekorerte påskeegg står sterkt i Øst-Europa. Her fra en utstil-

ling i Tsjekkia i 2006. FOTO: JAN KAMENÍ EK



med påskeaften. Fargen oppstår ved
å blande rødt og blått, og symbolise-
rer både Jesu røde offerblod og det
åndelige gjennom den blå himmelen
over oss. Kongefargen purpur ligger
nær lilla, og er også en del av dette bil-
det. Men på første påskedag er det
gledens farge hvitt som gjelder, kir-
kens festfarge og symbol for glede,
renhet og det hellige.

Guds lam
Det hvite lammet er det eldste påske-

symbolet. Tradisjonelt ofret
jødene lam i påsken, og spiste
påskemåltid med lam. Påske-
lammet var for jødene opp-
rinnelig en offergave, og ofte
tok man det første lammet
som ble født om våren. I kris-
tendommen er påskelammet
symbol på at Gud ofret sin
sønn for vår skyld. Jesus var
Guds lam, Guds påskeoffer, of-
feret Gud gjorde for å frelse
menneskene. Den hendelsen
som er bakgrunnen for vår
kristne påske, foregikk i Israel

nettopp under jødenes påskehøytid.

I innledningen til dramaet skriver
evangelisten Matteus: «– Hvor vil du
vi skal gjøre i stand til påskemåltidet
for deg? Jesus svarte: – Gå inn i byen, til
den mannen dere vet, og si til ham:
«Mesteren sier: Min time er nær; hos
deg vil jeg holde påskemåltid med disi-
plene mine». Disiplene gjorde som Je-
sus hadde pålagt dem, og de gjorde i
stand påskemåltidet.» ●
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«Faren til de berømte komponistene
Bach døde i går», stod det i en tysk avis 
da komponisten Johann Sebastian Bach
(1685-1750) døde. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

I dag er det komponistsønnene hans glemt,

mens Bachs egen musikk regnes som noe av

det ypperste som er festet til notepapir. 

Sions datter
Siden det i år er 200 år siden Felix Mendels-

sohn (1809-1847) ble født, kan det passe å

minne om at dette er fullt og helt hans fortje-

neste. Bare 20 år gammel sørget Mendels-

sohn for at Bachs glemte korverk Matteuspa-

sjonen (1727) ble satt opp på nytt. Da var det

gått nesten hundre år siden noen hadde hørt

denne praktfulle musikken. Korverket gjen-

forteller i ord og toner kapitlene 26 og 27 fra

Matteusevangeliet, og er formet som en me-

ditativ dialog mellom «Sions datter» og «de

trofaste». 

Offeret
Allerede i åpningskoret aner vi den store tra-

gedien som ligger forut, og det kan være en

ganske utmattende opplevelse å leve seg inn

i det nesten tre timer lange korverket. Den

gripende arien «Erbarme dich mein Gott»

(«Ha miskunn, min Gud») er kanskje verkets

mest kjente stykke, og kan blant annet høres

i åpningsscenen fra den russiske regissøren

Andrei Tarkovskys aller siste film, «Offeret»

(1986).  ●

GUDS LAM: Dirigenten Nikolaus Harnoncourts

innspilling sammen med Concentus musicus

Wien og Wiener Sängerknaben ble tildelt både

Grammy og magasinet Gramophone sin pris for

beste innspilling av barokkens vokalmusikk i

2001. Utgivelsen inkluderer også en datafil der

du både kan lese Bachs originalmanuskript og

høre musikken samtidig. 

Påskens musikk

Matteuspasjonen

et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: – Ta imot og spis! Dette er min

– Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange

ILLUSTRASJON: «NATTVERDEN» AV LEONARDO DA VINCI (1452-1519).

JUDASKYSSET: «Han gikk

straks bort til Jesus og sa: –

Vær hilset, rabbi! og kysset

ham. Men Jesus sa til ham:

– Venn, nå har du gjort ditt!

Da kom også de andre til,

og de la hånd på Jesus og

tok ham til fange.» (Matt.

