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MENIGHETSBLAD NR 2/12 ÅRGANG 49 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Påske og
vårstemning
Konfirmanter på vei til
festgudstjeneste er et
sikkert og vakkert vårtegn,
men først er det påske med
sine paradokser: Jesus gir
oss nytt liv ved å gi seg selv.

Alt om Påskefest 2012
Det skjer mye i
Bergens kirker
i påsketiden.
I dette bladet får
du full oversikt over alle
arrangementene. Side 5-7

Kampen mot nazistene
I år er det 70 år
siden biskop
Eivind Berggrav
manet kirken til
åpen motstand
mot NS og okkupasjonsmakten.
Side 7-9

Fasteaksjonen 2012
25-27. mars
arrangeres årets
fasteaksjon.
Inntektene går
til Kirkens Nødhjelps globale
utviklingsarbeid. Side 12

Kontaktinformasjon side 16 • Kalender side 16
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Stort er troens mysterium

Linda Bård s

Vi var i Little St.Mary, en liten anglikansk kirke midt i
universitetsbyen Cambridge i England. Det var langfredag
og ungene våre deltok på korsvandring sammen med de
andre ungene i menigheten.
nattens perle står heldigvis ikke
alene.

Sammen hadde
de fulgt Jesus
langs det som
blir kalt Via Dolorosa, lidelsens
vei. De hadde
minnes hvordan
Jesus ble dømt til
døden, hvordan han måtte bære
tyngden av korset og hvordan han
segnet om under vandringen. De
hadde stoppet opp ved et bilde av Jesus som møter sin mor, Maria, og Simon fra Kyrene og de gråtende kvinnene, og de hadde nådd frem til Golgata, til korsfestelsen. De stod samlet
rundt alteret. Det var helt stille i den
lille kirken. Presten tente lys. Ett lys
til hvert barn. Så tok han brødet og
vinen som stod på alteret og gav dem
til barna. Sammen tok de imot og
bar dem bort til en gravhule som var
bygd opp inne i kirken. Inn i graven
la de brød og vin, Jesu legeme og Jesu
blod. En stor stein ble plassert foran
inngangen til hulen før alle lysene
ble blåst ut. «Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt meg?» ropte
Jesus på korset. Og vi gikk stille ut av
en tom og mørk kirke.

Påsken har to høydepunkt: langfredag og påskedag. To dager som er
helt forskjellige og samtidig helt avhengige av hverandre. Langfredag
uten påskemorgen er utenkelig. Påskemorgen uten langfredag er umulig. Mørket som omgir oss langfredag synliggjør lyset på påskemorgen. Allerede tidlig om morgenen
fikk Jesu venner se at graven var
tom. Det er som om mørket de var
omgitt av sprekker i møte med solen
som stiger opp. Det er det påsken
handler om. Den handler om at Jesus kjempet mot mørket – og vant.
Han vant over døden, og så gir han
oss del i seieren. For Jesu oppstandelse fra de døde gir oss håp om at
også vi en dag skal vinne over døden.
At det kommer en tid, et liv etter dette hvor det faktisk er sånn at nattens
perle er borte fra Kristuskransen. En
tid hvor vi ikke engang trenger Kristuskransen for å minne oss om Gud,
fordi han er der nær oss og tørker tårene fra øynene våre. Det finnes en
tid som ennå tilhører fremtiden,
men som allerede nå griper inn i virkeligheten og gir oss lys og håp.

«Hvorfor kan vi ikke bare klippe
bort nattens perle fra Kristuskransen?» spurte en av konfirmantene
mine. Nattens perle, perlen som
minner oss om det som gjør vondt i
livet, om sykdom og død, sorg, savn
og ensomhet. Tenk hvor fantastisk
det hadde vært. Tenk om vi kunne
leve et liv uten smerte. Men vi har
alle smertelig erfart at det er umulig.
Skal vi snakke sant om livet, så må vi
våge å snakke om smerten og mørket. Natens perle må være med, men

Barna i Little St.Mary gikk hjem
med slukkede lys. Langfredag må
være langfredag for å gi mening til
påskemorgen. Men lysene forble
ikke slukket. Påskemorgen lyste de
igjen. I lyset fra Kristuslyset fikk de
nytt liv, alteret ble dekket og det ble
feiret nattverd. Graven var tom og
Jesu legeme og blod ble delt ut til alle
som ønsket det – store og små, til soning for alle våre synder og med
styrke til veien videre. Stort er troens
mysterium.
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Hun er i dag diakon i Storetveit og Bønes der hun
har vært de siste sju årene. Før den tid har hun bl.a.
sju års utenlandserfaring med arbeid på den norske skolen for misjonærbarn på Madagaskar og
hun har vært norsklærer for voksne innvandrere
på Nygård skole. Av utdanning er hun utdannet
lærer ved Bergen lærerhøgskole og videreutdanning innen kristendomsfag og engelsk – i tillegg til
diakonutdannelsen.
Linda Bårdsen kjenner allerede Birkeland ganske godt gjennom kollegasamarbeidet her i Fana
prosti. Birkeland menighet er svært glad for å få
henne blant sine medarbeidere. Vi har fra arbeidet
i prostiet lært henne å kjenne som en dyktig diakon som kan sitt fag, som ser medmennesker og
som er engasjert av kirkens liv.
Vi kommer tilbake med intervju med den nye
diakonen når hun starter opp til høsten.

