
Kultur i en påsketid
Menighetene i prostiet
har også denne påsken
et rikt kulturtilbud,
blant annet en storstilt
konsert med musikk av 
Dvorak (bildet). Side 5

Møteplassen
Det er en stor hjelp for
barn og unge som direkte
eller indirekte blir ram-
met av kreft å treffe an-
dre i samme situasjon.  
Vi har besøkt «Møte-
plassen». Side 7-8

Hjelp til klimaofre
Klimakrisen rammer
først og fremst de som
har lite fra før. Under Kir-
kens Nødhjelps fastak-
sjon kan du være  på å
bøte litt på urettferdighe-
ten. Side 7-8 og 15

MENIGHETSBLAD NR 2/10 ÅRGANG 47 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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Påskens dobbelthet
Påske er ikke enkelt. Og da tenker jeg på bud-

skapet. Lidelse, svik, korsfestelse og oppstandelse. 

REFLEKSJON VED IVAR BRAUT

Påskefortellingen er sammen-
satt, og hvis ikke julefortellingen
er søt, så er i alle fall ikke påsken
det heller. Derfor skaper påsken
avstand hos noen, andre velger ut
deler av påskebudskapet og hol-
der seg til det. Noe slikt gjør vi nok
alle, bevisst og ubevisst. Men på-
sken ber om å bli hørt og trodd frå
ende til annen.

Slik det står i evangeliene både
hos Matteus, Markus, Lukas og
Johannes. De siste fire-fem kapit-
lene hos hver av dem er påske sett
med fire ulike blikk.

Oppgjør
-Du har bare sans for det som Gud
vil, bare for det som mennesker
vil.

Hvem sa det? Det er et Jesus-
ord til sin egen disippel Peter.
Når Jesus varsler at det går mot
lidelse og død mener Peter at
«dette må ikke hende deg».
Høyst menneskelig og forståelig.
Men tvert imot det Jesus kom-
mer for å gjøre. Originalsvaret er
skarpere enn det som er sitert
her, og en kan jo lese sammen-
hengen selv hos Matteus i kapit-
tel 16.

Hva kan mennesket gi til veder-
lag for sin sjel? spør den samme
Jesus i avslutningen av Matteus
16. Og svaret gir seg selv: Ingen-
ting. Men Jesus forstår sin egen
død som soning for alle oss som
ingenting har å stille opp med. Når
alt rystes og alle fasader og helse
og rikdom er skrellet bort, når livet
står til oppgjør, da gjelder bare
Jesu død.  

Påskens mørke innledning er lys
i tunnelen. Lidelse og død tar opp-
gjøret på alvor. Det foreskrives
ikke botsøvelser, men kalles til

tro. Ved korset. «Hill deg, kors,
verdens eneste håp.»

Du som har deg selv meg givet, 
la i deg meg elske livet

så for deg kun hjertet banker, så
kun du i mine tanker

er den dype sammenheng
(NORSK SALMEBOK NR.161, V.7)

Gleden som varer
– Jeg vet at dere søker Jesus, den
korsfestede. Han er ikke her, han
er oppstått, slik som han sa. Sa
engelen til kvinnene ved graven.

Og da er vi ved påskens lyseste
side. Døden – syndens lønn – har
tapt, for synden er sonet og opp-
gjort. Langfredag og påskedag
hører sammen. Ut av oppgjøret
kommer gleden innenfra. Det vil
si: Gleden kommer til oss
gjennom det Gud gjør av kjærlig-
het. Det er noe så dyptgripende at
vi ikke fatter det. I korthugne, ju-
blende setninger har Johan Nord-
ahl Brun formulert det:

Jesus lever, graven brast! Han
stod opp med guddoms velde.

Trøsten står som klippen fast: at
hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever, 
graven brast, og Jesus lever.

(NORSK SALMEBOK NR.179, V.1)

Derfor skriver den samme Brun
i neste vers at «jeg den kjøpte fri-
het eier». Det er en ny glede som
kommer utenfra og som varer. For
Den treenige Gud har tatt oppgjør
og vunnet freden. 

Påske er noe annet enn infor-
masjon om guddommelige akti-
viteter. Påske kaller i stedet til tro
og hengivelse. Derfor innledes
alltid nattverden i gudstjenesten
med ordene og innbydelsen: Kom,
for alt er ferdig. ●

Undringsstund
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Det er mangt en kan undres
over. Og nå har vi registrert at
Birkeland diakoniutvalg inviterer
til Undringsstund. 

I stedet for å undre oss over hva dette kan

være, oppsøker vi Astrid von Krogh og Gerd

Alice Duus som begge er medlemmer av dia-

koniutvalget og står for tilretteleggingen av

Undringsstundene. 

- Hva går denne Undringsstunden ut på? 

- Den er en invitasjon til å stoppe opp i hver-

dagen, til å ta seg tid til å være åpen for reflek-

sjoner og tanker om vår tro. Undringsstunden

beregnet for de som vil sitte ned og lytte og

tenke, kanskje dele sine tanker med andre. 

- Når vi har vært med på en Undringsstund,

er vi da ferdige med undringen eller bør vi

møte opp neste gang også?

- Vi håper at stundens tema kan gi innspill

til videre undring i hverdagen, og lyst til å

komme neste gang eller på andre møtepunkt

i menigheten. Hvor lang tid undres vi hver

gang? Det er opp til den enkelte, men samvæ-

ret i varer ca. halv time.

Undringsstunden er altså lagt til peisestu-

en i Menighetshuset tirsdager kl. 13.30. Kom-

mer du litt tidligere, rekker du å stikke innom

Nabokaféen for en hyggelig prat og et billig

måltid. Nabokaféen åpner kl. 12.00. For vår-

semesteret 2010 er det planlagt fem Un-

dringsstunder. Resten av våren:

■ 9. mars: Tema: «Hva er egentlig barne-

tro?» v/ prest Rune Kysnes.  

■ 20. april: Tema: «Mot til å stole på Gud»

v/ prest Leidulf Øy.

■ 18. mai: Tema: «Når Jesus snakker med 

medmennesker» v/ prest Ivar Braut.

■ 8. juni: Tema: «Hvor er Gud i alt det vonde 

på jorda?»  v/ Reidar Kanestrøm ●

Bildet: Etter original malt med munnen av Ruth

Christensen. Trykket med tillatelse. 

3                    mars 2010

- Det er et utrolig viktig arbeid
Kirkens Bymisjon driver midt i byen. 

AV IVAR BRAUT

Eiel Holten (41) er full av begeistring over
den nye jobben han skal inn i, men sannelig
er han begeistret for Birkeland menighet
også. 14.mars hadde han sin siste gudstjenes-
te som kapellan i Birkeland kirke. 

- Det har vært utrolig flotte år, og jeg har
alltid sagt til kameratene mine at i Birkeland
er jeg på vinnerlaget. Det er et veldig godt
sted å være prest. Den ytre rammen er god –
med kirkerommet og kontorene – og folk
møter faktisk opp! Nettopp at det er en stor
menighet er en berikelse. Det er masse folk å
møte, og spesielt omkring de kirkelige hand-
lingene er det god oppslutning. 

Eiel har alltid lagt vekt på kvalitet i alt han
har gjort. Det merkes og blir satt pris på. Det
er vel en god sirkel han nå opplever. Den som
gir, han får. 

- Men også gudstjenestene har stort sett
godt oppmøte. Og folk synger så bra! Det er
faktisk en fryd å være prest i Birkeland.

Og vi er nødt til å dyppe pennen i kaldt
vann før vi går videre. 
- Utfordringer til Birkeland?

- Å få til en skikkelig god trosopplæring til
barn og unge i alderen 0 til 18, og at gudstje-

nestene og tilbudet om ulike gudstjenester
utvikles. Vi har mye å gå på der. Ennå er det
kulturelle uttrykket nokså smalt. Det må
merkes at det er 2010. 

- Hvordan da?
- Ikke ved å lage alt mulig fancy, men for ek-

sempel ved å skape et uttrykk som møter folk
mellom 25 og 50. Det kan folk påvirke ved å
begynne å komme oftere. Det er klart at det
påvirker opplegget hvis det kommer et fem-
titalls eller hundre i alderen 25-50 til en guds-
tjeneste. Dessuten kan folk godt hive seg mer
frampå og komme med ideer og ønsker til
prest og kantor. Barnekroken i kirken kom
for eksempel på grunn av påtrykk. 

Jo da, det var en del påtrykk. Særlig fra ka-
pellanen. 

Kraftsenteret Korskirken
Det måtte en Bymisjon til for å hente Eiel
Holten bort fra Birkeland. Nå har han riktig-
nok hatt halv permisjon og vært utenfor Bir-
keland noen år allerede med en mengde
samlivskurs. Han er en av de mest etterspur-
te kursholderne i landet og kommer sikkert
til å kjenne basillen fortsatt.

Nå er han ansatt som leder av «en egen liten
avdeling i Bymisjonen», som han sier i et anfall
av beskjedenhet – siden det finnes fem avde-
linger og han ikke er selve sjefen «for det
hele». Men han tar seg fort inn igjen og peker
på at denne avdelingen er selve navet som ei-

kene går ut fra. Så da så. Han skal nemlig være
prest i Korskirken, og her er kraftsenteret i
Bymisjonen. 