26: 49-51). Illustrasjon:

«Judaskysset» av Giotto di

Bondone (1267-1337).
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes
Telefon: 55 59 32 55 

E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 
Stenhjem Bratli 
Telefon: 55 59 71 81 

E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-
konsulent 
Liv Bente Nilsen
Telefon: 55 59 32 57 

E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 
Kari Rydland
Telefon: 55 59 71 82 

E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
Telefon: 55 59 71 83 

inger.helene.jaeger@bkf.no

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

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

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

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 

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.

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber
i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner
og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-
tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-
bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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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 (5-7. klasse)
Kristian Eckhoff ................ 55 10 10 55

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

KRIK- Nesttun
Kjetil Madland .................. 55 10 04 72

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

KORgøyt 4-6 år: man 17.30-18.
Kor 6-9 man: 18.05-18.35
Karina H. Skeie ...... khskeie@gmail.com

Lyst til å synge i guttekor? 
Harald Holtet .................. 55 36 22 86 

Birkeland Y’s Men’s Club 
Alf Veiby .......................... 55 13 47 34

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 

Fredag 15. mai kl 1930-

2300 blir det en anner-

ledes nattkafé med

innebandyturnering i

storsalen. Sett sam-

men et lag på fire per-

soner, finn på et morsomt

navn og meld dere på! 

Alle er velkommen uansett

om du er med på et lag eller

ikke! Cheerleading er også

tillatt! ●

Påmelding hver fredag på

kaféen fram til 15. mai! 

Påvirker det Gud at vi ber? 

Eller er det vi selv som 

påvirkes? Hva er egentlig

bønn i den kristne tro? 

Disse og lignende spørsmål

blir tatt opp når det er bibelti-

me på menighetshuset tirs-

dag 31.mars kl.19.30.

Det er sokneprest Jan Kåre

Jakobsen i Arna som skal ha

undervisningen denne kvel-

den. Han har arbeidet en god

del med emnet, og er en bra

formidler i å overføre bibel-

tekster til vår egen hverdag.

Bibel- og samtalegruppene

er invitert spesielt denne da-

gen. Vi har et visst antall grup-

per i aksjon uten at vi helt har

oversikten. Men vi ønsker å

samle så mange som mulig av

de som er med i grupper til en

felles kveld nettopp med bi-

beltime. Som alltid er bibelti-

mene åpne for alle. I godt over

tjue år har det vært slike kvel-

der i Birkeland menighet –

siste tirsdag i måneden fra au-

gust til november og fra janu-

ar til april.

Leder i komiteen for bibelti-

mene er Lars Haarr. ●

Bibeltime om bønn

INNEBANDY-TURNERING
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Mange har stemmerett
når Birkeland menighet
13. og 14.september
velger nytt menighets-
råd. Faktisk i overkant
av ti tusen kirkemed-
lemmer har stemme-
rett, nemlig alle som
bor i menigheten. 

Til og med 15-åringene har
stemmerett om de fyller 15 i
løpet av året. Så her kan 94-
modellene for første gang gi
stemme i et offentlig valg!

- Egentlig er det litt overras-
kende, sier leder i menighets-
rådet Brigt Bovim, når han
skal kommentere den senke-
de stemmerettsalderen. – Vel
så opptatt er jeg av at  voksne
kirkemedlemmer blir aktive
på en mer synlig måte, blant
annet ved å gi sin stemme. 

- Det er bra at ungdom-
mene får venne seg til å si sin
mening og at de hører med,
mener sokneprest Ivar Braut.
Og så er det jo noe høytidelig
med å bli krysset av i mann-
tallet og legge stemmesedde-
len i valgurnen. 

Braut er en av seks medlem-
mer som er med i nomina-
sjonskomitéen som skal gi
forslag til valgliste innen mid-
ten av mai. Listen skal bestå av
minst 15 og maksimalt 30

navn. Imidlertid er det også
anledning for kirkemedlem-
mer å ta initiativ til egne liste-
forslag. Fristen er den samme. 

I god tid før valget får alle
kirkemedlemmer tilsendt et
valgkort. Denne ordningen er
samtidig en god hjelp til å få
avklart om noen står feilaktig
oppført som medlem. Da kan
en enkelt melde fra. Eller det
motsatte: At  medlemmer
ikke får valgkort i rimelig tid.
Da må en også melde fra.