Giverglede skap

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid
Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Jeg hørte nylig biskopen bruke
tittelen «kirkeforvalter» om en
sentral oppgave i den framtidige
ordningen for Den norske kirke.
KOMMENTAR AV IVAR BRAUT

Å være en forvalter beskriver ganske presist hva vi
har som oppgave i livet vårt: I forhold til familie og
slekt, til arbeid, bruk av tid – og selvfølgelig også
penger. Alt blir forvaltet, enten vi tenker på det eller ikke. Å se seg selv som en forvalter kan skape
endring slik at du får enda større respekt og ærefrykt – og glede – over å være til.

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Mandag 7. mai
Ø M E R KE
T
Utgivelsesdag neste nummer:
ILJ
M
Tirsdag 22. mai
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
1
9
menighetsblader Fana prosti»
Trykksak 6
24

Helg i Birkeland nr 2, 2012. 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 sendes birkeland. menighet@bergen.kirken.no

AV IVAR BRAUT
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AV KJERSTI G. NORHEIM

Birkeland menighet har fått ny
diakon! Etter uttale fra Birkeland
menighetsråd har kirkelig
fellesråd ansatt Linda Bårdsen
(46) som ny diakon i Birkeland
menighet fra 1.august 2012.
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d sen blir ny diakon

Vårens nattkafé
• 23 mars: Bowling, oppmøte
kl. 18 ved menighetshuset
• 13 april
• 27 april: Filmkveld
• 11 mai: Volleyballturnering og grilling
• 25 mai

Bobla-konserter
BOBLA ten sing skal ha vårkonserter!!
NÅR? søndag 22. april kl. 17 og 1930
HVOR? på menighetshuset!

Å glede en annen
Bli med på besøkstjenesten
Menighetene i Fana prosti inviterer til seminar for deg som kan tenke deg å bli besøksvenn. Lørdag 14. april kl. 10 – 14 i Ytrebygda
kirke, Blomsterdalen
Program:
• Informasjon om besøkstjenesten i
menighetene i Fana
• Rammer for besøkstjenesten
• Grensesetting
• «Grepene» – hvordan samtale/få tak
i hvem personen er?
Det blir servert en enkel lunsj. Seminaret er
gratis og åpent for alle som kan tenke seg å
bli besøksvenn. Påmelding/spørsmål/
skyss: Diakon Linda Bårdsen, 55 30 81 17 483 02 448 - linda.bardsen@bkf.no
Målfrid Litlere - malfrid.litlere@gmail.com

aper endring
Livet er aldri forgjeves. Jeg er satt her som
forvalter. I Det nye testamente er det særlig en lignelse av Jesus (Matteusevangeliet kap.25) som har gitt opphav til tanken
om forvaltning.

Givertjeneste
Når Birkeland menighet inviterer til
fast givertjeneste henvender vi oss til forvaltere som kan tenke og velge selv. Givertjeneste må ikke handle om penger, men
det også. Vi har bestemt oss for å snakke
om giverglede, ikke om å mase og klage.
Vi utfordrer hverandre til å gi med glede.
Fordi det skaper endring dit midlene
kommer. Konkret handler det om livs-

kraftig diakoni og om faste tilbud til barn
og ungdommer her i Birkeland. Men giverglede skaper også endring hos forvalteren. Det gir eierforhold og omtanke.
Det gir takknemlighet over å få være med
etter evne.
Forvalter er et godt ord. Giverglede
også. Og de to hører sammen.
Alle som ønsker å være med og gi på fast
basis – f eks med avtalegiro – finner fram
til hvordan det kan ordnes via hjemmesidene (www.kirken.bergen.no/birkeland)
eller ved å kontakte menighetskontoret.
Ellers vil neste nr av menighetsbladet orientere mer om konkrete formål for givergleden.

VELKOMMEN
- også om du ikke har fått meldt deg på

Nye brudestoler
Tidligere har vi fortalt om de to brudestolene forloverstolene som er svært slitte. De
har vært med på noen tusen høytideligheter i kirken! Vi annonserte behov for en innsamling av midler til restaurering. Til nå er
det bare kommet ett bidrag, som til gjengjeld var på hele 2500,-. Det er sikkert
mange flere som kunne hatt glede av å
være med. Ta kontakt med menighetskontoret – eller bruk menighetens konto
1644.32.89430 merket «brudestoler».
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Kjære Birkeland-konfirmant 2012
Du som har fulgt konfirmantundervisningen i Birkeland
dette året, vet at du er en av
mange.
En av 209, faktisk. Men vi håper ikke du sitter med følelsen av å ha druknet i
mengden! For Gud ser på deg som en
umistelig skatt, en uerstattelig perle, - ja,
du er det kjæreste han eier, det fineste han
har skapt, -hans elskede barn og øyensten!
28.04. Kl.10.00 Birkeland

Du er alltid sett og alltid elsket - aldri
glemt! «Kan en kvinne glemme sitt diende
barn, en omsorgsfull mor det barnet hun
bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke
jeg glemme deg.»(Jes. 49,15)
Nå skal du snart konfirmeres. Når du ved
alterringen kjenner en varsom hånd på hodet ditt, vil alles gode tanker og bønner for
akkurat deg bli sendt til Han som elsket
deg fra starten. