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Påskefest 

2011
Årets store Påskefest varer fra 
10. april til 1. mai. Under denne 
«paraplyen» samles mylderet 
av høytidsrelaterte kirkelige 
og kulturelle arrangementer i
Bergen. Side 6-7

Fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelps Faste-
aksjon 2011 går av stabe-
len 10.-12. april. I år setter
aksjonen fokus på økono-
misk rettferdighet. Sam-
men kan vi kjempe for en
fremtid uten fattigdom. 

Side 8-9

Korøvingsmiddag
To ganger i semesteret er
fellesmiddag og barneko-
røving kombinert. Tor Inge
Tunsberg, Oddhild Godøy,
Laila Høviskeland og Kris-
tin Bovim (bildet)  har stått
for maten. Side 8-9

Her har det vært
storfolk før
Bispevisitaser er ingen
noen ny erfaring. Kanskje
var til og med Gjeble Pe-
derssøn innom Birke-
land? Han var både den
siste katolske og den før-
ste lutherske biskopen i
Bjørgvin. Side 2-3
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Helg i Birkeland nr 2 2011. Utgiver: Menighetsrådet i
samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana.
Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i
menigheten og regnes ikke som uadressert reklame. 
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: birkeland. menighet@bkf.no. 
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Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid 
Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut. 
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Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.

Stoffdeadline neste nummer: Mandag 16. mai
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Møtekalende, utgivelselplan og supplerende info:
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blader Fana prosti», www.facebook.no 

Påske og Gudserfaring 

REFLEKSJON AV IVAR BRAUT

Så kan vi si «men», men jeg sier

«og»: Påskehistorien er kjernen og

det hører med at vi selv også kan gjø-

re Guds-erfaringer. Det vil si at vi helt

vanlige mennesker kan erfare og

oppleve i eget liv slik at vi i ettertid

kan si: Det var en erfaring av Gud.

Noen ganger skjer det. For noen al-

dri, for andre ganske mange ganger.

Det er ikke et tegn på gudstro eller

ikke. Det er helt i orden ikke å ha opp-

levelser og erfaringer. Mange vil også

si: Jeg savner det ikke. Andre vil kan-

skje si: Jeg har mine erfaringer, og

det er litt krevende å ha det slik. Og så

er vi jo veldig forskjellige som men-

nesker i det å omtale egne erfaringer.

Både hva vi sier og om vi sier noe.

Poenget nå er at Gudserfaringer

finnes. Det er vel ikke så merkelig når

vi regner med Gud som levende og

virksom. Jeg er opptatt av å avdra-

matisere Gudserfaringene og samti-

dig holde de fram i lyset slik at de kan

gjøre sin gode gjerning og lede oss til

Jesus.

Jeg tenker at det oftest handler om

naturopplevelser, drømmer eller

samtaler. Det kan være sterke natur-

opplevelser. Det tradisjonelle er jo

gjerne øyeblikket når en når fram til

en fjelltopp. Jeg tror det like godt kan

være oppmerksomhet for en stem-

ning og et nærvær

uten at syns-

inntrykkene

trenger å

være så spe-

sielle. Det ty-

piske er nok

når noen sier:

- Plutselig bare

merket jeg at

Gud var der. 

Det er ikke en

ny tro, for vi tror Gud er hos oss alltid.

Men nettopp derfor skal vi ta vare på

Gudsopplevelsen når den kommer. 

Eller det kan være drømmer, både i

søvn og i våken tilstand. Ja, for selv

når vi er våkne kan tankene forsvinne

bort fra de vanlige synsinntrykkene

og vi ser noe annet. 

Det handler vel om inntrykk som er

hellige og dyrebare for oss selv, men

som vi ikke vil finne på å kalle selve

virkeligheten. 

Det blir ekstra tydelig, tror jeg, om

det er en samtale du kaller en Gud-

serfaring.

Du satt der i fortrolig samtale med

en eller flere. Du opplevde en forun-

derlig stillhet og vàrhet. Ordene ble

mer enn ord. Det ble en dypere erfa-

ring der du merket Guds nærvær i

samtalen. 

Om jeg er blitt nyreligiøs? Det kan

en være sikker på at jeg ikke er. Der-

imot er dette kirkens erfaring

gjennom århundrene, men har lenge

vært lite lagt merke til. Men jeg vil gi

mot og oppmuntring til alle som

kjenner på dette, til å ta vare på erfa-

ringene som en skatt og la de være et

tegn på at Kristus er Den Oppstandne

og nærværende også i dag.

Kristus og han korsfestet. Det er

det som teller. Les f eks 1.Korinter-

brev kapittel 2.

Kristus er virkelig oppstått. Det er

det som avgjør alt. Eller Johannes

kap.20 eller 1.Korinterbrev kapittel

15. De som møtte Den Oppstandne

kunne fortelle: Kristus er sannelig og

virkelig oppstått! Det er fra denne kil-

den vi leser og tar vare på Bibelordet.

Det er dette vi tror på. Dette er vårt

håp. 

Og noen ganger erfarer vi Guds

nærvær. Det kan vi trygt takke for og

ta vare på.

Gud til ære. ●

Biskop Halvor Nordhaug i var på
tredagers besøk i Birkeland i januar.
Slik direkte kontakt mellom biskop og
personer, aktiviteter og institusjoner
innen menigheten er både utfordrende
og nyttig, og ikke minst inspirerende
for det videre arbeid fremover.

AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Etter 15 år uten formell «inpeksjon» og tilbakemel-
ding fra kirkens øverste tilsynsperson i bispedøm-
met, ble besøket naturligvis preget av en viss for-
ventning og spenning, og biskopens gjentatte utta-
lelser om at han var imponert over mye av menighe-
tens arbeid, ble selvsagt tatt vel imot.

I de første århundrer hadde enhver menighet i
byer og tettsteder en biskop som prest og leder, og
menigheter i landdistriktene ble styrt av en presby-
ter på vegne av biskopen, som hans stedfortreder
(vicarius, vicar = engelsk sogneprest). Alder gav ære
og autoritet, og presbyteren var da en av de eldste
menn i menigheten. Prinsippet med en biskop sen-
tralt plassert og med stedfortredere i landdistriktene
ble grunnlag for den ordning vi fikk i Norge med
inndeling av landet i stift, som fra 1919 fikk beteg-
nelsen bispedømmer.

Etter gjeldende tradisjon skal et flerdagers bispe-
besøk – eller en visitas (= undersøkelse, ettersyn) som
det heter etter gammelt – egentlig komme minst
hvert 6. år, og i ikke særlig gamle retningslinjer for
visitasen heter det bl. a. at «biskopen skal skaffe seg
orientering om menighetens åndelige tilstand, ung-
dommens kristelige oppdragelse og de sosiale og mo-
ralske forhold». Inntil 1969, da den nye loven om
grunnskolen gjorde slutt på skolens ansvar for kir-
kens dåps- og trosopplæring, måtte kirkens prester
også gjøre nøye greie for sine besøk og overhøringer
i skolen av undervisningen i kristendomskunnskap,
og hva de mente om kvaliteten av dette arbeidet som
lærerne utførte på vegne av kirken.

I flere århundrer var Birkeland et sogn i Fana me-
nighet og ble først 2. januar 1948 egen menighet, så
det er store muligheter for at opp til 12 biskoper har
hatt visitasmøter i Birkeland kirke i årene etter at

Påskehistorien er helt grunnleggende i kristen tro. Jesu død og
oppstandelse er mer enn viktige sider ved kristendommen: Det
er kjernen i det vi tror.

Bisper h
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den nye kirken ble tatt i bruk 21. nov. 1878. I
tidligere år, fra reformasjonen i 1536 og frem-
over, var 23 biskoper på visitasmøter i Fana,
og vi kan regne med at flere av dem også var
innom kirken på Vallaheiane, ved den gamle
ferdsleveien sørover. Kanskje blant dem også
mangeårig prest i Mariakirken, Gjeble Pe-
derssøn, som før reformasjonen var katolsk
biskop i Bergen, men som fra 1537 ble den
første superintendent, som biskopene nå
skulle kalles? Eller Erik Pontoppidan (som
laget en forklaring til Luthers katekisme, som
alle barn måtte lære utenat), Johan Nordahl
Brun (som skrev «Jeg tok min nystemte») og
Jacob Neumann (som mente at kirkesangen i
Fana kunne være slett og til liten oppbyggelse,
men at konfirmantene svarte med ferdighet og
forstand). La oss ikke glemme Chr. Mi-
chelsens morfar, Peder Christian Hersleb Ki-
erschow, som var vel tilfreds og mente at ung-
dommen svarte meget godt på spørsmålene.

Biskop Peter Hersleb Graah Birkeland var
den siste med visitaser på Kirkebirkeland, og
han pekte stadig på at sognet trengte en langt
større og mer sentralt plassert kirke enn den
man hadde på Vallaheiane. Og det fikk sog-
net i 1878, og for biskopen ble Birkeland kir-
ke på Midttun en av de 81 kirkene som han
vigslet i sine 18 år som biskop i Bjørgvin Stift.