- Målsettingen er å være kirke for folk i
byen, også de som ellers ikke finner seg til ret-
te. Bymisjonen har et stort hjerte for de som
faller utenfor andre fellesskap. 

Prege rommet
- Og du selv?

- Jeg skal påvirke gudstjenestelivet i Kors-
kirken, en kirke som er åpen hver dag (må
forresten arbeide for døgnåpent slik som Vår
Frue i Trondheim, mener han) – og som lig-
ger midt i byen. Det er 50000 – femti tusen –
innom hvert år allerede utenom gudstjenes-
tene. Tenk å være med på å prege et åpent
gudstjenesterom midt i byen! 

Kafé Magdalena blir også en viktig arena for
den nye lederen av «kirkeavdelingen» hos
Kirkens Bymisjon. Her er det åpen kafé hver
hverdag der folk skal få mer enn mat, men
også sosialt samvær og fellesskap. Og siden
Bymisjonen tar imot alle, kan også folk fra
Birkeland komme dit og treffe andre. For ek-
sempel Eiel. 

Og siden Eiel faktisk mange ganger har sagt
at «fornyelsen i kirken kommer alltid fra de
gamle», så kommer han sikkert til å ha mer
og mer å gi i den nye jobben. Som nok kom-
mer til å prege ham selv med årene. Så det
merkes. ●

Eiel  Holten til Bymisjonen
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AV MARTIN A.E. ANDERSEN

Med jevne mellomom
blir det fra sentralt
hold bestemt at enkel-
te år skal betegnes som
kulturminneår, samti-
dig som lokale institu-

sjoner, foreninger og lag blir oppfordret til
å gjøre en ekstra innsats rundt et lokalt kul-
turminne eller en lokal tradisjon. På denne
måten vil en søke å stimulere interessen for
lokalhistorie og arbeidet med å bevare
konkrete historiske minner. Forleden år
skulle en samle seg om gamle hus og byg-
geskikker, og et annet år stod gamle skole-
bygg og reisemåter i fokus, mens en gene-
rell oppgave i et kulturminneår kunne
være «Rydd et kulturminne!»

I Kulturminneåret 2009 var oppgaven
lokalt å peke ut hva en skulle samle seg om,
og i Bergen kommune ønsket en da å rette
oppmerksomheten mot gamle veier, enten
det var gamle skole- eller kirkeveier, eller
stier og ferdsleveier mellom gårder og byg-
delag.

På våre kanter inviterte Fana Historielag
sist i september til kulturvandring på deler
av den gamle postveien ut fra Bergen mot
Stavanger, som på Vallaheiene passerer tett
forbi østsiden av tomten etter den opp-
rinnelige Birkeland kirke. Trass i et ufyselig
regnvær var det mange som fulgte «Post-
veske-vandringen» fra Birkelundstoppen
over Sandalen og Ulsmåg til den gamle kir-
ketomten på Kirkebirkeland, der historien
til kirken og kirkestedet ble fortalt. 

Noen uker senere stod historielaget for
en kirkevandring på den gamle kirkeveien
fra Totland ned Kubakkene og over Birke-
landsbotn til kirketomten på Vallaheiene,
der sokneprest Ivar Braut ledet gudstjenes-
ten for kirkeveivandrerne. Høsten 2008

hadde det også vært vandring på den gam-
le kirkeveien over Smøråsfjellet fra Fana til
gudstjeneste ved kirketomten for gamle
Birkeland kirke, og søndag 30.mai i 2010
skal kirkevandrere starte på Kirkebirke-
land for å vandre den motsatte veien over
Smøråsfjellet til gudstjeneste i Fana kirke.

Vandringer på ulike kirkeveier til den
gamle stavkirken og senere tømmerkirken
på Birkeland har tradisjoner som går mer
enn 800 år tilbake, og vandringene har
gjennom tidene vært mange ganger lengre
og mer strevsomme enn i dag, ikke minst
den gang fyllingsdølene og folk helt fra
Mathopen søkte kirke på Birkeland, og da
måtte ro seg frem på strekningen fra Kyr-
kjetangen til Skjoldebukten. Andre kirke-
gjengerne som kom fra gårdene i Grimen,
Erdal, Brattland, Skjoldal og Langedalen
rodde over Grimevannet før de kunne van-
dre kirkestien videre sørover og opp til kir-
kesteinen like sør for Birkelandskirken, der
de skiftet til kirkeklær og sko før de vandret
det siste stykket frem til kirkebakken.

Kulturminneåret 2009 og alle kirkevan-
dringene til Kirkebirkeland de siste årene
har gjort mange i Birkeland menighet på
nytt oppmerksom på at menigheten, og
ikke minst alle som bor i strøkene omkring
kirketomten på Vallaheiene, her har en ver-
difull arv å ta vare på. Ikke bare har dette
vært kirkested og en sosial møteplass i
mange hundre år, der mange bekjentska-
per ble gjort og grunnlaget lagt for ekte-
skap mellom gifteklare ungdommer fra
vidt forskjellige deler av den vidtfavnende
Birkeland menighet, men dette er også ste-
det der generasjon på generasjon av folk i
deler av gamle Fana herred ble gravlagt.
Slekter du eller andre i familien fra bønder
i Birkeland menighet, kan noen av forfe-
drene dine fortsatt hvile under gressvollen
innenfor kirkemuren på Kirkebirkeland.

På Vallaheiene med utsyn over store de-
ler av området til dagens Birkeland menig-
het ligger et minne og en arv som naturlig
nok for alltid vil være en viktig del av me-
nigheten. Denne arven bør også i dag kun-
ne aktiviseres og samle historieinteresserte
personer i menigheten, kanskje i en eller
flere studiegrupper, som kan trekke flere
eller nærmest alle sider av livet i og om-
kring gamlekirken på Vallaheiene inn i sitt
studiearbeid. Politisk og sosial historie,
jordbruk, næringsliv, embetsverk, handel,
samferdsel, familieliv og mye mer har
gjennom tidene alltid hatt tilknytning til
eller kontakt med kirkelige myndigheter
og funksjoner. 

Gamlekirken på Vallaheiene ble revet og
auksjonert bort på 3. påskedag i 1879.
Tømmer, dører og enkeltgjenstander er
spredt på kjente og ukjente steder i områ-
det, noe som auksjonsprotokollen kan for-
telle en del om, mens verdifullt kirkelig in-
ventar har overlevd i dagens Birkeland kir-
ke, i Bergen Museums kirkehistoriske sam-
linger, på Nesttun eldresenter, og trolig i
enkelttilfeller også i et eller flere private
hjem innen menighetens grenser.

Birkeland kirke har i sør fått en stor til-
vekst til menigheten i boligområdene på
Vallaheiene og frem mot utsynet over Ka-
landsvannet. Dette området ligger ganske
nær det historiske kirkestedet for Birke-
lands to første kirker. Hva om noen samlet
seg om nettopp det å finne ut noe nærmere
om det gamle kirkestedet og hva kirken der
kan ha betydd for fastboende i hele eller de-
ler av det gamle Birkeland sogn, og for de
reisende som i århundrer har vandret eller
ridd forbi østsiden av kirken på den gamle
kirke-, post-, militær- og ferdsleveien sør-
over fra Bergen til distriktene omkring
Bjørnefjorden, til Sunnhordland, Rogaland
og kanskje videre ut i den store verden? ●

Konsert med Turid Bakke Braut
Vår egen pianist i Birkeland, Turid Bakke Braut, holder konsert i kirken 
søndag 25.april kl.19.30 sammen med Birkeland kantori. 

Programmet har fått tittelen «Guds visdom». Det er et variert program med klaver, sang, tekster
og dikt.  I tillegg til arbeidet som utøvende musiker underviser Turid Bakke Braut ved Grieg-
akademiet, Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen, og ved Kongshaug musikkgymnas.
Vel møtt til en kveld med kunstopplevelse og ettertanke! FOTO:  H.J.BRUN 

Kirkebirkeland - 
et lokalhistorisk studiefelt for folk på Vallaheiene?
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Kyrkje for 
folket
Kyrkjelege aktivitetar spelar ei
viktig rolle i arbeidet for gode
nærmiljø. Fleire av kyrkjelydane i
byen har difor sett fokus på
bygging av nærkyrkjer. 

KOMMENTAR AV PROST PER BARSNES

Nærkyrkjetenkinga er inspirert av Van-
drekyrkjemodellen i København, og til-
passa norske forhold. I Danmark riv dei
vandrekyrkja når den nye permanente og
større kyrkja er innflyttingsklar, og set ho
eventuelt opp att ein annan stad. Difor
blir den kalla vandrekyrkje. Samtidig med
at vandrekyrkja blir oppført, blir det inn-
gått forpliktande kontrakt om når den
permanente kyrkja skal stå ferdig. Ved

bygging av nærkyrkjer under norske for-
hold, investerer vi derimot med ein gong i
eit permanent fyrste byggetrinn, og så
byggjer vi på seinare. Korleis påbygget skal
vere utforma, om det kjem, er både av es-
tetiske og praktiske omsyn planlagt aller-
eie når fyrste byggetrinn blir bygt. 