Engasjement
- Jeg har tillit til at nominasjo-
nen sikrer en kandidatbredde
i forhold til alder, bosted, yrke
– og meninger.  Men det aller
viktigste er at det er folk med
engasjement for kirken. Som
har sans for at kirken skal
fungere i lokalsamfunnet. De
er ofte aktuelle kandidater,
sier Bovim.

- Men må en ikke være kris-
ten selv for å være i menig-
hetsrådet?

- Da bør vi tenke på at
mange har et kristent ståsted
uten å flagge det for tydelig,
påpeker lederen i rådet de sis-
te fire årene. – Det viktigste er
engasjement for saken.

- Og så er det noe som heter
lojalitet, supplerer presten. Å
stå fram med en praktise-
rende kristen tro er jo det kir-
ken arbeider for. Men det er

nyttig og riktig å si at kravet er
å være lojal. Dessuten viser
det seg at mange får en god
oppmuntring i forhold til
egen tro ved å arbeide i kirken
litt mer fra innsiden enn å
være et passivt medlem.
- Hvordan skal det fungere
med å få en god bredde av
kandidater?

- Jeg vil oppfordre kirke-
medlemmene til å gi tips til
nominasjonskomiteen om
folk de vet om som kan egne
seg. Send en mail eller ring til
menighetskontoret. 

- Og de som blir spurt må si
ja, sier presten i komiteen
uten å skjule at han bare
fremmet et fromt ønske.

- Vi ønsker oss jo kreati-
vitet. Det kommer det mye
godt utav. Med fordel kan vi
få inn folk som tilfører nye
perspektiver. Det har vi ofte
erfart er viktig. Og alternative
lister er som nevnt en mulig-
het. Det beste er likevel å ska-
pe et naturlig mangfold. 

Raus og tydelig
- Jeg ønsker meg nemlig en le-
vende, raus og åpen kirke,
understreker Bovim. Raus,
aksepterende og tydelig, pre-
siserer han. Og er ivrig når
han lister opp hva menighe-
ten skal engasjere seg i: - Jo,
det er viktig å engasjere seg
sosialt i lokalsamfunnet, for

årene. Ved forrige menighets-

rådsvalg høsten 2005 avla

bare 89 av 11877 stemmebe-

rettigede sin stemme! Helt

utrolig få, men slik var det.

Dette svake fremmøtet ved

menighetsrådsvalgetvar slett

ikke bra, uansett fra hvilket

ståsted det blir vurdert.

Ved valget i september vil

utvilsomt oppmøtet bli noe

større, men målet må være at

det blir atskillig større.

Gjennom flere år har Den nor-

ske kirke og statlige myndig-

heter forhandlet frem en avta-

le som løsner på de århundre-

gamle båndene mellom kirke

og stat, men Stortinget har

vedtatt at videre fristilling av

kirken er betinget av at demo-

kratiske prosesser får atskil-

lig større gjennomslag. Valget

av nye menighetsråd skal

helst dokumentere klart og

tydelig at ønsket om delta-

kelse og ansvar for kirken lo-

kalt og nasjonalt er til stede,

og her da ganske enkelt ved at

et atskillig større antall med-

lemmer av kirken i alle me-

nigheter møter frem og avgir

sin stemme på de enkeltper-

soner eller personlister som

de kommende årene skal pre-

ge menighetsrådene. Ved det

kommende valget bør 10–15

% være minstemålet. Og kø-

ståing blir først aktuelt når

40–50% møter opp noenlunde

samtidig.

Større deltakelse er bl.a.

avhengig av at kandidatene

oppleves som representanter

for varierte meninger og

holdninger som er aktuelle i

dagens kirkeliv, og at de også

er knyttet til ulike boområder i

menigheten. At forslag på

kandidater gir begge kjønn en

rimelig representasjon, og at

både unge og eldre kommer

med i forslagene, synes å

være både selvsagte og helt

nødvendige. Og la det være

sagt helt klart: den trauste

kirkegjenger med lang og

-Nå blir det enkleLeder i menighetsrådet,
Brigt Bovim i et
samtaleintervju med
sokneprest Ivar Braut:

14. september:
Kirken 
trenger  deg!
Mandag 14. september kan over ti
tusen i Birkeland menighet stemme
på hvem som skal representere dem
på Stortinget i de fire neste årene. 