Nye biskoper sendte alltid et hyrdebrev til
sine prester. Det var et rundskriv, der han
gjorde oppmerksom på sentrale problem og
oppgaver for kirken og for hans egen gjer-
ning. Hyrde er en gammel betegnelse på gje-
teren, som i gamle dager i vårt land fulgte
husdyrene på beite om sommeren, og med
en lang stav i hånden skulle verne dem mot
ulv og ørn og andre rovdyr. Biskopen skulle
være en slik hyrde for menighetene, og som
symbol på dette fikk han også en lang hyrdes-
tav. Norske biskoper har forlengst lagt bispes-
taven til side, og fra 1815 har norske biskoper
bare båret et stort kors i kjede på brystet som
tegn på sin verdighet og oppgave.

Biskop Halvor fikk en fyldig visitasmelding
fra Birkeland menighet før han kom på «vi-
sitt» til Birkeland menighet, og han kvitterte
med et omfattende visitasforedrag som opp-
summerte hans inntrykk. Biskopens hyrde-
brev til medlemmene i Birkeland menighet
og i alle de øvrige menighetene i bispedøm-
me, foreligger i den lille boken «Kjærlighe-
tens hus», betraktninger omkring troen om
Den treenige Gud. ●

Biskop: episcopus (lat) = tilsynsmann, 
inspektør. Presbyter: presbyteros (gr) = eldste
diakon: diakonos (gresk) = tjener

har vært her!

10 ÅR MED 
BOBLA 
TEN SING!
I år feirer Bobla ten sing 10 års
jubileum. Lørdag 19. mars
startet markeringen med
gallakveld på menighetshuset,
der nåværende og gamle
medlemmer var invitert.

AV HILDE WOLTER

På gjestelisten stod også de voksne som
har vært med å bidra gjennom årene.
Bjørg Øgaard, Kjetil Seime, og Jarle Ve-
land er noen av de viktige støttespiller-
ne som kom på festen. 

Styret i Bobla hadde virkelig lagt ned
mye arbeid i få til en flott kveld. Gjes-
tene ble møtt med velkomstdrink, og
videre var det tapas til middag og kaker
og is til kaffe. På programmet stod det
quiz, opptreden av Bobla, sanginnslag,
andakt og mimring. 

I ukene som kommer vil Bobla forbe-
rede seg til årets konsert som i år har
fått tittelen «På vei med Bobla». Der
skal det også markeres at ten sing i Bir-
keland er 10 år i år. Er det forresten
noen som lurer på hvordan Bobla fikk
nettopp dette navnet? Her kommer
forklaringen; Fordi at «I Guds bilpark
er alle like mye verdt, enten du er en
Ferrari eller en gammel Boble»! ●

Pontoppidan. Graah Birkeland. Nordhaug.

KN-aksjon tirsdag 12.april
Under Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon er konfirmanter og deres foreldre er viktige medarbeidere. Det blir
besøk på dørene med innsamling i fastebøssene fra ca. kl.17 til 18.30. Alle har legitimasjon på seg som kan 
sammenlignes med de plomberte bøssene. Ta vel imot konfirmantene som gjør en innsats for søsken i andre land!
Når bøssebærerne er vel tilbake i kirken med bøssene, blir det mat å få og deretter gudstjeneste med  konfirmantene
og foreldre og andre. En kveld i solidaritet for andre, fellesskap med hverandre og med gudstjeneste. 
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Påskesalmer
To salmer utgjør til sammen 
påskebudskapet. Og de taler 
begge ganske så sterkt til hele
oss. De er kommet til gjennom 
sterk erfaring av Det som alltid 
er større. Gud er alltid større. 
Begge blir sunget i Birkeland 
kirke denne påsken.

Langfredagssalme
Jakob Sande:

«Du som låg i natti seine»

Du som låg i natti seine
sorgtyngd, vanvørd og åleine,
skjelvande på såre kne,
du som skåli trufast tømde
medan alle dine rømde,
stridsmann frå Getsemane!

Du som spotta vart og banna,
kront med klungerkrans 
om panna,
medan augo brann i sorg,
du som stod i namnlaus pine,
skild frå dei du kalla dine,
einsam i Pilati borg!

Du som hekk til krossen nagla,
medan blodut sveitte hagla
frå di panne då du sa:
«Fader, kvifor gjekk du frå meg!»
Å, lat nådens blodstraum nå meg,
offerlam frå Golgata!

Påskedagssalmen
Johan Nordahl Brun:

«Jesus lever, graven brast»

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!

Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet,
Jesus vant, og jeg har vunnet!

Kirkevalg betyr valg til menighetsråd og valg
til bispedømmeråd.  Etter regelverket har me-
nighetsrådet oppnevnt en nominasjonskomi-
té som skal sørge for at det innen 1.mai fore-
ligger en liste med minimum 15 personer som
vil stille til valg i perioden 2011-2015. 

Det er også fritt fram for alle kirkemedlem-
mer over 15 år å levere inn forslag til egen liste
innen samme frist. Det må stå 10 stemmebe-
rettigede som forslagsstillere til listen.

Ved valgene fram til 2005 hadde pleide kun
et hundretalls medlemmer benytte stemme-
retten. I 2009 stemte over 700,  åpenbart et re-

sultat av at valget var bedre kjent og var lagt til
samme dag som andre offentlige valg.

Valget er en anledning til å vise ved stemme-
givning at det betyr noe å være medlem av
Den norske kirke. Det er en god støtte for de
som stiller til valg at mange viser interesse. 

Mer stoff med bl a presentasjon av kandida-
ter kommer i menighetsbladet. Og i august
kommer det valgkort i posten til alle medlem-
mer med stemmerett, dvs. alle som er fylt 15 år
i løpet av året. Det betyr at årets konfirmanter
har stemmerett. Se www.kirken.no for mer
bakgrunnsstoff om kirkevalget. ● IVAR BRAUT

AV HILDE WOLTER 

To mandager dette semesteret har utvalget in-
vitert på hverdagsmiddag i forkant av korø-
velsene. Dermed har dirigentene flyttet
øvelsene til menighetshuset i Øvsttunveien.
Der har store og små samlet seg til middag og
mens barna øver med korene, har foreldrene
kunne slappe av med en kopp kaffe. Søsken,
både store og små myldrer rundt. Tilbakemel-
dingene har vært mange og positive. Et utrolig
bra tiltak som gjør en travel hverdag enklere.

Det er deilig å slippe å lage middag i en travel
hverdag og barna synes det er stor stas at hele
familien får delta. Foreldrene får mulighet til å
knytte nye eller bedre bekjentskaper og vi hå-
per at dette vil være en fin mulighet til å inklu-
dere enda flere barnefamilier i menigheten. 

I utvalget sitter Kristin Bovim (leder), Tor
Inge Tunsberg, Laila Høviskeland, Oddhild
Godøy, og frivillighetskoordinator Hilde
Wolter. Når det skal lages middag til mellom
60 og 80 store og små er det godt å ha en ruti-
nert gjeng på kjøkkenet! ●

Korøving og middag

Denne våren har Birkeland Barne- og Ungdomsutvalg satset på
et nytt tilbud til småbarnsfamiliene som er tilknyttet barne-
korene KORgøyt og KORkult. 

Kirkevalget 12.september
12.september er det valg igjen! Både kommunevalg og fylkestingsvalg, men
også kirkevalg. Kirkevalgene skal fra nå av følge datoen for kommunevalget.
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REFLEKSJON AV 

PROST PER BARSNES

Ytrebygda er eit kyrkjeleg og
politisk pionerprosjekt! Kyr-

kjehuset som i desse dagar vert reist er re-
sultat av eit konstruktivt og godt samspel
mellom frivillig innnsats gjennom Ytre-
bygda kyrkjelag, Fana sokneråd, Bergen
kirkelige fellesråd og ikkje minst Bergen
bystyre, som har ei viktig rolle å spele når
det gjeld folkekyrkja sin lokale økonomi. 

Ynskjet om å bygge kyrkje i Ytrebygda er
gamalt. Ytrebygda kyrkjelag vart stifta i
1966, og har sidan då arbeidd for å få bygge
kyrkje. Likevel er det rett å seie at Ytrebygda
nærkirke i dag har vorte eit pionerprosjekt.
For slik prosjektet no er profilert, represen-
terer det ei nytenking i byen. Ei nærkyrkje er
ikkje ei vanleg soknekyrkje, men ho kan
byggjast på og bli det, om utviklinga gjer det
aktuelt. 

Veksande lokalmiljø måtte tidlegare ven-
ta nærare ein mannsalder før dei fekk seg
kyrkje. Bygginga av ei nærkyrkje kan der-
imot skje rimeleg raskt. Dette blir ein viktig
reidskap når nye nærmiljø skal utviklast.
For kyrkja er sjølv ein aktiv miljøskapar, og

vil vere ein god samarbeidspartnar for alle
positive krefter i å bygge gode lokalsam-
funn, der ulike sider ved menneskelivet blir
teke på alvor og gitt rom. 

Nærkyrkja er ei arbeidskyrkje som er
open ikkje berre på søndag, men også på
alle vekedagar mellom søndag og søndag.
Arbeidskyrkjene er av dei mest brukte for-
samlingshusa i byen! Bystyret har sett at
nærkyrkjer fyller mange funksjonar i eit lo-
kalsamfunn og i menneska sitt liv, og at det
såleis er ei god investering. I tillegg er det
slett ikkje verst at ein kan bygge to nærkyr-
kjer for det same som det ei soknekyrkje
kostar!

Nytenkinga  i dette byggeprosjektet kjem
til å bli ein vegopnar for at nye kyrkjer ras-
kare blir bygde i kyrkjelause utviklingsom-
råde, som ein viktig del av ei miljømedviten
byutvikling. Brukarane er ikkje minst born
og unge, men alle aldersgrupper har stor
glede av arbeidskyrkjene.