Jamfør bygginga av kyrkja på Bønes.
Denne modellen gir nye buområde si eiga

kyrkje etter relativt kort ventetid, slik at
folk slepp å vente i 15-20 år frå eit busta-
domrdåe er etablert til dei får si eiga kyrkje. 

25. februar inviterte prostane i Fana prosti
og Arna og Åsane prosti toppolitikarane i
byen, Bjørgvin Bispedøme og Bergen kyr-
kjelege fellesråd til seminar om nærkyr-
kjearbeid i Bergen kommune. Det vart
sett fokus på kyrkja si rolle i arbeidet for
gode og førebyggande bumiljø, der byg-
ging av nærkyrkjer i viktige utviklingsom-
råde stod sentralt. 

Ytrebygda nærkyrkje er fullfinansiert, og
oppføringa blir påbegynt med det første.
Bystyret har allereie sett av budsjettmidlar
til planlegging av nærkyrkje i Sædalen-
området. For oss i Fana prosti har det vore
ei sann glede å vere pionerar i lanseringa
av nærkyrkjemodellen, og det er med eks-
tra stor glede vi erfarer at byens politikarar
har fatta interesse for denne måten å ar-
beide på. Det gir arbeidsglede og pågangs-
mot! ●

– Jeg er stolt og ydmyk
over arbeidet som er lagt
ned med Påskefest 2010,
sier kirkeverge Kjell
Bertel Nyland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Det har han god grunn til å
være. På programmet står
kunstutstillinger, orgelkonser-
ter, kammermusikk, jazz og
store korverker fra komponis-
tene Dvorak, Hovland, Pärt,

Haydn, Pergolesi, Bach og
Buxtehude. 

Gode opplevelser
Påskefest 2010 avsluttes søn-
dag 11. april med egne familie-
gudstjenester. 

– Dette er et sterkt program,
både når det gjelder bredde,
innhold og utstrekning i tid,
sier Nyland. 

- Påskekrim, dvd-filmer og
Facebook kan være vel og bra,
men vil aldri kunne måle seg
mot de opplevelsene en god

konsert, forestilling og en ut-
stilling kan gi. 

Vel møtt til påskefest i kir-
kene i Bergen, 27. mars – 11.
april. Se også Kulturkalende-
ren på side 5. ●

Les mer på  www.paskefest.no

GJENOPPSTANDELSE: Den

tyske maleren Mathias Grüne-

wald (ca. 1470-1528) så for seg

denne scenen, der de romerske

soldatene som voktet graven

faller maktesløse til jorden når

Jesus står opp fra de døde.

Påskefest for små og store

Se også nettstedet
www.paskefest.no og 
menighetenes websider
for ytterligere informasjon.

Slettebakken kirke, 
palmesøndag 28. mars 
kl. 11. Åpning av kunstut-
stillingen «Om skjørhet og
livskraft - overganger og
forvandling». 

Slettebakken kirke, pal-
mesøndag 28. mars kl. 19.
Påskedrama: «Marias 
påske». Inngang kr 50,-.

Bønes kirke, palmesøndag
28. mars kl. 19.30. «Credo»
av C. Dyngeland. Pasjons-
beretningen i ord og toner. 

Storetveit kirke, tirsdag 30.
mars kl. 20. Folketoner og
jazz. Bill. Kr. 100/60 v/inng. 

Storetveit kirke, onsdag 31.
mars kl. 19. Kveldstoner i
Den stille uke. 

Søreide kirke, Skjærtors-
dag 1. april kl. 18.30.
Pasjonskonsert i forkant av
gudstjenesten.

Fana kirke, Skjærtorsdag
1. april kl. 19.00. Pasjons-
konsert.

Bønes kirke, Påskeaften,
3. april kl. 19. Musikalske
refleksjoner v. Carsten
Dyngeland, klaver. 

Storetveit kirke, Påskedag
4. april kl. 19. Klass. perler.
Bill. kr 150/100 v/inng. 

Slettebakken kirke, 2. på-
skedag, 5. april kl. 19:30.
«Oppstandelsesmesse» av
Egil Hovland.

Skjold kirke, søndag 11.
april kl. 19:00. Dvoraks
«Messe i D-dur». Se også
side 7. Bill. kr 125,- v/inng. 

Birkeland, søndag 25.april
kl.19.30. Konsert med Tu-
rid Bakke Braut og Birke-
land kantori.

Skjold kirke tirsdag 27.
april kl 20.00: Konsert med

Bergen Politiorkester og
Cantus.

Fana menighetshus tors.
29.april kl 19.30. Kultur-
kveld: «Jeg velger meg
april». Bj. Bjørnson 200 år

Fana kyrkje søndag 9.mai
kl 1900. Konsert med Turid
Bakke Braut.

Søreide kirke tirsdag
25.mai kl.19.00: Festspill i
Søreide! En musikalsk vår-
fest for alle generasjoner!
Fri entre - kollekt. 

Kultur-
kalender

Prost Per Barsnes
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– Vi mennesker trenger
å ha noen dimensjoner
som går ut over det
hverdagslige, sier
kirkeverge Kjell Bertel
Nyland til menighets-
bladet.

TEKST OG FOTO: 

MAGNE FONN HAFSKOR

«Troen gav fangene styrke, hjalp
dem å tilpasse seg og bedret
sjansene for å overleve» skriver
den østerrikske nevrologen og
psykiateren Victor Frankl i
boken «Kjempende livs-
tro», som er basert

på hans egne erfaringer som
jødisk fange i konsentrasjons-
leiren Auschwitz under andre
verdenskrig.  

Kjempende livstro
Viktor Frankl overlevde selv,
men både konen og foreldrene
hans ble drept i dødsleirene.
Likevel forteller han åpent om
hva håpet og gudstroen betyr
for et menneske. 

– Denne boken gjorde et
sterkt inntrykk på meg, sier
Nyland. 

– Vi trenger et perspektiv, en
«kjempende livstro». Det kjen-
ner jeg på hver eneste dag. Jeg
har en tynn og sårbar hud, og
det er viktig for meg å kunne
tro at det er finnes noe mer enn
det jeg ser med mine blotte
øyne. Mitt indre blikk holder
fast på en Gud som omgir meg
på alle sider. I mitt hjertes en-
fold ber jeg om at livets utfor-
dringer ikke blir større enn at
jeg kan klare det, sammen med
Gud. 

Søndagsnevrose
– Er mennesket alene uten
Gud?

– Ja, det mener jeg. Frankl
lanserte begrepet søndags-

nevrose, som handler om
den tomheten mange

kjenner på når ar-
beidsuken er slutt. 

For meg er det

Påskehilsen fra kirkevergen:

Gud i hverdag
Fakta: 
Kirkevergen
■ Kjell Bertel Nyland tiltrådte
som ny kirkeverge 1. septem-
ber. Han har arbeidet i Sjø-
mannskirken i over 30 år, de
siste 17 årene som general-
sekretær. Høsten 2008 var
han en av de nominerte kandi-
datene til valget av ny biskop i
Bjørgvin.

■ Da Nyland fylte 60 år 20.
mars i fjor, ble han spurt av
Vårt Land om hvordan det var
å være nominert men ikke ut-
nevnt til biskop i Bjørgvin.
«Jeg tenkte enfoldig med min
Gud, at når en dør lukker seg,
åpner det seg en annen»,
svarte han. En uke senere ble
han ansatt som ny kirkeverge
i Bergen.

■ Kirkevergen er daglig leder
for Bergen kirkelige fellesråd
(BKF), som er en paraplyorga-
nisasjon for de fire prostiene
og 25 menighetene i Bergen.
BKF har arbeidsgiveransvar
for 406 ansatte i menighetene
(alle ansatte bortsett fra pres-
tene), barnehagene og bygg-,
anlegg- og kirkegårdsseksjo-
nen. BKF har forvaltningsan-
svar for alle kirkene og kirke-
gårdene i byen, og driver syv
barnehager – blant andre i
Skjold menighet og Søreide
menighet.

■ BKF har flere Fana-pro-
sjekter i tiden fremover:
• Ytrebygda nærkirke: (For-
håpentligvis) byggestart i lø-
pet av våren. Skal stå ferdig i
løpet av 2011.
• Sædalen: Har sett på tomt,
Bergen kommune har lovet
kr. 250.000,- til forprosjekt.
• Fana: Rehabiliteringen fort-
setter.
• Slettebakken: Nytt kjøkken,
kirkebenker og oppgradering
til universell utforming. Alt
skal være klart til 40-årsjubi-
leet til høsten.
• Storetveit: Trenger nytt tak. 
• Birkeland kirke: Stort behov
for nytt menighetshus. Øvst-
tun kirkegård må utvides. 

Mer informasjon:
www.bkf.no

PÅSKENS BUD-

SKAP: – Jeg tror

at påskeunderet

har funnet sted,

sier Kjell Bertel

Nyland. – Net-

topp derfor er det

mulig å regne

med Gud i min

hverdag i dag.
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avgjørende å kunne regne med en
Gud som også har gitt meg og kir-
ken sitt oppdrag, sier han, og viser
til Jesu siste ord til disiplene
(Matt. 28:20): «Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens
ende».