KOMMENTAR AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Samme dag har det store flertallet av disse

også stemmerett ved valg av medlemmer til

Birkeland menighetsråd i de kommende to
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Familiegudstjenester: Pal-

mesøndag 5.april ved inn-

gangen til den stille uken.

Søndag 7.juni med Barnas

kirkebok til 4-åringer født

1.halvår 2005. Kom også

om du ikke har fått brev

med innbydelse! Til høsten

blir familiegudstjenestene

– som det ser ut nå: 23.au-

gust, 20.september, 18.ok-

tober, 15.november og

29.november.

Søndag 24.mai blir det ffri-

luftsgudstjeneste på Tot-

land – i naturens egen ka-

tedral! Vi samles ved Kå-

pesteinen (evt. parkering

ved Riple skule). 

Søndagsskolen samles i

Det gule huset rett over

veien for kirken de fleste

søndager kl.11.15 unntatt i

skoleferiene og når det er

familiegudstjeneste. Der-

med blir det søndagsskole

29.mars, 26.april og 3.mai (

flott at det er søndagsskole

også når det er konfirma-

sjon i kirken). 

Nabokafeen: Åpent på me-

nighetshuset tirsdager

kl.12-14. Sosialt samvær

og rimelige priser.

Bibeltimer i menighetshu-

set tirsdager kl.19.30:

31.mars: Om bønn. Påvir-

kes Gud av våre bønner?

Jan Kåre Jakobsen, sokne-

prest i Arna. Denne kvel-

den er alle bibelgruppene

særskilt invitert.28.april:

Om motgang – med ut-

gangspunkt i 2.Kor.12 v. di-

akon Tone Totland.

Myldredag og menighets-

dag lørdag 28.mars kl.12-

15 – for alle i menigheten! I

år har vi et noe annerledes

opplegg der vi kombinerer

påskeverksted for barn og

dugnad for ungdom og

voksne. Selve myldreda-

gen blir dermed enklere,

og samtidig får vi gjort mye

dugnad som trengs på hu-

set. Det blir en fin felles-

skapsopplevelse med liv

og røre. Og et felles måltid

til alle som kommer!

Fasteaksjonen for Kirkens

Nødhjelp tirsdag 31.mars

med oppstart i kirken

kl.16.15, deretter bøs-

seinnsamling i lokalmiljø-

et. Avsluttes med gudstje-

nestene der konfirman-

tene deltar kl.19.00.

Neste menighetsfest kan

noteres: Det blir en mi-

sjonskveld, og dagen er

fredag 16.oktober kl.19.00.

KRIK i Birkeland menighet

KRIK Nesttun (Kristen

IdrettsKontakt) er fredager

kl 18-20 i gymsalen på

Midtun skole. Det er for de

som går i 8.klasse og opp-

over. Hvis du vil vite mer

kan du sende mail til krik-

nesttun@hotmail.com 

Nattkafé i menighetshu-

set. Har du lyst til å finne

på noe gøy på fredager? Da

bør du ta turen innom natt-

kaféen vår i Birkeland me-

nighetshus! I kaféen er det

salg av pizza, brus og di-

verse andre godsaker. Vi

har playstation, bordten-

nis, og mye annet gøy dere

kan finne på! Eller dere

kan bare slappe av i peise-

stuen sammen med ven-

ner fra kl. 1930 til 2300. 

Datoer utover: Fredag

27/3, 17/4, 1/5 (Filmkveld),

15/5 (innebandy) og 29/5. 

Fredagsklubb i Birkeland

menighetshus. Fredags-

klubben er for deg som går

i 5.-7. klasse. Vi møtes på

menighetshuset ca annen-

hver fredag til lek og moro.

Det koster kr. 30 hver gang

eller 175 hvert semester.

Datoer resten av våren er:

27. mars, 24. april (kreativ

kveld), 8. mai (Uteleker),

22. mai (tur til Smøråsen),

5. juni (Musikkveld), 19.

juni (Avslutningstur med

grilling).