Vårt neste kyrkjeprosjekt i Fana prosti er
Sædalen nærkirke. For i Sædalen har det på
kort tid vakse fram nærast ein ny bydel. Det
er ei inspirerande glede at bystyret allereie
har løyvd pengar til førebuande planarbeid.
Bravo! ●

Kyrkjeleg og politisk pionerprosjekt

TEKST: LARS HAARR

Foredragsholder er Kjetil Aano, nylig avgått
generalsekretær i Det norske misjonssel-
skap. Han er nå prost i Tungenes prosti.

Kirkens misjonsansvar
På møtet vil Aano innlede til debatt om
hvordan dagens kirke skal forvalte sitt mi-
sjonsansvar. Hvordan skal en engasjere
mennesker for denne oppgaven? Er det in-
tolerant og avlegs å ta fram Jesu ord: «Jeg er
veien, sannheten og livet»? Det norske mi-
sjonsselskaps formål er i ord og handling å
vitne om Guds nåde i Jesus Kristus, og å bi-
dra til den verdensvide kirkes vekst og Guds
rikes utbredelse blant alle folkeslag. I Norge
er det frivillige organisasjoner innenfor kir-
ken som har tatt på seg disse oppgavene.
Eldst av disse organisasjonene er Det norske

misjonsselskap, som ble stiftet i 1842. Den
første misjonsforeningen i Fana ble stiftet i
1840-årene. I senere tid har flere menighe-
ter fått egne misjonsprosjekt. 

Nye utfordringer
Tidligere kunne regionale misjonsstevner
samle flere tusen deltagere. Søndagsskolens
dag kunne da være en nesten like stor utfor-
dring som 17. mai for bergenspolitiet, på
grunn av folkemengden. Så begynte tallet
på misjonsforeninger å skrumpe inn. Re-
kruttering ble et problem, og færre misjo-
nærer ble sendt ut. Inntektene gikk ned, og
eiendomssalg, oppsigelser og omorganise-
ring måtte til. Samtidig forandret det nor-
ske samfunnet seg, og kravet om nøytralitet
i livssynsspørsmål ble stadig sterkere. Dette
er også en del av de utfordringene Det nor-
ske misjonsforbund møter i dag. ●

Fana menighetssenter, torsdag 28. april 
kl. 19.00. Enkel servering og misjonsoffer.

Hvor går misjonen?
Fana prosti og Bergen fellesforening for Det norske misjonsselskap
inviterer til åpent møte om misjonsansvar og misjonens framtid. 

HOLDER FOREDRAG: Kjetil Aano har vært

misjonær på Madagaskar i syv år. Fra 2000

fram til i år var han generalsekretær i mi-

sjonsselskapet. Nå er han prost i Tungenes

prosti. FOTO: KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE

Fana prosti utvides 
Menighetene Sælen og Fyllingsda-

len menigheter innlemmes nå i Fana

prosti. Kontoret i Fana utvides der-

med med to nye medarbeidere, sam-

tidig som bispedømmet er i ferd med

å behandle sak om nedlegging av

Laksevåg prosti. Vedtaket deres vil

sannsynligvis foreligge til somme-

ren. Menighetsbladet kommer tilba-

ke til saken i vår neste utgave. ●

Presentasjon av 
trosopplæringen
Vi har satt oss som mål å presentere

trosopplæringen i alle de syv menig-

hetene i Fana prosti. Tanken er at

dette skal være både til inspirasjon

og informasjon for hverandre. Sist

møtte vi Fana menighet, og denne

gangen var det Søreide som stod for

tur. Grunnet plassproblemer må

denne presentasjonen stå over til

neste utgave. Stafetten vil deretter

gå videre til (i følgende rekkefølge)

Birkeland, Skjold, Bønes, Slettebak-

ken og Storetveit. ●

Kulturkalender: 
Se Påskefest-oversikten side 6-7

Ytrebygda nærkirke er under bygging. Torsdag 14. april kl. 13.00 legg
biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, ned grunnsteinen. 
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SØNDAG 10. APRIL

18.00 Laksevåg kirke
Hele menigheten synger. Nybø
Brass, Korguttene på Laksevåg,
Laksevåg kirkes barnehage, 
Laksevåg kirkes barnekor. Heidi
Lambach, sang, Erlend Os, 
piano/orgel, Rolf Aardal, konf.

18.00 Solheim kirke
Jentekoret Kalliope. Åsne Kvam-
me, dirigent og mezzosopran.
Mariko Takei, piano. Verker av
bl.a. Fauré og Dvorák. Markering
av nytt piano i Solheim kirke.

19.00 Sandvikskirken
Fauré: Requiem, samt verker av
Duruflé og Franck. Katarina P.
Paulsen, sopran, Olav Veierød,
baryton. Sandviken kantori, Bjørn
Lien, dir., Per Inge Hove, orgel.

19.00 Skjold kirke
«Smak av himmel – spor av jord».
Salmer i ulik drakt. Arne P. Peder-
sen og Martin M. Herfjord, sang,
Andreas Andersen, klaver, Matias
Askvik, kontrabass, Stig Wernø
Holter, orgel. Koret Cantus, Anne
Berit Hodne, dirigent.

19.00 Åsane kirke
Mozart: Kroningsmesse, Händel:
Utdrag fra Messias. Fana Kyrkje-
kor, Jostein Aarvik, dirigent. Slet-
tebakken Motettkor, Olav Øgaard,
dirigent Prima Vista, Korskolen
Åsane kirke, Jan Røshol, dir.. Fana

kammerorkester, Olav Stordal, dir.
Bill. kr. 200 v/inng., kr. 150 i
forhåndssalg.

20.00 Johanneskirken
Premiere på operaoratoriet «The-
odora» av Händel. Kristy Swift, 
sopran, Ryan Belongie, kontra-
tenor, Friedeman Kunder, bass,
Stanley Jackson, tenor, Tone K.
Thorsen, alt, Geir Molvik, tenor.
Iscenesettelse: Ted Huffmann, lys:
Jens Lange, cembalo/continuo:
Luca Tieppo. Bergen operakor og
Opera Bergens ork. Anne Randine
Øverby, mus. leder. Bill. kr. 390/290.

TIRSDAG 12. APRIL

20.00 Johanneskirken 
Händel: «Theodora». Se 10. april.

FREDAG 15. APRIL

20.00 Åsane kirke
Gloriamesse, Tore Aas og Oslo
Gospel Choir. Cantus Sororum,
Concord, G-nøklene, Ignis, Jubi-
late, Magnificat/Jubal, Prima Vis-
ta, VOKA. Geir H. Waaler, sang,
Bjørnar Hovlid, piano, Tore H. Sæ-
vik, gitar, Svein I. Storsæther,
slagverk. Lenamaria Gravdal,
Ragnhild Sæle, Eli Eidsnes, dir.

22.00 Åsane kirke
Musikkafé. Musical highlights m/
div. solister. Jan Røshol, prosjekt-
leder.

LØRDAG 16. APRIL

12.00 Korskirken
Orgelres. Kristen Øgaard, orgel.

12.00 St. Markus kirke
Orgelmeditasjon. Verker av Bach +
tre jubilanter: Liszt (1811-1886), J.
Alain (1911-1940) og A. Guilmant
(1837-1911). Mariko Takei, orgel.

17. APRIL, PALMESØNDAG

11.00 Slettebakken kirke 
Åpning av den 7. påskeutstillingen
etter gudstjenesten. Utstillingen
er åpen til pinse og er tilgjengelig i
forbindelse med gudstjenester og
andre arr. Billedkunstner Per 
Helge Hansen bor og arbeider på
Askøy, og maler bilder i spen-
ningsfeltet tradisjon/modernitet
og figurasjon/abstraksjon. Han
har også laget forsiden til årets
Påskefest-program. Mer informa-
sjon: www.perhelgehansen.no 

19.00 Fana kirke 
Rebecca Lambrect, fløyte, Erlend
Os, orgel/flygel. Bill. kr. 100

19.30 Bønes kirke
Credo. Pasjonsmusikk av Carsten
Dyngeland. Thomas Nøkling,
saks., Barbro Husdal, sang, Jim
Lassen, fagott, Per Hanevold, 
fagott, Carsten Dyngeland, klaver.

19.30 Bergen domkirke
MacMillan: «Seven Last Words
From the Cross». Barber: Adagio
for Strings. Bergen domkor og
strykeorkester. Domkantor Kjetil
Almenning, dir. Bill. kr. 250/150.

20.00 Johanneskirken 
Händel: Theodora. Se 10. april.

TIRSDAG 19. APRIL

12.00 Johanneskirken
Orgelres. Asbjørn Myksvoll, orgel.

20.00 Storetveit kirke
Pasjonskonsert. Folketoner, jazz
og improvisasjoner til billedserie.
Chris André Lund, sang, Ingvill
Morlandstø, saksofoner, Stein
Inge Brækhus, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel & keyboards. Bill. kr.
100/60 v/inngang.