– Disse ordene griper meg, og
jeg prøver å ta dem bokstavelig.
Når mennesket klarer å regne med
gudsnærværet, blir det mulig å
leve i en samtale med Gud i det
hverdagslige. Da blir det også let-
tere å være i livet, og å møte dets
mange utfordringer.

Påskeunderet
Dette betrakter han som en vek-
selvirkning, slik det er nedfelt i
Den norske kirke sin visjon: «I
Kristus, nær livet».

– Den viktigste og mest varige
ballasten jeg trenger for å møte
hverdagen finner jeg i min tro, og i
den enkle samtalen jeg har med
Gud i mitt hjerte.

Dette bringer ham over på ut-
gangspunktet for intervjuet, som
var å snakke om påsken og på-
skens budskap.

– Ingen ting av dette hadde vært
mulig uten det som skjedde første
påskedag. Jeg tror at påskeunderet
har funnet sted. Nettopp derfor er
det mulig å regne med Gud i min
hverdag i dag. ●

                    mars 2010 7

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Dvoraks store korverk, «Sta-
bat Mater» ble skrevet i tiden
etter at hans nyfødte datter
Josefa døde i september
1875, og var hans måte å
komme seg gjennom sorgen
på. Musikalsk går det rett
inn i påskefeiringens dypes-
te budskap.

Mistet tre barn
Verket ble lenge liggende
ufullført, men høsten 1877
ble Dvoraks lille familie
igjen rammet av tragedier.
Først døde den elleve måne-
der gamle datteren Ruzena,
etter at hun ved en ulykke
hadde kommet over og
drukket en fosforholdig
oppløsning. Mindre enn en
måned senere døde den tre
år gamle sønnen Otokar av
kopper. Knust av sorgen
fullførte Dvorak det påbe-
gynte Stabat Mater i løpet av
de påfølgende to månedene,
og det gripende korverket
fikk deretter sin urpremiere i
Praha på lillejulaften i 1880. 

Her står moren
Teksten til «Stabat Mater»
(«her står moren») ble opp-
rinnelig skrevet på 1300-tal-
let av fransiskaner-munken
Jacopone da Todi, og tar ut-

gangspunkt i Jesu trøstende
ord til sin mor ved korset:
«Ved Jesu kors sto hans mor,
morens søster, Maria som var
gift med Klopas, og Maria
Magdalena. Da Jesus så sin
mor og ved siden av henne di-
sippelen han elsket, sa han til
sin mor: «Kvinne, dette er din
sønn.» Deretter sa han til di-
sippelen: «Dette er din mor.»
Fra da av tok disippelen hen-
ne hjem til seg.» (JOH. 19:25-27).

Bønn om frelse
Smerten er nesten ikke til å
holde ut når Dvorak lar en
vokalkvartett bære frem de
klagende ordene i 2. sats:
«Vidit suum dulcem Natum /
Moriendo desoltum/Dum
emisit spiritum» (hun så sin
sønn kjempe/Gi opp ånden/
og døende forlate henne),
ikke minst når vi kjenner
foranledningen til at kom-
ponisten valgte å sette toner
til den gamle latinske tek-
sten. Ordene tar etter hvert
form av en bønn til Maria
om evig frelse, og Dvoraks
musikk blir gradvis lysere. 

Gledestårer
Femtesatsen er nærmest gle-
desstrålende, der koret syng-
er en jublende melodi til en
tekst som bønnfaller Maria
om å få del i Frelserens smer-

te. Kontrasten er likevel aller
størst midtveis i verkets siste
sats, der komponisten et øye-
blikk lar koret slippe til helt
på egenhånd med en hymne-
lignende englesang: «Quan-
do corpus morietur / Fac, ut
animae donetur / Paradisi
Gloria» (når kroppen min
dør / la da min sjel fylles med /
Paradisets herlighet) - før
Dvorak slipper hele orkeste-
ret inn igjen for fullkommen
samklang med koret i verkets
avsluttende ord, «Amen». Da
triller gledestårene. ●

Kor é vi og Fana kyrkjekor
fremfører Dvoraks «Messe i
D-dur» i Skjold kirke, søn-
dag 11. april. 100 korsang-
ere og solistkvartett. Tone
Kvam Thorsen, dirigent. Jo-
stein Aarvik, orgel. Billetter
125,- kr ved inngangen. 

Mer informasjon:
www.paskefest.no

Kulturtipset: Musikk som trøster 

agen

ANBEFALT INNSPILLING: «En

mesterlig fremførelse» skrev det

britiske musikk-tidsskriftet Gra-

mophone i sin anmeldelse av den

tsjekkiske dirigenten Rafael Kube-

liks tolkning ved utgivelsen i 1978,

og fremhevet spesielt de fire sang-

solistene Edith Mathis (sopran),

Anna Reynolds (alt), Wieslaw Och-

man (tenor) og John Shirley-Quirk

(bass). Innspillingen ble nyutgitt av

Deutsche Grammophon i 1996, og

er fortsatt tilgjengelig. Korverkets

latinske originaltekst (med overset-

telser) er dessverre ikke inkludert i

cd-heftet, men finnes lett tilgjenge-

lig på nettsteder som wikipedia.org,

wikisource.org og shrinesf.org.

I løpet av en toårsperiode mistet den tsjekkiske
komponisten Antonin Dvorak (1841-1904) alle
sine tre første barn. 

Antonin Dvorak.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Annenhver tirsdagskveld samles vel 15 barn
for to timer med aktiviteter, lek og samtale i
Strandgaten 62, der Kreftforeningen har sitt
kontor. Alle har det til felles at de har foreldre,
besteforeldre, søsken eller andre nære som
har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft. 

Vanskelige spørsmål
Tanken er at Treffpunkt både skal være et fri-
sted for barna og et sted der de kan treffe an-
dre som forstår hvordan de har det. 

– Vi har vært på tur med utrykningsbåt på
Byfjorden, grillet i Nordnesparken og vært
med luftambulansen. Men det viktigste er
det som skjer i lokalene her, forteller Selle-
vold.

Både fagpersoner og frivillige bidrar på
disse kveldene, der barna blir møtt der de er.
For de sitter gjerne inne med mange spørs-
mål og få de kan snakke med om det som er
vanskelig. Da er det godt å komme til et sted

der de kan diskutere og få råd om hva de skal
gjøre når de ikke får sove, hvem man kan
snakke med om vanskelige ting - og når det
er lov å le og ha det moro.

Å gjøre en forskjell
– Det er viktig å være glad. Det har en lov til å
være, men for mange av disse barna er ikke
det alltid så lett.

– Og da er det godt å høre noen si det?
– Ja, men ikke bare det. Her treffer de også

noen som de kan ha det kjekt sammen med.
Noen som forstår hvordan det er uten at de
trenger å snakke så mye om det.

– Har du noen personlige erfaringer med
kreftsykdom?

Hun blir stille en liten stund.
– Det har nok alle, medgir hun.– Men mitt

utgangspunkt er håpet om å kunne gjøre en
forskjell for de som er rammet. 

Udekket behov
Sellevold er sykepleier, og har tidligere arbei-

det i 14 år på Førde sentralsykehus. Hun har
vært ansatt i Kreftforeningen siden 1997, og
var med og startet opp Treffpunkt i 2006.

– Mange foreldre etterlyste et tilbud for
barn som pårørende, og vi forstod at det her
var et stort og udekket behov for et slikt til-
bud, sier hun.

Ryktet har siden spredd seg både gjennom
helsepersonell og mellom medlemmene i
Kreftforeningen. 

– Barna gir oss tilbakemeldinger på at det-
te betyr noe for dem, at det hjelper dem til å
mestre den situasjonen de er i. Så vårt frem-

Snakker
med
pappa
– Pappa var veldig snill,
sier Maren Elise Zahl
Nævdal (10). Hun var fem
år da faren døde.

Hun stiller til intervju sammen

med Vilde Aasgård Garen (10) fra

Morvik og hennes storesøster,

Cathrine Aasgård Garen (13). 

– Moren vår har nettopp be-

gynt med ny cellegiftbehandling,

forteller Cathrine. – Jeg tror at

det kommer til å gå fint. 

– Det er trist at mamma ikke

har så mye hår, sier Vilde. – Men

jeg tenker ikke så mye på at hun

er syk. Hun er bare snill og god.

Søstrene er glade for å være på

Treffpunkt.

– Her har vi det gøy, sier Vilde.

– Og så slipper vi å snakke så

mye om at mamma er syk, sier

Cathrine. Maren er enig.

– Jeg er enebarn. Etter at jeg

begynte her, er jeg ikke lenger

like lei meg som før. Jeg trenger

ikke å si noe om hvordan det er.

De andre barna her forstår.

Faren hennes døde av kreft for

fire år siden. Hun var da fem og

et halvt år gammel, og husker

godt glade dager på stranden

med begge foreldrene sine.

– Jeg gråter noen ganger når

jeg tenker på det. Han var veldig

snill.

– Skjønte du noe da han døde?

– Ikke i begynnelsen, men da

mamma sa at han var i himme-

len, begynte jeg å gråte.