Se hva som skjer

svake grupper og for nye lands-
menn. De siste har fått for liten
støtte i å kjenne seg hjemme i vår
kirke. Det gjør også en forskjell om
forholdene blir lagt til rette i en me-
nighet for at det skjer vekst. Jeg ten-
ker på ungdomsarbeidet som for-
tjener støtte, at ungdom sponses til
å dra på kurs, at Tensing og KRIK
får oppfølging og at økonomien er
slik at gode tiltak kan oppmuntres. 

Makt?
- Og det nåværende menighetsrå-
det har sine satsingsområder?

- Ja, vi har fire satsinger: Ung-
domsarbeid, utvikle kirketun, for-
nye gudstjenesten og verdsette fri-
villige medarbeidere. Her har vi
gjort en hel del i perioden.

- Så et menighetsråd har makt?
- Det er helst et fremmedord. Jeg

vil heller si oppmuntringsansvar.
Men det enkelte kirkemedlem kan
øve ganske mye innflytelse. Enten
det er i menighetsråd eller i andre
sammenhenger. Bare tenk på hva
som blir gjort innen diakoni. Men
så er det så viktig for en menighet at
det kommer folk inn fra sidelinjen
med nye tanker og innspill. Mange
er glad i kirken, men føler en unød-
vendig høy terskel for å engasjere
seg. Det er jo ikke det å ha meninger
som er eneste måte å vise interesse,
men å være del av en levende orga-
nisme, slik meningen er med me-
nighetene, mener Bovim.

- Det kan godt være slik at du be-
gynner med en oppgave, så merker

du at du hører til – og etter hvert
merker mange at troen blir natur-
lig, sier Braut.

Håndslag
- Det blir vel ikke mye valgkamp?

- Nei, valget er delvis et person-
valg og delvis et håndslag til de som
stiller seg villig for neste periode.
Det betyr faktisk noe at mange
støtter opp om valget. Sier Brigt
som stiller til gjenvalg etter åtte år i
rådet. Men denne perioden blir
bare på to år fordi kirkevalgene
framover skal skje samtidig med
kommunevalget. 

-Så nå blir det økt oppslutning
om kirkevalget?

-Det skal faktisk ikke så mye til!
Men jeg tror det kan bli en god
opplevelse for mange å gjøre noe
såpass håndfast som i alle fall å gi
sin stemme. Og dessuten er det
ganske spennende med direkte
valg til Kirkemøtet.

- Og det betyr?
- I Bjørgvin bispedømme skal tre

av sju vanlige kirkemedlemmer vel-
ges ved direktevalg. De andre fire
velges av menighetsrådene. På valg-
dagen skal det derfor brukes to lis-
ter: En til lokalt menighetsråd og en
til kirkemøtet. Egentlig er det med-
lemmer til bispedømmerådet en
velger, men de møter også på Kirke-
møtet. I alle fall er det blitt enklere å
stemme, og det er å håpe at det blir
starten på et engasjement for en
åpen og levende kirke, understre-
ker Brigt Bovim. ●

nær kontakt med kirkens tro og vir-

ke, har sin selvfølgelige plass i me-

nighetens planleggende, bestem-

mende og utøvende organ! Men dit

er det også nødvendig å få med den

noe fjernere hverdagskristne, som

bare møter kirken ved dåp, konfir-

masjon, bryllup og begravelse –

samt kanskje en og annen gang

også på julekvelden. Den kom-

mende fristillingen av kirken i for-

hold til staten vil bare bli en suk-

sess, dersom flere av de hverdags-

kristne og noe kirkefremmede, blir

trukket med - eller aller helst selv

finner veien til hverdagens felles-

skap i kirken, der en kan sette seg

ned og oppleve mening i salme-

sang og enkle ritualer, og lytte til

ord om frelse og forsoning, som

kan gi ro og styrke på veien videre.