ONSDAG 20. APRIL

12.00 Arna kyrkje
Orgelres. Musikk og tekster til
ettertanke. Karoline Leiros, orgel.

19.00 Storetveit kirke
Kveldstoner i den stille uke. Bar-
bro Husdal, sang, Carsten Dynge-
land, orgel/klaver.

21. APRIL, SKJÆRTORSDAG

18.30 Søreide kirke
Korsvandring i ord, musikk og bil-
de. Utøvere fra Søreide menighet. 

19.00 Fana kirke
Pasjonskonsert. Anne-Margrethe
Eikaas, sopran, Jostein Aarvik, org.

19.30 Bønes kirke
Skjærtorsdagsmeditasjon. Barbro
Husdal, sang, Carsten Dyngeland,
orgel/klaver.

22. APRIL, LANGFREDAG

11.00 Fridalen kirke 
Pasjonsgudstjeneste. Pergolesi:
Stabat Mater. Solister, stryke-
kvartett og orgel. Knut Christian
Jansson, dirigent.

19.00 Bergen domkirke
J. S. Bach: Matteuspasjonen. Ba-
rokksolistene, Bergen barokk og
Kor vest. Berit Norbakken Solset,

AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND OG 

LEDER AV PÅSKEFEST-KOMITEEN TORFINN WANG 

Bergen kommune har også i år støttet pro-
grammet med 150.000 kroner, og det gjør at
mange av produksjonene har kunnet søke
om støtte. Det er et utrolig stort arbeid som
legges ned i disse produksjonene hver for
seg. Ildsjeler, profesjonelle og amatører ar-
beider side om side, i nær kontakt med den
lokale menighet. Hva er det med påsken
som inspirerer alle kunstnerne til denne sto-
re satsingen? 

Dramatisk fortelling
Påskens innhold er et drama som innehol-
der en fortettet fortelling. Vi møter Jesus
som først blir hyllet av folket på vei inn til Je-
rusalem. Det er fortellingen om nært venn-
skap, svik, om innstiftelsen av nattverden,
Jesu lidelse, død, og oppstandelse, fra den
dypeste fortvilelse til håpet og gleden. I møte
med denne fortellingen blir hele vårt regis-
ter av følelser aktivert. Det er mange som
ikke helt klarer å forholde seg til dette bud-
skapet, mange som synes at det blir for nært
og krevende. Her kommer kunsten inn og
redder oss. Kunsten gir liv og vinger  til fø-
lelsene, og peker på sider ved fortellingene
som gjør at vi kan kjenne oss igjen.

Å komme sammen
Det greske ordet for kirke, «ekklesia», betyr å
komme sammen. Bjørgvin bispedømme har

Klart for Påskef
Påskefest varer i år fra 10.
april til 1. mai, og er et forsøk
på å samle, koordinere og
gjøre kjent det som skjer i
kirkene i Bergen i perioden.

KLAR FOR PÅSKEFEST: «Kunsten gir liv
og vinger til følelsene, og peker på sider
ved fortellingene som gjør at vi kan kjen-
ne oss igjen» skriver Kjell Bertel Nyland
(bildet) og Torfinn Wang.

FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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sopran, Marianne Beate Ki-
elland, mezzosopran, Mika-
el Stenbäck, tenor, Johan-
nes Weisser, baryton, Adam
Riis, evangelist. Domkantor
Kjetil Almenning, dirigent.
Bill. kr. 250/150.

23. APRIL, PÅSKEAFTEN

12.00 Bergen domkirke
Orgelresitasjon. Verker av
bl.a. Frank Martin og J. S.
Bach. Karstein Askeland,
orgel.

18.00 Johanneskirken
Orgelmeditasjon. Verker av
Bach + tre jubilanter: Franz
Liszt (1811-1886), Jehan
Alain (1911-1940) og Ale-
xandre Guilmant (1837-
1911). Mariko Takei, orgel.

23.00 Sandvikskirken 
Påskenattmesse.

23.00 Sælen kirke 
Påskenattsmesse.

23.00 Bergen domkirke 
Påskenattsmesse.

24. APRIL, 1. PÅSKEDAG

19.00 Storetveit kirke
Klassiske perler, Jan Erik
Endresen, tenor, Ines Mai-
dre, orgel. Verker av Dvorak,
Haydn, Händel, Adams,
Stradella, Puccini m.fl. Bill.
kr. 150/100.

19.30 Slettebakken kirke
Marias påske - en fortelling
om å miste sin beste venn.
Av og med Hilde Trætteberg
Serkland. Espen Rotevatn,

piano. Bill. kr. 80. Fremføres
også som en del av påske-
dagsgudstjenesten i Nykir-
ken klokken 11.00.

25. APRIL, 2. PÅSKEDAG

19.30 Bergen domkirke 
«Kven kan seia ut den 
glede». Sankta Sunniva
kammerkor i samarbeid
med et ensemble bestå-
ende av saksofon, cello,
slagverk og harpe fremfø-
rer bearbeidelser av religi-
øse folketoner. Tore Kloster, 
dirigent. Bill. kr. 150/80.

19.30 Slettebakken kirke
E. Hovland: Oppstandelses- 
messe. Slettebakken 
motettkor. Jorunn M. John-
sen og Gunn F. Unneland, 

blåsere. Kristen Øgaard, 
orgel, Olav Øgaard, dirigent.

20.00 Åsane kirke 
Lovsangsgudstjeneste. 
Prima Vista og Con Spirito.
Harald Myklebust, sang, 
Lenamaria Gravdal, orgel.

ONSDAG 27. APRIL

11.30 Korskirken
Kirkemusikalsk halvtime.
Kristen Øgaard, orgel.

SØNDAG 1. MAI

19.00 Fridalen kirke
A. Lotti: Missa Sancti
Christophori. J. S. Bach:
Christ lag in Todes Banden
(kantate, BWV4). Collegium
Vocale Bergen og musikere.
Dir.: Knut Christian Jansson.

som visjon at vi «saman skal ære og tilbe Den
treeinige Gud». Utøvere og publikum som
«kommer sammen» forenes i denne visjo-
nen. I en konsert, forestilling eller utstilling i
kirken er vi alle deltagere i verket. Vi lytter, vi
tar det innover oss, vi tolker, vi kjenner etter,
og i møte med kirkens visuelle språk får vi
respondere med takknemlighet og aktiv til-
bedelse. Vi tar det vel nesten for gitt at alle
stiller opp på det som skjer i sin lokale kirke,
men skulle det ikke også være rom for å
krysse grenser og ta ut på en liten oppdagel-
sesferd i de andre bergenskirkene? 

Bredt tilbud
Den lokale gudstjenesten dan-
ner pulsen i kirkens påskepro-
gram. Men vi ønsker ikke å skil-
le så mye på hva som er gudstje-
neste og hva som er kulturpro-

gram. Da gleder vi oss heller over at det er
mye å velge mellom, og derfor mye å få med
seg. Brosjyren for Påskefest 2011 blir lagt ut
i alle kirker i Bergen, senest 1. april. Vi anbe-
faler også alle å gå inn på nettstedet
www.paskefest.no. Der står alt dere trenger
å vite. Sjekk også for eventuelle endringer
og oppdateringer. Med dette vil vi ønske
alle en god påske, rik på gode opplevelser! ●

PÅSKEFEST-UTSTILLER: Bildet som 
pryder forsiden av programheftet er 
av årets Påskefestutstiller, Per Helge
Hansen. Bildene hans blir utstilt i Slette-
bakken kirke fra palmesøndag  til pinse. 

e fest 2011
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Fremtiden til Kystradioen har vært usikker i
snart to år, men nå fremtiden sikret. De er nå
men er nå tilbake på luften på samme fre-
kvens som Radio Sotra (FM 100,3/103,3/
107,5 / 88,6 MHz).

– Vi er tildelt en såkalt nisjekonsesjon, for-
klarer Johnn Ravnkilde Hardang, kjent
radiopastor og styreleder i Kystradioen.

– Denne gir oss i utgangspunktet rett til
sendetid på kveld og helg. Men gjennom en
avtale med Radio Sotra, som har allmenn-
konsesjonen på nettet, har vi nå fått mulig-
heten til å sende på dagtid i Fjell, Sund og Øy-
garden. Det er vi veldig glad for.

Helt siden Kystradioen mistet allmenn-
konsesjonen i juni 2009 og P7 Kristen Riks-
radio overtok eieransvaret har det vært ar-
beidet med å finne gode løsninger for videre
drift. 

Kraftig sendernett
– Vi har greid å holde liv i Kystradioen hele

perioden, men det kjennes godt å ha funnet
en permanent og stabil løsning, sier Har-
dang.

– Alle hverdager fra kl. 09-11 finner du oss
nå på Radio Sotra. Dette er et kraftig sender-
nett som når langt ut, og det vil være godt
mulig å ta oss inn også utenfor Sotra. I tillegg
vil vi fortsatt sende på kveldstid i Bergen på
den gamle frekvensen. 

Kystradioen er kjent som en lokal allmenn-
radio på kristen grunn. Den profilen vil også
være med i fortsettelsen. 

TILBAKE I ETEREN: – Vi satser på lokalt ma-

gasinstoff, gjester, reportasjer, riksnyheter

og mye norsk musikk, sier Bjørn Inge Sag-

stad. Kystradioens gamle flaggskip på sønda-

gene er også med videre, men med en lavere

nyhetsprofil enn før. FOTO: PRIVAT

Nytt liv i Kystradioen
– Det er godt å være tilbake. Dette
er stort, sier Bjørn Inge Sagstad,
daglig leder i Kystradioen. 
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Yohana er i sin egen verden
mens han trasker ved siden av
moren sin. Det er tidlig om
morgenen, og han er trøtt. De
skal gå langt for å hente grønn-
saker til boden på torget. 