Hennes største ønske er å få

se faren igjen. Men hun ville også

blitt glad dersom hun fikk seg en

lillesøster eller lillebror.

– Det hadde vært fint.

Mens vi snakker, kommer

hennes mor for å hente henne.

Maren lyser opp.

– Pappa har bursdag i dag, så vi

skal på graven, smiler hun.

– Er det fint å besøke ham der?

– Ja. Jeg liker å snakke med

ham.

– Skal du fortelle at du er blitt

intervjuet av menighetsbladet?

– Det skal jeg nok.

– Hva sier han da?

– Jeg tror han kommer til å le

godt. ●

Barn skal bli sett
Treffpunkt i Kreftforeningen:

FOREBYGGENDE 

ARBEID: – Barn 

tåler mye. Det de

tåler lite av, er å bli

holdt utenfor,

sier Tone 

Gjelsvik

Sellevold. 

– Treffpunkt er en møteplass for barn og tenåringer med nære
som har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft, sier rådgiver
Tone Gjelsvik Sellevold (51) i Kreftforeningen seksjon vest.

SAVNER PAPPA: – Min største

drøm er å få se pappa igjen, sier

Maren Elise Zahl Nævdal (til ven-

stre). – Jeg ønsker at mamma

skal bli slik som hun var før, sier

Vilde Aasgård Garen (til høyre). I

midten: Cathrine Aasgård Garen.
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ste ønske er at alle i målgruppen skal få vite
om at det finnes et slikt tilbud. 

Sunt med sinne
På Treffpunkt får barna muligheten til å nor-
malisere tanker og følelser. Mange er en-
somme i situasjonene, og tenker at det er bare

de som har det slik. Da kan det bety mye at
noen andre forteller dem at det er helt nor-
malt å ha konsentrasjonsvansker, glemme
avtaler eller å bli sint.

– Det går også fint an å bli sint på syke forel-
dre, sier Sellevold. – Slike reaksjoner er ikke
stygge, men faktisk helt normale og sunne. 

– Hva sier barna selv?
– De er flinke til å gi hverandre råd og tips. 
Når noen har det vondt, kan en av de andre

si at det blir bedre, selv om det er vondt nå. 
Andre kan være redde for å glemme den de

har mistet.
– Men det gjør de aldri. ●

Lillebroren til Martin heter Da-
niel, og var bare syv år da faren
døde. Men også han har klare
minner fra den vonde tiden.

– Han hjalp meg med matte-

leksen, husker Daniel. – Nå
trenger jeg ikke hjelp lenger. 

31.536.000 sekunder
- Matte er yndlingsfaget mitt,

slik det også var for pappa. En
gang fant han ut hvor mange
sekunder det er i ett år. Da var jeg
imponert.

Martin sine beste minner om
faren handler om å være med
ham i båten.

Minner i båten
– Han elsket båten, og vi var på
sjøen hele sommeren. Det var
fint.

– Gjør dere noe spesielt for å
minnes pappa?

– Vi pleier å klatre opp i båten
hans, som nå ligger foran gara-
sjen. Den har ikke vært på sjøen
siden han døde. ●

TREFFPUNKT: – Dette blir som et friminutt, der vi får være et sted der de andre skjønner hvordan vi har det, sier (fra venstre) Skjalg Eide Hodne-

land (11), Daniel Instebø Jamne (10), Simon Myhre Johansen (8), Maren Elise Zahl Nævdal (10) og Vilde Aasgård Garen (10).

MINNES PAPPA: – Vi pleier å kla-

tre opp i båten hans. Den har ikke

vært på sjøen siden han døde, sier

Martin Instebø Jamne (13) og Da-

niel Instebø Jamne (10).

Neste
Treffpunkt

blir tirsdag 23.
mars kl. 17.30-
19.30, deretter

tirsdag 20. april til
samme tid.

Dersom du ønsker
å bli med, kan du
ta kontakt med
Kreftforeningen

på telefon
07877.

I båten med far
– Pappa døde av kreft for to år siden, sier Martin Instebø
Jamne. – Da var jeg 11 år gammel.
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– Vannet kom så fort, og jeg ble
veldig redd, forteller Trinh, som
sammen med foreldre og fire søsken
måtte flykte da flommen kom.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter sø-
kelyset på fattige mennesker i møte med flom,
tørke og ekstremvær. Den vietnamesiske fa-
milien Tran har opplevd dette på kroppen.

En høstnatt i 2007 ble familien Tran vekket
av at vannet bare steg og steg inne i huset.
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet
Dung og deres fem barn måtte flykte fra i hui
og hast. Faren tenkte bare på én ting: Å redde
barna. Han kom seg ut i vannmassene og førte
familien i sikkerhet til et høyereliggende om-
råde. Alle overlevde, men hjemmet ble ødelagt
og de mistet mange eiendeler. I to måneder,
mens de ventet på at vannet skulle synke, måt-
te de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent
vann og barnas helse var daglige bekymringer. 

To år, to flommer
– Det var en vanskelig tid, forteller Thuy. 
– Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi
hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av nabo-
en. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris
med krydder.

Mellom oktober og november i 2007 ble
Thua Thien Hue provinsen rammet av fire
flommer. Nesten 30.000 mennesker ble eva-
kuert fra hjemmene sine, 83.400 hus ble over-
svømt, 31 mennesker ble hardt skadet og 22
mennesker døde. I september 2009 ble Viet-
nam igjen rammet av storflom i kjølvannet av
tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp fa-
milien Tran å flykte fra huset sitt. Som én av
mange familier i nærområdet har familien
Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å byg-
ge nytt og flomsikkert hus i mur og betong.

Trygg hems 
I stuen er det nå en hems i taket. Her kan fa-
milien lagre matvarer, og når vannet stiger, er
veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem
klatrer opp stigen i raske byks og demonstre-
rer hva hun skal gjøre når det kommer en ny

flom. Der oppe kan familien sitte til hjelpen
kommer. For familien må trolig forberede seg
på flere og hyppigere flommer. 

Konsekvensene av klimaendringer har ført
miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den

politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen
betegner selv landet som ett av de mest sår-
bare når det gjelder klimaendringer.

– Vi bor i et lavtliggende område og er vant
til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever
kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007
kom én meter med vann som ble liggende i to
måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung.

Ta godt imot bøssebærerne fra Fana prosti
når de banker på din dør på aksjonsdagen 23.
mars! Du kan også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594.22.87493. ●

Flommen tok alt

SÅ HØYT STOD FLOMMEN: Kateteket Bjørn Losvik sammen med Tran Viet Dung og Tran Thi

Thu Thuy. Under: Tran Thi Thun Kim (5) vet hva hun skal gjøre neste gang flommen kommer. 

FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Fasteaksjonen 2010
• Tirsdag 23. mars går konfirmanter,
unge og voksne fra Fana prosti rundt med
innsamlingsbøsser til årets fasteaksjon i
regi av Kirkens Nødhjelp. 

• Pengene fra årets fasteaksjon går til å
gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å
møte mer ekstremt vær, som for eksem-
pel flom og tørke. 

• I flomutsatte områder i Vietnam inne-

bærer dette blant annet at familier kan få
støtte til å bygge flomsikre hus. 

• I Kenya, som ofte rammes av tørke, støt-
ter  Kirkens Nødhjelp prosjekter som sam-
ler og lagrer regnvann til tørre perioder.
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Trosopplærings-

kalender:
■ Fana kyrkje lørdag 13. mars kl.
11–12: Undretur i kirkerommet
for 4-åringer m/foreldre.

■ Fana kyrkje søndag 14. mars:
Familiegudstjeneste med utdeling
av kirkebok til 4-åringer.

■ Slettebakken kirke fredag 9.
april kl.16.30-19.30: samling for
10 -åringer med film, foto og dra-
ma: «Vi lager gudstjeneste», 

■ Slettebakken kirke, søndag 11.
april kl.11.00: Gudstjeneste av og
med menighetens 10 åringer.

■ Fana kyrkje, søndag 11. april:
Dåpsskolen i Fana kyrkje avsluttes
for vårsemesteret.

■ Søreide kirke, søndag 11. april.
Avslutning for juniorkonfirman-
tene i gudstjenesten.

■Søreide kirke, søndag  2. mai:
Utdeling av CD til 2-åringer.  

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentral-
bordtjeneste for menighetene,
samt kirkebokføring administra-
sjon av dåp, vigsel og gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

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 økonomikonsulent 
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

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Pengene som samles inn til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon gir organisasjonen fleksibilitet og
mulighet til å handle raskt når det kreves, slik at
Kirkens Nødhjelp kan rykke ut også neste gang
behovet for nødhjelp er akutt.

Rent vann
KNs partner på Haiti, Viva Rio, var i gang med
nødhjelp fra dag én. Mange må ty til ikke-be-
handlet vann, noe som lett kan medføre vann-
bårne sykdommer som for eksempel bloddiarè -
en sykdom som for små barn kan være dødelig. 

– Det var derfor en stor lettelse å få teltene og
vannrensesystemene på plass, sier Manfred Arlt,
leder for KNs katastrofeteam på Haiti. 

– Når alle Kirkens Nødhjelps vannrensean-
legg er i gang, kan vi sikre vann til opp mot 30
000 mennesker. 

Teltleir på gaten
Befolkningen i Port-au-Prince trenger all den
hjelp de kan få. I den fattige bydelen Bel Air i
Port-au-Prince har flere tusen mennesker sam-
let seg i en teltleir på gaten, blant annet under so-
lide familietelt. Noen telt vil også fungere som
en etterlengtet sykestue i flyktningleiren som
drives av Viva Rio. Generalsekretær Atle Som-

merfeldt besøkte området rett etter katastrofen:
– Befolkningen på Haiti er rammet av en nær-

mest ufattelig katastrofe, og vil trenge omfat-
tende hjelp i mange år fremover, sier han.

Nødhjelp og bistand 
Kirkens Nødhjelp har jobbet på Haiti i over 20
år, og vi vil fortsette med langsiktig bistand og
støtte gjennom sine partnerorganisasjoner også
etter den første katastrofetiden. Fasteaksjonen
er derfor viktig. Slike midler, som ikke er bundet
til prosjekt eller land, gir mulighet til å reagere
raskt når katastrofer inntreffer. Midlene fra
årets aksjon vil derfor også kunne hjelpe både
når neste katastrofe rammer ett eller annet sted i
verden, og til det langsiktige hjelpearbeidet som
det nå er behov for i Haiti. ●

• FNs klimapanel (IPCC - Intergovernmental
Panel on Climate Change) regner med at 
havnivået vil stige med mellom 9 og 88 
centimeter frem til 2100. Dette vil skape 
store utfordringer for mennesker som bor i 
spesielt sårbare områder. 

• Du kan også støtte årets aksjon gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493.

• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen 

KN på Haiti: Hjelpen når frem
Rask respons ved katastrofer er avgjørende for å redde liv. Kirkens Nødhjelp var kort
tid etter jordskjelvkatastrofen i gang med å sette opp vannrenseutstyr og dele ut telt. 

TELTLEIR: Flere tusen mennesker har samlet seg i området der partnerorganisasjonen Viva Rio hol-

der til, og der Kirkens nødhjelp distribuerer vann. BEGGE FOTO: ARNE GRIEG RIISNÆS / KIRKENS NØDHJELP

SORG: Atle Sommerfeldt deltar på en sørgemar-

kering i en baptistmenighet i Port-au-Prince. 
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

Begravelsesbyrået for 
 og 

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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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. 

Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b, Nesttun 

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

Spørsmål om gravstell?
Telefon .......................... 55 59 32 00 
e-post .................... kirkegard@bkf.no 

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

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

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes ............ 55 36 22 91
e-post.................. rune.kysnes@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 Ø. 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

Menighetsrådsleder
Åse Madsen .................... 55 10 47 77

Frivillighetskoordinator/
ungdomsarbeid
Sissel Gjesteland Brønstad (vikar)

.................................... 55 36 22 90 

Søndagsskole 
Randi Vangen.. 55121449/ 90977065
e-post:.................... randi.hv@online.no

Fredagsklubben (5-7. klasse)
Kristian Eckhoff .............. 55 10 10 55

KRIK- Nesttun
Kjetil Madland .................. 909 75 354

Bobla Tensing 
Marte Birkeland Åsen ........994 32 101

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

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

KORgøyt fra 4-6 år. Øving i Birkeland
kirke mandager kl. 17.30-18

KORkult fra 1.- 4. kl. Øving i Birkeland
kirke mandager kl. 18.10-18.50
Karina H. Skeie .. khskeie@gmail.com

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

Birkeland Y’s Men’s Club 
Sigmund Aarvik ................ 55911357

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

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

Vil du motta nyheter fra Birkeland? 
Meld deg på menighetens e-postliste:
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 

SKATTEJAKT 
i trosopplæringen
Når vi har 4 årsbokutdeling inviterer
vi alltid til en liten «skattejakt» i
kirken.

Vi finner mange store og flotte kirkeskat-
ter: Lysekroner, døpefont, altertavle, ja til
og med kjempeskatten: Orgelet. Men av-
slutningsvis finner vi de største og fineste
skattene i kirken: 4-åringene selv. Gud ser
på sine barn som det største og mest verdi-
fulle han har skapt. Hvert menneskebarn
er en dyrebar og umistelig skatt. 

Dette må jo få følger for vår tenkning og

handling. Den
nye trosopp-

læringen
setter ekstra

fokus på
«skattene»

mellom 0-18;
her skal kirken

sammen med for-
eldrene (som kjenner sine «skatter» best!)
tilby en systematisk trosopplæring som
sikrer at alle døpte barn og unge får bli
kjent med Guds kjærlighet i Jesus Kristus,
som er trosopplæringens viktigste inn-
hold. Når vi gjennom forskjellige bredde-
tiltak søker å nå våre barn og unge, er det jo
fordi vi vet skattene må få møte selve Skat-
ten: Guds ord og Guds kjærlighet. Ved det

de hører, opplever og erfarer, håper vi for-
eldre og barn kan få oppleve at de lever
under Guds himmel og midt i Guds hjerte. 

Kanskje du har lyst å bli med på skatte-
jakt? Har du konkrete tips til Trosopplæ-
ringsutvalget som skal utforme vår lokale
trosopplæringsplan? Eller ønsker du å være
med som frivillig ressurs i selve arbeidet et-
ter hvert som vi kommer i gang? Kan du
være med på den kanskje aller beste måten
ved å påta deg å BE for trosopplæringen? 

Gi gjerne et ord eller en mail til kateket
Ingunn Myklebust, så vil hun formidle 
videre til Trosopplæringsutvalget: 
ingunn.myklebust@bkf.no     tlf. 55 36 22 87

«For der skatten din er, vil også hjertet ditt
være.» (Matt.6,21) ●

Vi ser ...
At ungdomsarbeidet i
menigheten blomstrer!

AV HILDE WOLTER

Første helgen i februar deltok 32 ung-
dommer fra Bobla ten sing på den årlige
vinterfestivalen på Voss. I år feiret KFUK-
FKUM 10-års jubileum der tema var «Vi
ser... tilbake... ser nå... ser frem...». Foku-
set var på å prøve å se Gud, se hverandre,
og se verden. Med forrykende scenes-
how, god forkynnelse, volleyballturne-
ring, seminarer og global marked hadde 

ungdommene mer enn nok
å være med på i løpet av en
kort helg. I følge stem-
ningsrapporten var alle
deltakerne svært fornøyde
med helgen og både kon-
firmanter og medlemmer i
Bobla er ikke i tvil om dette
skal gjentas neste år! 

Fakler og stemning på Voss for
ungdommer fra Birkeland.
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AV KATEKET INGUNN MYKLEBUST

Vi som har fått bli litt ekstra kjent med deg
og de andre konfirmantene gjennom under-
visning og opplegg, syns dere har vært en su-
per flokk ungdommer! Og vi tenker ofte på
denne tiden av året: Hva fikk konfirmantene
med seg? Ja, kanskje du har tenkt tanken selv
også: Hva har jeg fått med meg? 

Svaret vil sikkert bli litt forskjellig etter
hvem vi spør, og vi håper selvsagt noen vil
komme på ting som: «fin opplevelse i kir-
ken», «mer kunnskap om Gud», «hjelp til å
tro»,»trygt og inkluderende felles-

skap», «ble sett og hørt av en kjempegrei
konfirmantlærer»…? 

Men alle dere 2010-konfirmanter har i
hvert fall 1 helt konkret ting felles som dere
alle har fått med dere: Kristuskransen. Den
lille perlekransen med de 18 perlene. Noe helt
konkret. Og samtidig noe du i løpet av året
har fylt med innhold fra alle undervisningsti-
mene. Den store gullperlen er ikke bare en
stor, pen perle. Den er selve «Gudsperlen»,
som skal minne oss om at «Gud er nær oss og
samtidig større enn våre tanker om ham»… De
to røde «kjærlighetsperlene» handler om
kjærligheten vi får og kjærligheten vi gir, der
Guds kjærlighet til oss ved at han sendte Jesus
for å åpne en bro mellom Ham og oss, er helt
sentral: «For så høyt har Gud elsket verden at
han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha

evig liv.» (Joh. 3,16) – «Den lille Bibel»,
som mange av dere nå kan utenat. 

Når du holder den lille
Kristuskransen i hendene, er

det gjerne lettere å sette ord på
hva du har fått med deg i konfir-
masjonstiden. Og husk: «Jeg-
perlen» og «Gudsperlen» har
bare en liten «stillhetsperle»
mellom seg: Du er aldri lenger
enn en liten stillhet unna Gud!
-Du kan alltid be til ham og
tenke på ham, og han vil alltid
tenke på deg med en ubeskri-
velig kjærlighet. ●

Lykke til med 
konfirmasjonsdagen og

veien din videre! 
Gud velsigne deg! 

Vennlig hilsen fra 
alle konfirmant-

lærerne v/ kateket 
Ingunn  

Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1

VELKOMMEN
TIL NATTKAFÉ!
Har du lyst til å finne på noe gøy på
fredager? Da bør du ta turen innom
nattkaféen vår i Birkeland menig-
hetshus!

Vi er åpen fra 1930-2300!