Birkeland menighet skal selv

legge til rette og organisere valget

på nytt menighetsråd. Det blir en

krevende oppgave å få kandidater

og valglister på plass, og en enda

større oppgave å få kirkens hver-

dagsmedlemmer frem til valgur-

nene. Alle som leser dette menig-

hetsbladet, bør alt nå vurdere om

valget til nytt menighetsråd angår

dem. Tusener av leserne er med-

lemmer av Den norske kirke, og de

fleste tyr til kirken og bruker den

når de trenger den. 

Nå er det kirken din som trenger

deg og din stemme! ●

ere å stemme



Oliver Nikolai Karlsen
Walther Elias Søilen-Goettges
Ella Valde-Reed
Aleksander Hoff Oma
Silje Telnes
Frede Sørbø Johnsen
Ole Martin Aasland Bjerkvik
Alexander Torgersen
Vilde Dahle
Lars Eskeland Schütz
Luca Emil Forland Strømsnæs
Anna Hatlem Øvrebotten
Maiken Danielsen Brandal
Andreas Helgesen Lyngvær
Sebastian Kongsmark 
Thorstensen
William Tuftene Melander
Simon Gjertsen Hauge
Angelica Havsgård Løland
Marie Samsonsen
Tobias Apelthun Vargas
Tristan Evanger Pedersen
Amalie Igland Christensen
Camilla Joy Walker
Robert Kira Alvsvåg
Kim Leon Nyebak Fauske
Iselin-Christin Valen Halvorsen
Tom-Niklas Valen Halvorsen
Filip Bernhard Fløtra Schultze-
Florey

Laila Birkeland
Aud Halldis Erdal
Leif Larsen
Steinar Børdal
Johan Kleivi
Hansi Strømme
Judith Margrethe Bjørgaas
Aslaug Alvilda Flo
Tor Gunnar Natland
Inger Wiig Erichsen
Kjell Haugland
Terje Netland
Gudrun Fjellanger
Kirsten Nancy Berge Midttun
Brynjulf Hatlestad
Fredrik Kayser
Laura Kristiansen
Tor Wilhelmsen
Marie Helene Søreide
Martha Eline Risnes
Arne Hansen
Arnodd Vie
Per-Egil Gamlemshaug
Benny Gabrielsen
Linnea Vistvik
Karen Mjaatvedt

5. s. i faste, 29. mars kl.11.00
Gudstjeneste m. dåp v. I.Braut.
Søndagssk. Offer: Misjonspro-
sjektet i Mali. * 1 Mos 22,1-13
Hebr 9,11-15; Joh 11,45-53

11.00: Gudstj. for Sædalen/ Natt-
land, Nattland skole v. Leidulf Øy.

Tirsdag 31.mars kl.19.00
Gudstjeneste sammen med kon-
firmantene etter innsamlings-
aksjonen til Kirkens Nødhjelp.

Palmesøndag, 5. april kl.11.00
Gudstjeneste for hele storfamili-
en. Dåp. Eiel Holten. Takkoffer til
menighetsarbeidet.  Joh 12,1-13
Sak 9,9-10; Fil 2,5-11

Skjærtorsdag, 9. april kl.19.00 
NB: Merk tiden. Gudstjeneste
med skriftemål og nattverd v.
Leidulf Øy. Takkoffer til Kirkens
SOS Bjørgvin. Matt 26,17-29 2
Mos 12,3-8.11; 1 Kor 10,16-17

Langfredag, 10. april kl.11.00
Pasjonsgudstjeneste v. Leidulf
Øy. Matt 26,30-27,50

Påskenatt lørdag 11. april
kl.23.30
Påskenattmesse v. I. Braut. Mark
16,1-8 2 Mos 14,1-22; Kol 3,1-4

Påskedag, 12. april kl.11.00
Påskedagsgudstjeneste med
dåp og nattverd v. Ivar Braut. 
Takkoffer til Det norske mi-
sjonsselskap. Matt 28,1-8 Sal
118,14-24; 1 Kor 15,1-11

2. påskedag, 13. april kl.11.00
Friluftsgudstjeneste i Sædalen v.
Leidulf Øy.

2. påskedag, 13. april kl.19.30
Fellesgudstjeneste for prostiet:
Oppstandelsesmesse i Slette-
bakken kirke. Slettebakken mo-
tettkor og prestene Jorunn M.
Johnsen og Inge Høyland. 