Skaper forandring
– Jeg hjelper mamma med job-
ben morgen og kveld. Det er en
glede. Hun gir meg skolepenger
slik at jeg kan få utdannelse, for-
teller Yohana. 

Han bor sammen med moren
sin og tre søsken i landsbyen
Chunya i Tanzania. For to år si-
den ble moren med i en VICO-
BA-gruppe gjennom Kirkens
Nødhjelp.

– Da ble livet bedre. Nå har vi
råd til mat, klær og skole, fortel-
ler den unge gutten. 

VICOBA (Village Communi-
ty Banks) er spare- og lånegrup-
per der medlemmene sparer
små beløp hver måned. Pengene
samles i en pott, og medlem-
mene får anledning til å ta opp
små lån for å investere i inn-
tektsgivende arbeid og en bedre
framtid.

– Vi startet arbeidet med VI-
COBA i 2006. I dag er det over
1000 registrerte VICOBA-
grupper, forteller Godfrey Wa-
lalaze, Kirkens nødhjelps pro-
gramrådgiver i Tanzania. 

Hjelp til selvhjelp
Det er medlemmene selv som
eier «banken». Renter på lånene
som tas opp kommer alle eierne
til gode. Slik går overskuddet fra

prosjektet tilbake til lokalsam-
funnene. Kirkens nødhjelp støt-
ter VICOBA-gruppene med
opplæring, i tillegg til bankbok-
ser og annet materiell. 

– Jeg blir stadig imponert av
mennesker som tidligere ikke
har hatt ressurser til å gjøre noe

ut av livet sitt, men som nå reiser
seg på VICOBA-møtene og for-
teller den ene suksesshistorien
etter den andre: Om at de kan
holde barna i skolen, om at de
har skapt seg et levebrød og at
de tjener penger, forteller Wala-
laze. 

Viktige menigheter
I Tanzania er kirken et naturlig
sted å møtes for å ta tak i utfor-
dringer i hverdagslivet. Mange
som har blitt med i en VICOBA-
gruppe har hørt om arbeidet
gjennom sin lokale menighet,
og mange VICOBA-grupper

har også møtene sine i kirken,
selv om VICOBA er et prosjekt
på tvers av religioner.

– VICOBA gir mennesker
styrke til å tenke igjennom hva
de trenger og hvordan de kan få
tak i det. Ansvaret blir lagt i de-
res hender, men vi kan gi dem

kunnskap og støtte til å stå opp
for sitt eget liv. Vi opplever at
VICOBA-gruppene tenner håp,
sier Walalaze.

Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme
hos bonden der de skal hente
dagens grønnsaker. Den unge
gutten har drømmene klare for
framtiden:

– Siden moren min er med i
VICOBA, kan jeg studere hvis
jeg jobber hardt for det. Jeg har
lyst til å bli politi. Eller jobbe for
at landet skal bli mer rettferdig.
Demokrati er viktig. Jeg vil være

med å gjøre Tanzania til et godt
sted å leve for mange. 

I dag er det salatblader som
skal bæres tilbake til torget.
Flaks! Stort volum, men lett å
bære. Yohana smiler og myser
mot sola. Denne dagen skal bli
god. ●

HÅP FOR FREMTIDEN: 

– Jeg har lyst til å bli politi. 

Eller jobbe for at landet skal bli

mer rettferdig. Demokrati er

viktig. Jeg vil være med å gjøre

Tanzania til et godt sted å leve

for mange, sier Yohana. 

april 2011                        8

Yohana (14) fra Tanzania:  Nå er l

• Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. I år 

setter derfor KNs fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet.

Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. 

• Menigheter landet rundt står for gjennomføringen av 

fasteaksjonen, som i år foregår i tidsrommet 10-12. april. 

• Ta kontakt med din menighet dersom du vil være med.

Da moren fikk VICOBA-lån til å starte en liten grønnsaksbod, fikk
fjortenåringen Yohana et helt nytt liv.

EGEN GRØNNSAKBOD: – Yohana liker å   stPÅ SKOLEBENKEN: Etter at moren fikk VICOBA-lån til oppstart av

egen virksomhet, har familien fått råd til mat, klær og skolegang.

felles 2-11.qxp:felles.qxp  28-03-11  15:53  Side 8



9                      april 2011

r livet bedre
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Like utenfor inngangsdøren

til barnehagen stod det

nemlig en bil med motoren

på. Ingen satt inne i bilen, og

jeg lurte et øyeblikk på om

det var en av de ansatte som

hadde gått fra bilen sin slik i

et ubetenksomt øyeblikk. 

Så kom forklaringen. En

mann i 60-årene kom ut fra

en av de andre avdelingene,

sannsynligvis etter å ha le-

vert barnebarnet sitt. Han

satte seg i bilen, fortsatt

med motoren på - og ble sit-

tende. Selv stoppet jeg mo-

toren, og fulgte datteren

min inn. Da jeg kom ut igjen,

stod han der og forurenset

fortsatt. Så kom ektefellen

hans ut fra naboavdelingen.

Hun satte seg inn til ham, og

de kjørte av gårde sammen.

Det var litt kaldt, og en tynn

røyksky ble liggende igjen

som et grått teppe langs

bakken.

For 10-20 år siden var bi-

ler på tomgang et helt van-

lig syn. Folk kunne endatil

la bilen stå og gå i en halvti-

me utenfor boligen sin

mens de gjorde seg klare til

å reise på jobb. Hele bolig-

områder kunne slik stå

røyklagte morgen etter

morgen. I dag er det heller

blitt slik at vi reagerer når vi

ser at noen lar bilen bli stå-

ende på tomgang. Og vi fyl-

ler aldri bensin på tanken

uten et stikk av dårlig sam-

vittighet. 

Tilbake ved barnehagen

startet jeg motoren og

skrudde på radioen - akku-

rat tidsnok til nyhetene. Her

fikk jeg vite hvorfor Statoil

fortsatt mener at det er vik-

tig å utvinne oljesand i Ca-

nada - til tross for rapporter

om enorme CO2-utslipp og

store miljøødeleggelser

knyttet til denne spesielle

gruvedriften. I mitt stille

sinn tenkte jeg at det nå

snart burde være på tide

både for Statoil og oljena-

sjonen Norge å gå litt i seg

selv.

Oljepengene har sikret

oss en velstandsutvikling

som vi tidligere bare kunne

drømme om, og vi er i dag et

av verdens rikeste land i for-

hold til innbyggertallet.

Dette gir oss også et helt

spesielt ansvar. I stedet for å

investere i fortsatt utnyt-

telse av planetens min-

kende oljeressurser, burde

vi nå satset rikdommen vår

på utviklingen av renere og

grønnere energi. Vi kan

selvfølgelig sitte på gjerdet

og vente til alle jordens olje-

reserver er brukt opp. Pri-

sen for det kan fort bli høy. Vi

kan ikke kjøpe tilbake en

ødelagt atmosfære.

For selv om dommedags-

profetiene ennå ikke har

slått helt til, så vet vi at pla-

neten vår er i krise. Miljøgif-

ter hoper seg opp, arts-

mangfoldet trues og de sto-

re utslippene av spesielt

CO2 er i ferd med å endre

det globale klimaet. Vi som

bor i den rike del av verden

bidrar mest til endringene i

klimaet, men det er den fat-

tigste delen som rammes

hardest. Dette henger sam-

men med fordelingen av

jordens ressurser. 

En milliard mennesker le-

ver i ekstrem fattigdom, og

står dermed også dårlig

rustet i møte med tørkeka-

tastrofer, oversvømmelser

og orkaner. Kirkens nød-

hjelp forsøker å rette opp

noe av denne skjevheten

gjennom sin årlige fasteak-

sjon, som i år nettopp hand-

ler om økonomisk urettfer-

dighet. Ta derfor godt i mot

bøssebærerne når de ban-

ker på din dør! 

Og Statoil? 

De bør gi så det svir. ●

Skråblikk:

Statoil på tomgang
En morgen, da jeg leverte datteren min i barnehagen,

fikk jeg se et sjeldent syn.

• Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over 

hele verden. 

• Du kan støtte aksjonen direkte ved å benytte kontonummer 

1594.22.87493, ringe til givertelefon 820 44 088 (200 kroner) eller 

sende KN100 på tekstmelding til 2090 (100 kroner).

• Mer informasjon: www.kirkensnodhjelp.no

å   stå i grønnsaksboden for sin mor.
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Si «Severin Suveren», og du hører straks en
kjent melodi inne i hodet. Den heter Daydre-
am, og ble opprinnelig skrevet og spilt inn av
det belgiske progbandet Wallace Collection i
1969. 

Kvinnedagssang
Den franske lounge-musikeren Frank Pour-
cel gjorde straks etter sin egen fløyelsversjon,
og det er denne norske tv-seere har fått et
gjenhør med hver eneste påske siden 1972.
Melodien til den dagdrømmende sangen er
nesten hundre år eldre, og kommer fra åp-
ningen av Tsjaikovskij sin berømte musikk til
(den kinoaktuelle!) balletten Svanesjøen.
Soullegenden Isaac Hayes lånte også dette va-
kre strykertemaet til sin sang «Ike’s Rap 2»
(1971), en låt som må ha vært svært populær
i Bristol - siden både Tricky og Portishead
samplet den på sine debutplater: Portishead
på den ukronede kvinnedagssangen Glory
Box, Tricky på den noe smalere «Hell is
Round the Corner». 