I kaféen er det salg av pizza, brus og
diverse andre godsaker. Vi har play-
station, bordtennis, og mye annet gøy
dere kan finne på! Eller dere kan
selvfølgelig bare slappe av i peisestu-
en sammen med venner.

DATOER: 
• 26 mars • 9 april • 30 april
• 14 mai• 28 mai

Kjære konfirmanter! 
Du har visst det lenge, men nå begynner det kanskje for alvor å gå
opp for deg: Konfirmasjonsdagen er rett rundt hjørnet! 
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Lørdag 24.04.  Kl.11.00 
Brekne Celine
Dammerud Julie
Fjeld Agnes Rebekka
Fossestøl Lise
Hasund Mia
Sæthre Ingvild Hårvik
Bergesen Jesper Jacobsen
Birkeland Joakim
Bjerke Erlend
Clausen Eivind
Fjeldsbø Erik Aase
Johanson Christer
Pettersen Karl Erik
Pettersen Nikolai Drews
Sandven Henrik
Sørland Håvard

Kl.13.00
Amland Ingvild Reksten
Ellingsen Ida
Eriksen Camilla Amalie
Hammersland Mari Hauge
Heimdal Camilla Hamre
Hellesnes Susann Hiba
Haarvei Andrea Regine Fleissner
Klausen Solveig Heldal
Lomsøy Mette
Vorland Adriana M. Birkeland
Austevoll Håvard
Brakstad Bjørnar Haga
Dyngeland Mathias Lønne
Gaarder Vegard
Jonassen Jens
Nilssen Joakim
Sandøy Magnus

Søndag 25.04.  Kl.11.00 
Bakk Julianne Dybsland
Birkeland Helene Frotveit
Furnes Evelyn Ruth
Hoff Frida Galtung Døsvig
Holmefjord Ingrid Skudal
Kannelønning Kristine J.
Michelsen Martine
Philipps Rikke
Riisnes Andrine Midtun
Sande Sigrid Freihow
Solberg Mariell Bjaanes
Askvik Andreas
Hallberg Mads Markus Alvseike
Haraldsen Remi-Andre Nøstvik
Henriksen Per Gøran
Hestholm Erlend Mogens Kirfel
Lilletvedt Morten Legland

Kl.13.00 
Ellefsen Elisabeth Tangerås
Jensen Marie Lie
Johnstad Thea Elisabeth
Urdal Maria Hack
Bjordal Christopher A. Knudsen

Eknes Jarle Tydal
Ertsås Bjørn Inge
Helgesen Robin Henriksbø
Henne Simen André
Iversen Simen Løland
Johnstad Simon
Larsen Endre Vik
Lid Sander Tveiterås
Nielsen Martin Eeg
Oppedal Joachim
Torgersen Martin Norstrand
Ånes Eivind Wiik

Søndag 02.05.  Kl.11.00 
Bruvik Ingeborg Astrid Røen
Christiansen Vilde Stefansson
Dahle Julie
Daltveit Britt
Elven Amalie
Kvandal Hege Bruvik
Langeland Gabriela
Løberg Silje
Nilssen Ingrid Kamilla Fredheim
Sivertsen Linn Therese Valle
Solberg Hilde
Stubseid Sunniva Hallås
Stølsbotn Ida Louise Nesse
Sørheim Live Linn
Verhoeven Kristine Førdestrøm
Ågnes Sofie Salthella
Hetleøen Sebastian L. Roll-Lund
Kongsvik John Andre

Kl.13.00
Batalden Sunniva
Bjørkhaug Diana Grace Jaculan
Bjånesøy Vår
Børve Trude
Gundersen Hanne Walle
Hermanrud Marie Mona
Haarklau Kristine Aker
Kjersem Ingeborg Emilie Otterlei
Ogazi Nnedi Adaeze
Rong Marita Onarheim
Sundquist Anna Anthun
Tomassen Solveig Halle
Veisdal Margrethe Færevaag
Øxenbjerg Rebecca Hjertaker
Eriksen Even Selle
Joten Séan Petter
Moe Henrik Børhaug
Skjolddal Ole-Gunnar Turøy

Lørdag 08.05.  Kl.11.00
Bergesen Julie Isabel Solberg
Haugsbø Elisabeth
Helgesen Dorthe Landaas
Hjellvik Maria Antun
Lyngbø Marte Aksnes
Austevoll Sindre
Børsheim Håkon
Dyngeland Mathias Sørlie

Erichsen Eivind Strand
Hatland Joakim
Lofthus Johan
Milde Vegard
Mykleby Martin
Nordstrøm Christian Sunde
Strøm Markus
Vestvik Erik Klokset
Øverland Bjørnar Vevatne

Kl.13.00
Elsheim Helene
Fiksdal Amalie Forbord
Frisvold Ane Rye
Solheim Carmen Iselin Fosse
Torvanger Mari Furholt
Bergh Casper Christoffer
Bjelland Vegard
Dahle Erik André
Elsheim Markus
Eriksen Espen Cato
Hestad Christian
Klippen Jakob Anspach
Krossøy Glenn
Lie Joachim Schjøtt
Linga Ørjan
Onarheim Alexander Nilsen
Westrum Flemming Haga

Søndag 09.05.  Kl.11.00
Bakketun Kristen Haara
Eimhjellen Sigbjørn Haugsbø
Eknes-Hordnes Martin
Holvik Aasmund Jonassen
Knutsen Mikal Herman Sætre
Lie Jørgen Ure
Monsen Marius Lie
Myklebust Daniel Ulsmåg
Onarheim Øyvind Aasmul
Risholm Adrian
Sivertsen Svein
Tesdal Joakim
Urhaug Mathias

Kl.13.00
Eide Camilla Graue
Eide Marita Graue
Gjørøy Susanne Wichne
Holsen Ingrid Flatebø
Jakobsen Sandra Vaksdal
Løvold Synne
Marthinsen Juliet Finnesand
Mathiesen Anne-Marte Padøy
Saltvold Henriette
Tønjum Vera Marie
Birkenes Ole-Petter Fortun
Boga Steffen Algrøy
Jensen Aleksander
Karlsen Ørjan
Kvalvaag Adrian Kausland
Meier Tarald
Moen Torstein Alvsaker
Totland Willy Andrè

Kristi Himmelfartsdag 13.05.
Kl.10.00 
Christiansen Stine Marie
Jensen Marthe Thomine
Nordbø Emilie Kilen
Pettersen Marit Fausa
Rønning Kaja Volden
Skavhellen Inga Elise
Steine Silje Berntzen
Waage Helene Fageraas
Andersen Jan Henrik
Bongom Stian Engelsen
Bærug Håvard
Handegard Eivind
Madland Tarjei Svanes
Meek Sindre
Strømsø Even
Teigland Torstein
Aarstad Jørgen Hersvik
Åsen Anders Birkeland

Kl.12.00 
Ackre Maia Drusilla
Bartnes Julie Klokeide
Drange Christina
Eckhoff Gunhild
Farestvedt Synne Martin
Fredheim Malene Kulild
Halleland Julie Kristine
Halvorsen Silje Tveitnes
Hildershavn Guro
Hystad Iselin Jeanett Olsen
Isachsen Hilde Frøseth
Stavang Maren Olsen
Bendiksen Ole-Morten Rødskar
Darsonville Pierre Magnus Bøe
Engelsen Håvard Tysnes
Førland Marius
Hole Kristian Andersen
Molven Eivind Duus
Nerdal Jon Bernhard Steinkopf
Remme Aleksander Hauge

Kl.14.00 
Brekke Guro Borgen
Erichsen Susanne Riisøen
Frotvedt Kristine
Horne Frida Deisz
Johannessen Elise Hisdal
Lundekvam Julie
Olsen Madeleine Vatle
Pétursdôttir Oddrun
Pinches Ingerda Nicole Odland
Skaten Henriette Sophie Vik
Stordal Vilde Svanevik
Titlestad Synne Vårbakken
Valvatne Mathilde
Westheim Charlotte Wallevik
Gavois Tobias
Moe Håvard Eirik Irtun
Skogland Endre Odland
Vetti Asgrim Høberg

Klimaaksjonen
SOS fra sør
Fra nord til sør kjemper mennesker mot
tørke, flom og ekstreme værforhold. De
som har minst rammes ofte mest. 

AV HILDE WOLTER 

For andre år på rad utfordrer Kirkens Nød-

hjelp oss til å bli med i kampen mot klima-
endringene. Klimaendringer er blitt et
rettferdighetsspørsmål for mennesker i
sør. Vi må ta vare på jorda vår samtidig som
vi sikrer menneskers rett til utvikling. Bli
med å med å støtte fattige mennesker i
land som Brasil, Kenya og Bangladesh. 
Aksjonen går av stabelen tirsdag 23. mars,
og Birkeland skal sende ut konfirmanter
som bøssebærere. Sammen med KRIK

Nesttun skal KRIK-konfirmanter og glo-
bal-konfirmantene delta på aksjonen. 
Vi ønsker også alle andre som ønsker å
være med som bøssebærer velkommen
til å delta. Man kan stille opp i kirken kl.
16.15 på aksjonsdagen for å bli registrert.
Da gjenstår det bare å ønske alle bøsse-
bærere lykke til og vi håper at alle blir godt
mottatt når de banker på dørene 23.mars!

Se også side 10-11

Konfirmanter våren 2010 i Birkeland kirke
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17.01. Caroline Fosdahl Taule
Pernille Helene Bruun
Maja Karstad
Odin Dyngeland-Merkesdal

24.01. Magnus Kvåle-Aasen
Amanda M. Hauge-Tvedt
Savannah W. Rongved
Karolina Bakke
Johannes Seltveit Osdal
Ida Emilie Søilen
Emilie Ure

31.01. Philip Risdal Hjelmtveit
Daniel Krossøy

31.01. Solan Jonathan Oliversen-
Kvamme

07.02. Vilma Hermine Bakketun
Ole-Jakob A. Skaarnes
Odin Nicolai S. Kronheim
Morten Erisson
Nicholas Schou Endestad-
Breivik
Sophie Stordal Skjervheim
Kristoffer Reigstad Fjeld

14.02. Mathias Ananiassen-
Larsen
Håvard Fyhn-Dyrkolbotn
Jonas Kvinnsland Amdal
Andreas Meyer

21.02. Susanna Kathleen Lawther

Kathe Sølvi Hauge
Anne Karin Johansen
Kari Eldegard
Agnes Marie Jansen
Ellen Marie Forland
Birgit Sandal
Thormunn Fjeld
Gerd Ingerid Hauge
Tordis Tonning
Sverre Fortun
Øivind Riple
Inger Thorvaldsen

Maria budskapsd., 21. mars kl.11

Gudstjeneste. Konfirmanter del-
tar. Leidulf Øy. Offer til musikkarb.
i menigheten. Søndagsskole. 
Kl.13.00: Dåpsgudstjeneste
Kl.12.30: Menighetens årsmøte i
menighetshuset.

Palmesøndag, 28. mars kl.11

Gudstjeneste med dåp. Rune Joar
Kysnes. Takkoffer til Norges Kr.
student- og skoleungdomslag.  

Skjærtorsdag, 1. april. NB: kl.19 

Gudstjeneste med skriftemål og
nattverd. Prest Per-Arne Mehren.
Takkoffer til Kirkens SOS Bjørgvin.

Langfredag, 2. april kl.11

Pasjonsgudstjeneste. Ivar Braut. 

Påskedag, 4. april kl.11

Påskedagsgudstjeneste med
nattverd. Leidulf Øy. Takkoffer til
Det norske misjonsselskap.  

Andre påsked., 5. april kl.19.30

Fellesgudstjeneste for prostiet:
«Oppstandelsesmesse» i Slette-
bakken kirke.

1.søn. etter påske, 11. april kl.11

Gudstjeneste for små og store.
Nattverd. Ivar Braut. Takkoffer til
Sædalen menighetsarb.  

Søndag 11. april kl.11:

Gudstj. på Nattland skole for me-
nighetsarb. i Sædalen v. Leidulf Øy. 

2. søn. etter påske, 18. april kl.11

Gudstj. med nattv. og dåp v. Kys-
nes. Offer: Misjonsprosjektet, Mali.  

***

Konfirmasjonsgudstjenester 

Fra lørdag 24.april til 13.mai er det
13 konfirmasjonsgudstjenester i
Birkeland kirke. I denne perioden
er det naturlig for menigheten for
øvrig å besøke en av våre nabokir-
ker.  Men: Det er søndagsskole i
Det gule huset (Sesam) rett over-
for kirken søndag 25.april, søndag
2.mai og søndag 9.mai kl.11. Bare
møt opp i Det gule huset.

Lørdag 24. april kl. 11 og 13: 

Rune Joar Kysnes og Carina Søf-
teland. Takkoffer til barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten. 

Søndag 25. april kl. 11 og 13: 

Rune Joar Kysnes og Carina Søf-
teland.Takkoffer til barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten.  

Søndag 2.mai kl. 11 og 13: 

Ivar Braut og Ingunn Myklebust.
Offer til diakoniarb. i menigheten.  

Lørdag 8. mai kl. 11 og 13: 
Per-Arne Mehren og Ingunn My-
klebust. Takkoffer til barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten. 

Søndag 9. mai kl. 11 og 13: 

Leidulf Øy og Ingunn Myklebust.
Takkoffer til barne- og ungdoms-
arbeidet i menigheten.  

Kristi himmelfartsdag torsdag

13.mai kl. 10 og 12 og 14: 

Leidulf Øy og Carina Søfteland.
Takkoffer til barne- og ungdoms-
arbeidet i menigheten. 

***

Søndag 25.april kl.19.30 

Konsert med Turid Bakke Braut
og programmet «Guds visdom». 

Søndag 2.mai kl.11.00

Gudstjeneste for Sædalen på
Nattland skole. Leidulf Øy.

Tirsdag 4.mai kl.20.

Kveldsgudstjeneste med nattverd
og vårsalmer.  Ivar Braut. 

Søndag 16.mai kl.11:

Gudstjeneste med dåp og nattverd
v. Braut. Takkoffer til speider-
gruppene lokalt.

Pinsedag, 23. mai kl.11:

Pinsedagsgudstj. v Kysnes. Dåp,
nattv. Offer: Misjonssambandet.
Kl.13: Dåpsgudstjeneste.

Andre pinsedag, 24. mai kl.19:

Fellesgudstjeneste for prostiet i
Søreide kirke.

Treenighetssøn., 30. mai kl.11:

Friluftsgudstjeneste ved Kåpes-
teinen på Totland v speidergrup-
pene og Per-Arne Mehren. Tak-
koffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 6. juni kl.11:

Familiegudstjeneste og utdeling
av Barnas kirkebok til barn født
1.halvår 2006. Ivar Braut. Offer til
Kirkelig Pedagogisk Senter (IKO)

Søndag 6.juni kl.11:

Friluftsgudstjeneste for Sædalen.
Møt opp ved den nye Sædalen
skole i Indre Sædal.

Søndag 13. juni kl.11:

Gudstjeneste med dåp og nattverd
v. Braut. Offer: Menighetsarb.
Kl.13: Dåpsgudstjeneste. 

Søndag 20.juni kl.11: 

Gudstjeneste og nattverd v. Braut.
Takkoffer til Menighetsfakultetet. 

Bibeltimer på menighethuset

tirsdager kl.19.30 – 21.30. 
23.mars v. Ivar Braut. Tema: Pro-
fetier om Messias. Joh. kap.2.
27.april v. Tone Totland. Tema: En
sannhetssøkene Nikodemus.
Joh.evang. kap.3.

Dette er menighetens «evangelis-
ke møter» med undervisning fra
Bibelen, pause over en tekopp og
avsluttende spørsmålsrunde. Det
er en god kjerne på 25 stk som
kommer ofte. Vel møtt til alle – og

en god idé kan det også være for
bibelgrupper å legge noen av
samlingene sine til en bibeltime.

Søndagsskole: 21.mars, 18.april,
25.april, 2.mai og 9.mai. På de to
første datoene kan en møte opp i
kirken kl. 11 eller direkte i Det
gule huset (rett ovenfor kirken)
kl.11.15. Fra 25.april møter en di-
rekte i Det gule huset kl.11.

Familiegudstjenester – gudstje-
nester for små og store – disse
søndagene: 11.april, 30.mai (fri-
luftsgudstj. på Totland) og 6.juni.

Årsmøte søndag 21.mars etter
gudstjenesten kl.12.30 – 14.00. 

Fastegudstjenester: Ons-
dag17.mars kl.19.00. Denne kvel-
den vil vi sammen med Kantoriet
synge flere av de kjente og mer
ukjente salmene for fastetiden. 

Kirkens Nødhjelp fasteaksjonen
tirsdag 23.mars kl.16.30-19.00.
Avsluttes med gudstjeneste sam-
men med konfirmantene kl.19.30.

Konsert med pianisten og sange-
ren Turid Bakke Braut søndag
25.april kl.19.30 i Birkeland kirke. 

Fana Misjonssambands Barnes-
tevne søndag 18.april kl.15 på Bir-
keland menighetshus. Sang, lek,
andakt, fiskedam og mat.

Musikalkonfirmantenes konsert
lørdag 17.april, menighetshuset.

Bobla Tensing har sine vårkon-
serter lørdag 1. og søndag 2.mai
på menighetshuset.

Søndag 30.mai: Friluftsgudstje-
neste på Totland – i naturens egen
katedral! Vi samles ved Kåpestei-
nen.  De lokale speidergruppene
steller i stand, og det er en opple-
velse å samles i bakkene med ut-
sikt over Fana og byen. Prest: Per-
Arne Mehren. Parkering ved Riple
skule. De som trenger skyss opp-
fordres til å ringe menighetskon-
toret noen dager på forhånd. 

KRIK Nesttun (Kristen Idretts-
Kontakt) fredager kl 18-20 i gym-
salen på Midtun skole. Det er for
de som går i 8.klasse og oppover.
Hvis du vil vite mer kan du sende
mail til kriknesttun@hotmail.com 

Nabokafeen: Åpent på menig-
hetshuset tirsdager kl.12-14. So-
sialt samvær og rimelige priser.

             kalender

døpte

døde

gudstjenester

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