1. s. e. påske, 19. april kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og natt-
verd v. Ivar Braut. Takkoffer til
menighetsarb. i Sædalen.
Søndagsskole. Joh 20,19-31 Jes
43,10-13; 1 Kor 15,53-57
13.00: Dåpsgudstjeneste.

---------------------------------

Konfirmasjons-
gudstjenester:

Fra lørdag 25.april til søndag
10.mai er det 12 konfirmasjons-
gudstjenester i Birkeland kirke. I
denne perioden er det naturlig
for menigheten for øvrig å besø-
ke en av våre nabokirker. 

Lørdag 25. april kl. 11 og 13: 
Prest Leidulf Øy og kateket In-
gunn Myklebust. Takkoffer til
barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten. 

Søndag 26. april kl. 11 og 13: 
Prest Leidulf Øy og kateket In-
gunn Myklebust. Takkoffer til
barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten. 

Lørdag 2.mai kl. 11 og 13: 
Prest Ivar Braut og kateket In-
gunn Myklebust. Takkoffer til di-
akoniarbeidet i menigheten. 

Søndag 3. mai kl. 11 og 13: 
Prest Ivar Braut og kateket In-
gunn Myklebust. Takkoffer til
barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten. 

Søndag 4. mai kl. 11 og 13: 
Prest Ivar Braut og kateket In-
gunn Myklebust. Takkoffer til
barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten. 

Lørdag 9. mai kl. 11 og 13:
Prest Eiel Holten og kateket Ca-
rina Søfteland. Takkoffer til bar-
ne- og ungdomsarbeidet i me-
nigheten. 

Søndag 10.mai kl.11 og 13:
Prest Eiel Holten og kateket Ca-
rina Søfteland. Takkoffer til mu-
sikkarbeidet i menigheten. 

---------------------------------

Søndag 3.mai kl.11:
Gudstjeneste på Nattland skole
for menighetsarbeidet i Sæda-
len/Nattland v. Leidulf Øy.

Søndag og grunnlovsdag 17.
mai kl.10 
NB: Merk tiden. Gudstjeneste v.
Ivar Braut. Takkoffer til misjons-
prosjektet i Mali. * Jer 29,11-14a
Ef 3,14-21; Joh 16,23b-28

Kristi himmelfartsdag, 21. mai
kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og natt-
verd v. Ivar Braut. Takkoffer til
Bergen internasjonale menig-
het. Luk 24,46-53 Dan 7,13-14;
Apg 2,32-36
13.00: Dåpsgudstjeneste.

6. s. e. påske, søndag 24. mai
kl.11.00
Friluftsgudstjeneste på Totland
ved Leidulf Øy og speidergrup-
pene. Gudstjenesten blir i natu-
rens egen katedral – ved Kåpes-
teinen! Ta gjerne med noe å sitte
på. Takkoffer til Kirkens Nødhj.
Joh 15,26-16,4a Hag 2,3-9; 1 Pet
4,7-11

Pinsedag 31. mai kl.11:
Pinsedagsgudstjeneste med dåp
og nattverd v. Ivar Braut. Takkof-
fer til speidergruppene lokalt i
Birkeland.  Joh 14,23-29 1 Mos
11,1-9; Apg 2,1-11

Påsken i Birkeland kirke

Det er mye å oppleve i kirken når
det er påske, mer enn i noen an-
nen høytid.

Palmesøndag er det ouverturen
og inntoget. 

Skjærtorsdag på kvelden er det
en egen stemning av samtidig-
het med det som skjedde den
gangen. I gudstjenesten er det
allment skriftemål og som alltid
på Skjærtorsdag er det nattverd.

Langfredag er kirken uten lys og
farger når vi samles til pasjons-
gudstjeneste 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 påskesal-
mene sunget.

2. påskedag inviterer våre naboer
i Slettebakken kirke til Oppstan-
delsesmesse på kvelden.

Vel møtt i kirken. Til møte med
andre – men først og sist med
Mesteren selv.

              kalender

gudstjenester

døde

døpte

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen B
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