Påskedrømmer
Verdt å nevne er også det tyske ensemblet
Gunter Kallmann Choir, som spilte inn Day-
dream i 1970. Denne versjonen er kanskje
den beste, både i originaltapning og i den bri-
tiske elektronikaduoen I Monster sin tøffe re-
mix. The Beta Band, rapperen Guru (som
døde ved påsketider i fjor) og Lupe Fiasco
har alle samplet Gunter Kallmann til egne
dagdrømsanger. Sistnevnte inviterte
souldiva Jill Scott med på laget. Daydrea-
min’ heter låten, og minner litt om Aret-
ha Franklin sin single med samme navn
- som for øvrig gikk rett til toppen av den
amerikanske hitlisten påsken 1972. 

Påskebudskap
Annet er heller ikke å vente av en sang som
åpner med den uimotståelige tekstlinjen
«Day dreamin’ and I’m thinkin’ of you». Det
bringer oss tilbake til triphopens Mekka, Bri-
stol. Der sang Shara Nelson de samme forel-
skede ordene på Massive Attack sitt debutal-
bum, Blue Lines - akkompagnert av en heftig
dansebeat løftet fra Wally Badarou (ex-Level

42) sin hit Mambo. Også Massive Attack kalte
låten sin for Daydreaming, og med det skulle
vårt musikalske påskebudskap være noen-
lunde klart: Intet er nytt under påskesolen.
Alt går i sirkel, og påsken er i seg selv en feiring
av naturens gjenoppvåkning, Jesu oppstan-
delse og nytt liv for alle. 

Judasevangeliet
Også måten fortellingene om Jesus opp-
rinnelig ble samlet og satt sammen på har
med gjentagelser, variasjoner og gjenbruk å
gjøre. Tidlig på 200-tallet fantes det i omløp
rundt femti ulike evangelier. Et viktig skille
gikk mellom de som mente at Jesus var ut-
sendt fra Jehovah, skaperen av verden og lo-
ven, og de som mente Jesus var sendt fra en
høyere gud som ennå ikke hadde åpenbart
seg. De siste ble kalt gnostikere, etter det gres-
ke ordet for dyp innsikt eller kunnskap
innenfra. Det omdiskuterte Judasevangeliet,
som kom til rette ved påsketider i 2006
etter å ha vært tapt siden 300-
tallet, tilhører denne tra-
disjonen. Judas blir
her omtalt som

10 april 2011                        

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtje-
neste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

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

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland 
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

Noen ganger 
trenger man 

å snakke 

om vanskelig
e ting. Du k

an være 

den som lytt
er når andre

 

virkelig tre
nger det. 

Kirkens SOS 
søker flere 

frivillige m
edarbeidere.

 

Kontakt oss 
på 55 32 58 

45/ 

941 83 654, 
bjorgvin@kir

kens-

sos.no eller
 www.kirkens

-sos.no

FRIVILLIG MEDARBEIDER?

Alt går Kultur-
tipset:
Hva har den uheldige Severin Suveren til felles med Jesu      
til å tenke på påsken. Og begge handler på en måte om       
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den eneste av disiplene som forstår Jesus, og forræ-
deriet beskrives som en handling gjort etter en hem-
melig avtale: «Du vil overgå dem alle, for du vil ofre
mannen som kler meg» sier Jesus til Judas. 

Thomasevangeliet
Kirkefedrene betraktet de  gnostiske tekstene som
vranglære, og gjorde det de kunne for å avgrense hva
som kunne regnes som sann kristendom. Mange av
tekstene gikk derfor tapt, og er i dag kun kjent
gjennom bruddstykker. Mye har likevel overlevd
gjennom de fire kjente evangeliene. Evangeliet etter
Markus er det eldste av disse, og både Lukas og Mat-
teus har høyst sannsynlig brukt det som kilde. En an-
nen kilde er den antatt tapte samlingen med Jesus-si-
tater, ofte kalt Q eller Quelle («kilde»). Deler av Q har
overlevd i Thomasevangeliet, som kanskje innehol-
der de aller eldste bevarte Jesus-ordene. Denne tek-

sten kom til rette igjen i 1945 i en forseglet krukke
funnet like ved den egyptiske byen Nag Hammadi. 

Humoristisk Jesus
I Thomasevangeliet møter vi en litt annen Jesus, selv
om mye er likt. «Flisen i din brors øye ser du, men bjel-
ken i ditt eget ser du ikke», sier Jesus i vers 26. Også lig-
nelsen om sennepsfrøet møter du igjen hos Thomas,
nesten identisk med versjonene i de tre synoptiske
evangeliene. I vers 34 møter vi endatil en humoristisk
Jesus: «Når en blind leder en blind, faller de begge i grøf-
ten», sier han der. Det er et godt råd, og kunne gjerne
stått som avslutning på dette kulturtipset. Men i tråd
med tittelen velger jeg å avslutte med et annet Jesus-
ord fra Thomasevangeliet. Det står i vers 18, og lyder
slik: «Har dere da oppdaget begynnelsen, siden dere sø-
ker slutten? For der hvor begynnelsen er, skal også slut-
ten være. Salig er den som tar sin plass i begynnelsen,
han vil kjenne slutten og ikke smake døden.»  ●

Nå kan du si Severin Suveren, 
og la påsken begynne!

r i sirkel 
THOMAS: Den vakre bokserien 
«Verdens hellige skrifter» har 

med en nyoversettelse av 
Thomas-evangeliet i boken 

«Apokryfe skrifter» 
(Bokklubbene, 2001). 

Ti tips for påsken

2011
Kjøp en restplass og

opplev den ortodokse
påsken i Hellas

Finn frem sykkelen og 
ta en rolig tur på gamle

trakter

Studér påskefest-
kalenderen og velg et 

arrangement

Lag verdens beste 
påskelam og inviter 

venner du ikke har sett 
på flere år

Senk skuldrene, opplev
påskefjellet. Husk 

appelsiner og
rødt klister

Les Thomas-evangeliet 

Senk skuldrene, og 
dra på palefiske, 

pust inn våren

Bli frivillig med-
hjelper under en 

påskegudstjeneste 

Slå av TVen, finn 
en bok eller 

gjenoppdag radioen

Studér påskefest- 
kalenderen og velg enda

et arrangement

     lidelseshistorie? Ikke mye, bort sett fra at begge deler får oss 
      gjentagelser og variasjoner over et tema.
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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

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

Menighetspedagog Sædalen
Sigrid Trætteberg Fahlvik 55 36 22 91
e-post: .......................... sfah@bkf.no

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes ............ 55 36 22 83
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 G. Brønstad (vikar) .. 55 36 22 90 

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

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. 
Hver mandag kl.17.30-18.00 i kirken
Spørsmål og påmelding til 
birkeland.menighet@bkf.no

KORkult fra 1. kl og oppover
Hver mandag kl.18.10-18.50
Spørsmål og påmelding til 
birkeland.menighet@bkf.no

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 ..........1644.32.89430

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 - Faks: 55 36 22 99 - Øvsttunveien 29 - Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen - www.kirken.bergen.no/birkeland 

AV SIGRID TRÆTTEBERG FAHLVIK

Det var en gjeng sjetteklas-

singer fra Sædalen, Slette-

bakken og Birkeland menig-

heter som skjulte seg bak de

fantasifulle kostymene denne

kvelden. 

Arrangementet var en del av

trosopplæringstilbudet for

6.trinn i Sædalen menighet,

og de som hadde vært med på

overnattingsarrangementet

«Lys Våken» i Slettebakken

og Birkeland kirker før jul fikk

mimret med bilder fra dette.

Ellers ble karnevalskvelden

trommet igang med tromme-

sirkel med Trommelars, vi

spiste kaloririk mat, lekte

morsomme leker og danser

og avsluttet med andakt og

sang om kveldens tema: Gud

er Kjærlighet. ●

Karneval!
28 trommer, klovner som holdt andakt, en limbo-
dansende ku og en tøff cowboy var alle til stede da 
det ble arrangert karneval i Sædalen menighet i
begynnelsen av mars. 

Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1
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- Det begynte med tidligere prest i Birkeland,
Jarle Veland. Han drog fram gitaren ved en kon-
firmasjonsgudstjeneste og sang: «Du har eit liv
som er verdt å leva».

En av de mange fine Bjørn Eidsvåg-sangene,
diktet helt tilbake i 1978, med en vakker melodi
og et viktig innhold.

- Da Jarle avsluttet i Birkeland utfordret han
meg til å ta opp tradisjonen med å synge denne
sangen til konfirmantene. Først turde jeg det
ikke. Men så et år våget jeg, og etter det er det blitt
fast. – Men det er ganske sterkt å gjøre det. Jeg
kjenner klumpen, og det er ikke lite rørende å stå
der og se konfirmantene, men det er også godt å
få gi videre noe så godt og viktig!

Og Ingunn kateket mener at sangen innehol-
der mye av det som vi som kirke gjerne vil gi
ungdommene med seg som «niste». Det blir
nesten som Johannes 3,16 – som også er sitert:
For så høyt har Gud elsket verden --. 

Slik går teksten, og den er også trykket i 
«Salmer 1997» på nr.115

Du har eit liv som er verdt å leva,
same kor mørkt det ser ut,
ein kamp som er verd å streva,
ein kamp du vil vinna til slutt.
Om berre du ser den gåva
som Herren vil gjeva til deg.
/: Gjer du det, så har Skaparen lova
å leia deg fram på din veg. :/
For så høgt har Gud elska verda,
Han gav oss sin eigen Son,
/: og kvar den som trur skal få leva,
og gå inn i Guds heilagdom. :/
Den gåva er Kristus åleine.
Han er overalt der du fer.
Dine hender treng ikkje ver' reine.
Han elskar deg slik som du er.
Så lat ikkje skatten få liggja,
den venaste skatten på jord.
/: Du treng ikkje trygla og tigga,
du får han på Herren sitt ord. :/
For så høgt har Gud elska verda,
Han gav oss sin eigen Son,
/: og kvar den som trur skal få leva,
og gå inn i Guds heilagdom. :/ 

14 april 2011                        

Konfirmasjoner 
i Birkeland
30.04. Kl.10.00 
Jenter
Berntsen Julie Martine Ervik
Norvalls Henriette
Rogde Anna Pereira
Tordal Lene
Gutter
Austrheim Håkon Mikal Ø.
Dahl Daniel Kristoffer Lillejord
Edwards Scott Boyd
Eggum Phillip August
Gjørøy Alexander Mjeldheim
Larsen Antonio Sebastian
Magnussen Marius Hjørnevik
Monstad Johan Olav Totland
Rørdal Michel-Andre Menovi
Samdal Sigurd Bakka
Skavhellen Sindre
Sævdal Ole Andreas

30.04. Kl.12.00 
Jenter
Angell Marie Schei
Iversen Madelene Baggen
Melve Anna Lovise Borgen
Myklebust Ingvild Reistad
Stakkestad Norild Tuvin
Svane Viktoria
Tønder Malin Lauvås
Værøyvik Tuva Michelsen
Gutter
Helland Olav
Johanson Martin
Løbrot Jørgen Sørensen
Myntevik Henning
Nilsen Sondre
Vinnes Simon Andreas K.

30.04. Kl.14.00 
Jenter
Bech Solveig Haugestad
Dyngeland Anette
Furnes Vilde Hagebø
Horgen Anette Høgholm
Morken Marte
Nesse Ingeborg Helga Hus
Raa Elida-Kristine Kalvenes
Sørfonden Sabrina
Sørland Helene Christine
Thorsen Maren Sørensen
Trengereid Renate Almelid
Vassbakk Marlen Aasen
Vikre Ingelin Lovise
Gutter
Strand Øyvind Mathias
Troye Hans Elias

01.05. Kl.11.00 
Jenter
Carlson Emilie
Dagestad Kamilla Viktoria I.
Fjelltveit Marte
Gangstøe Rikke Kristin
Haukeland Vilde Heimli
Jensen Amanda Lilletvedt
Johannessen Annica G. Epure
Kjønø Anette Midtun
Løtvedt Susanne Årflot
Madsen Kristi
Skaland Juliane
Skeie Thea Carlsen
Storetvedt Birgitte
Strøm Julie Therese Høydal
Sælen Pia Maria
Tonning Kaja Elise Vassbotten

01.05. Kl.13.00 
Jenter
Angeltveit Anna Østerbø
Bolstad Cassandra Grimstad
Bråtveit Marianne
Christensen Marie Strand

Claussen Julie Christine
Eikås Amalie Hansen
Eriksen Amalie Veiteberg
Fosse Benedikte Løvold
Gjerde Eirin Semb
Mathisen Dina Elisabeth T.
Netland Frida
Nygaard Victoria Ellinor A.
Olsen Hanne Hong
Røed Louise Cathrine
Valeur Helene Pettersen
Gutter
Jønsson Magnus

07.05. Kl.11.00 
Jenter
Dysvik Emma
Hodnekvam Synnøve
Nesse Helena
Waardal Maren Akselberg
Gutter
Fonnes Sindre
Gundersen Claus Andreas
Halvorsen Nicolai
Koteng Ole Jacob Scheline
Opheim Lars-Kristian
Rognaldsen Eirik Lyngbø
Samuelsen Eirik Berg
Sommerlade Jens Petter Lund
Sætersdal Harald Myklestad

07.05. Kl.13.00 
Jenter
Haugsgjerd Mari
Gutter
Arnøy Jarand Ekeland
Aurlien Andreas
Hatlevik Tommy
Kandal Dan Tedros Vindenes
Kleiven Lars Erik
Knutsen Erling Vikane
Mjelva Eirik Bøe
Raknes Ole Magnus
Rio Trym-Tobias Viken

- Sterkt å synge tiMisjon 28.april
Misjon – et uttrykk som vekker
mange slags følelser. Det er tema for et
møte i Fana menighetssenter torsdag
28.april kl.18.30. 

AV IVAR BRAUT

Kjetil Aano, inntil nylig sjef i Det norske
misjonsselskap, foredrar. Aano er kjent
som en av de mest perspektiv-tenkende
misjonsledere de siste generasjonene og
har vært med på å utvide og fordype mi-
sjonsforståelsen. Kvelden er en god anled-
ning til å bli inspirert og informert om et
tema som handler om kirkens sjel: Vi hø-
rer sammen som kirker over hele verden i
å formidle budskapet i ord og gjerning til
alle folkeslag. Derfor er det ikke tale om at
de vestlige kirkene skal fortelle resten av
kirkene hvor skapet skal stå. Tvert om er
det en gjensidighet og en felles forplik-
telse på hverandre som gjelder.

Fortidens lysbilde-seanser er forbi. En
ny tid utfordrer oss til å være like enga-
sjerte som tidligere generasjoner.  28.april
kan komme til å bli en dag der også Fana
prosti blir inspirert og beveget. ●

Kateket Ingunn Myklebust om  «Du har eit liv som er verdt å leva»:
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Lykke til
med dagen
og frem-
tiden!
Kjære konfirmanter! 
Snart er den store dagen
her. Du går hvitkledd og
fin inn i Birkeland kirke.
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 still-
heten vil det skje noe viktig. Når
du kjenner en varsom hånd på ho-
det 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 mulig-
heten til å følge deg resten av livet. 

Og 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 troende
enn det du er, men det er å komme
frem med hele deg, akkurat som
du er. Konfirmasjon er ikke først
og fremst noe du gjør eller sier el-
ler finner ut av, men Guds hand-
ling: 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)

Ta med deg Kristuskransen inn i
en spennende fremtid. Den kan
minne deg på Guds kjærlighet
som var der fra før du ble født, -
en kjærlighet som vil vare ved og
aldri ta slutt. ●

«Fordi du er dyrebar i mine øyne,
aktet høyt og elsket av meg» (JES. 43,4) 

Varm hilsen fra alle oss i 
Birkeland v/kateket Ingunn 

15                      april 2011

Røen Kristian Grevsgard
Sandvik Lars Sigurd Enstad
Valen Joar Hauge
Vik Sverre Dyngeland

08.05. Kl.11.00 
Jenter
Straume Maria Joselin
Torgersen Ingvild
Gutter
Birknes Erik Kristian
Flesland Thomas
Gjerstad Magnus Giæver
Gjøsund Johannes
Hadler-Olsen Sander
Hermansen Jonas Juul
Jakobsen Martin Wergeland
Kronheim Gitle Andreas
Lygre Aleksander
Mæland Andreas Draugsvoll
Mæland Lars Draugsvoll
Ulsmåg Benjamin Andreas
Wallem Nikolai

08.05. Kl.13.00 
Jenter
Barr Heusinger Von Waldegg
Sofie Alexandra
Duus Ingeborg
Heimark Isabel Tvedt
Helander Ingrid Høyland
Heldal Emilie Rein
Leganger Trine Iversen
Myrdal Christine
Skeide Nora
Systad Veslemøy Haugstad
Gutter
Andersen Marius Dankertsen
Bergesen Daniel Jacobsen
Brakstad Kristoffer Smørås
Fitje Ole-Martin
Helland Niklas
Monsen Fredrik Lie
Pedersen Trygve Føreland

Pettersen Markus Bremar
Vatle Andreas

14.05. Kl.11.00 
Jenter
Amankwah Malin Ihle
Bjørkheim Tiril Marie
Bødtker Marte Omdal
Cushing Benedicte Minde
Cushing Victoria Minde
Evanger Tone-Lill
Johannesen Christina Osland
Lygre Stefania
Moe Emilie Yi Farsund
Myrdal Anette Kannelønning
Ramm Celine Eknes
Riise Nirina Hestad
Skogeng Lisa Mæhle
Vassenden Tora Marie Leine
Gutter
Flemmen Henrik Dobbe
Holst Klaus
Sagen Håvard

14.05. Kl.13.00 
Jenter
Bernløv Thea Sørensen
Brendesæter Thea
Dahn Maren Helene
Gjersvik Madelen Halsvik
Hansen Tonje Lavik
Løwø Susanne
Skaug Kirsten Lunde
Smith Kristin Cappelen
Sydnes Ingrid Tallhaug
Gutter
Bernløv Tim Sørensen
Bøe Aleksander
Eknes-Riple Kristoffer
Hassel Sverre
Jensen Lasse Hårvei
Jølle Daniel
Lisæth Andreas Sletten
Rongved Adrian Waardal

15.05. Kl.11.00 
Jenter
Lie Kathrine Ure
Tveit Miriam Jung Kiberg
Gutter
Eriksen Sondre
Furuberg Steffen Alexander
Førrisdal Joakim
Hjørnevik Cato
Lie Martin Kahrs
Olafsen Marcus Nergaard
Olafsen Henrik Nergaard
Røskeland Niklas Danielsson
Smidt Øystein
Sutton Michael David
Wasmuth Simen Sæterlid
Østvik Sander Kaalaas

15.05. Kl.13.00 
Jenter
Eilertsen Ragnhild Hoff
Kayser Ingrid Marie
Løvstakken Sandra
Milde Åshild
Riple Aylin
Røksund Amalie
Sandal Chantal
Gutter
Eriksen Stian Nilsen
Gjesdal Vetle Solheim
Hopen Louis Windedal
Lien Jan Christian Risan
Moldestad Carl Petter
Morken Eirik Lie
Nyhamn Lars Rogde

22.05. Kl.11.00 
Jenter
Halvorsen Charlotte
Losne Sabrina Nicole B.
Monsen Karoline Tvedt
Gutter
Andersen Martin Hop
Graawe Marius Samson T.

til konfirmantene
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Emma Erikstad Skudal
Aksel Stangervåg Helligsøe
Mads Zacharias Omdal
Elle Bjørnestad
Nathaniel Todd
Eric Chuanping Rosvold Rydland
Vilde Seime Jensen
Nathalie Louise Vedeler
William Couillault Nilsen
Matilde Tveit Gildestad
Ingrid Sofie Reed Riise
Emil Fossdal Kaland
Stella Evensen Grimseid
Lykke Hjortland
Ingebjørg Mehl
Martine Hevrøy
Gjendine E. Kronenberg Træland
Mathilde Bråland
Magnus Svendsen Folkvang
Mari Yttervik Widding
Edvard Frantzen Gilhus
Simen Eugen Fortun
Anders Tveit
Matilda Hopland
Marius Ellingsen
Emma Kristine Aase Thorsen
Johannes Jørdre
Liam Evanger Pedersen
Kaylin Janita Maritz

Celine Olsen og 
Fred Ove Johansen

Elief Demiter Thomas
Bjørg Tharaldsen
Marta Berge
Marit Amanda Atteraas
Hans Kristian Helland
Olaf Erdal
Margit Andrea Langeland
Finn Troye Engelsen
Malvin Hovland
Augusta Tryti
Gunvor Petra Berg

Aslaug Rogne Vedå
Trond Tollefsen
Helge Børge Grønås
Jan Olav Hakvåg
Anna Margrete Tylden
Esther Alise Olsen

Søndag 10.april, 5. søn. i faste 
11.00: Gudstjeneste med nattverd
v Ivar Braut. Konfirmanter deltar.
Søndagsskole. Takkoffer til me-
nighetsarbeidet. Joh 11,45-53 3.
Mos 4,13-20 Hebr 9,11-15 
14.00: Dåpsgudstjeneste

Søndag 17.april Palmesøndag 
11.00: Gudstjeneste med dåp v
Rune Joar Kysnes. Takkoffer til
Kirkens SOS Bjørgvin. Joh 12,1-
13 Sak 9,9-10 Fil 2,5-11 

Skjærtorsdag 21.april 
19.00: Nattverdsgudsteneste
med allment skriftemål. Takkof-
fer til Misjonssambandet. * Luk
22,14-20 2. Mos 12,3-8.11 1. Kor
10,16-17 

Langfredag 22.april
11.00: Pasjonsgudstjeneste, Ivar
Braut. Klavermusikk til medita-
sjon: Turid Bakke Braut. Luk
22,39-23,46 

Påskedag 24.april
11.00: Høytidsgudstjeneste med
dåp og nattverd v Ivar Braut. Kan-
toriet deltar. Takkoffer til Det nor-
ske misjonsselskap. Matt 28,1-8
Sal 118,14-24 1. Kor 15,1-11 

Andre påskedag 25.april
19.30: Fellesgudstjeneste for
prostiet i Slettebakken kirke:
Oppstandelsesmesse.

Torsdag 28.april 
18.30: Misjonssamling i Fana me-
nighetssenter for hele prostiet.

Søndag 1.mai 
11.00: Gudstj. på Sædalen skole
for menighetsarbeidet i Sædalen.

Onsdag 4.mai 
19.00. Gudstj. m/nattverd i Øvsttun
kapell, med klubben «Optimis-
ten» for utviklingshemmede.

Konfirmasjonsgudstjenester 
30.4-15.5: se nederst på siden.

Søndag 22.mai, 4. søn. e. påske 
11.00: Gudstjeneste for hele me-
nigheten. Konfirmasjon for ung-
dom med særskilte behov. Prest
Rune Joar Kysnes og diakon Tone
Totland. Takkoffer til menighets-
arbeidet. Søndagsskole.
13.00: Dåpsgudstjeneste

Søndag 29.mai, 5. søn. e. påske
11.00: Friluftsgudstjeneste ved
Kåpesteinen på Totland. Ivar
Braut og speidergruppene.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Kristi himmelfartsdag 2.juni
11.00: Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Ivar Braut. Takkoffer til
Normisjon utland. Luk 24,46-53
Dan 7,13-14 Apg 2,32-36 
13.00: Dåpsgudstjeneste.

Søndag 5.juni, 6. søn. e. påske
11.00: Gudstj. med nattverd. Ivar
Braut. Bobla Tensing deltar. Utvi-
det forbønnsliturgi. Offer: IKO Kir-
kelig Pedagogisk Senter. Som-
meravsl. for søndagsskolen. Joh
15,26-16,4a Hag 2,3-9 1. Pet 4,7-11 

Søndag 5.juni kl.11.00:
Gudstjeneste på Sædalen skole
for menighetsarbeidet i Sædalen.

Pinsedag 12.juni
11.00: Høytidsgudstjeneste med
dåp og nattverd. Rune Joar Kys-
nes. Kantoriet deltar. Takkoffer til
menighetsarbeidet. * Apg 2,1-11
Joh 14,23-29 1 1. Mos 11,1-9

Nabokafeen
Hver tir. kl 12-14, Birkeland me-
nighetshus. Suppe, rundstykker
og vafler til en billig penge. 

Undringsstundene 
Tirs. kl.13-14 i menighetshuset:
26.4, 10.5, 24.5, 7.6 og 21.6.

Kafe og undringsstund er i samar-
beid og på samme dag, så det er
mulig å få med seg begge deler.

Bibeltimer tirsdager
19.30, på Birkeland menighetshus 
• 26.april: Kap. Bjørn Moe, Skjold
menighet. Tema fra Johannes
kap.20-21: «Oppstandelse og mø-
tet med den Oppstandne»
• 30.aug: Bibelselskapets infor-
masjonssjef Dag Kjær Smemo har
tema og informasjon om bibel-
bruk og bibelspredning i vår tid.
• Og allerede nå kan vi nevne at
biskop Ole D. Hagesæther kom-
mer til bibeltimen 29.november.

Friluftsgudstjeneste 
Søndag 29.mai kl.11
Det er tradisjon med friluftsguds-
tjeneste ved Kåpesteinen på Tot-
land. Speideren steller i stand og
medvirker. Prest: Ivar Braut. Dette
er menighetens gudstjeneste den-
ne søndagen, og vi oppfordrer alle
til å ta turen. Det er skyss for dem
som trenger det, og da er det bare
200 m å gå i flatt terreng.

«Optimistens» gudstjeneste
Onsdag 4.mai kl.19 i Øvsttun kap.
Dette er en annerledes gudstje-
neste som vi ser fram til! Klubben
«Optimisten» har sin årlige guds-
tjeneste og menighetsrådet syn-
tes det var bra om alle kunne invi-
teres. Derfor er dette hele menig-
hetens gudstjeneste, med natt-
verd – midt i konfirmasjonstiden.

             kalender

             gudstjenester

døpte

 vigde

døpte

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen B
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FFra 30.april til 15.mai er det kon-
firmasjonsgudstjenester i Birke-
land kirke. I perioden er det na-
turlig for menigheten for øvrig å
besøke en av nabokirkene. 

• Merk likevel kveldgudstjeneste 
i Øvsttun kapell onsdag 4.mai.

• Søndagsskole søndag 8.mai: 
Møt utenfor Sesam i Det gule 
huset kl.11. Denne dagen er 
planen å leke og kose seg ute.

Lørdag 30.april 
Kl. 10 og 12 og 14: Ved prest Ivar
Braut og kateket Carina Østen-
sen Søfteland. Takkoffer til me-
nighetens barne- og ungdoms-
arbeid.

Søndag 1.mai 
Kl.11 og 13: Ved prest Ivar Braut
og kateket Carina Østensen Søf-
teland. Takkoffer til menighetens
barne- og ungdomsarbeid.

Lørdag 7.mai 
Kl.11 og 13: Ved prest Ivar Braut
og kateket Ingunn Myklebust.
Takkoffer til diakonien i menig-
heten.

Søndag 8.mai 
Kl.11 og 13: Ved prest Leidulf Øy
og kateket Carina Østensen 
Søfteland. Takkoffer til menig-
hetens barne- og ungdoms-
arbeid.

Lørdag 14.mai 
Kl.11 og 13: Ved prest Leidulf 
Øy og kateket Ingunn Myklebust.
Takkoffer til musikkarbeidet i
menigheten.

Søndag 15.mai
Kl.11 og 13: Ved prest Leidulf 
Øy og kateket Ingunn Myklebust.
Takkoffer til menighetens barne-
og ungdomsarbeid. 

Konfirmasjonsgudstjenester 2011

birkeland 2-11.qxp:birkeland.qxp  28-03-11  16:15  Side 16


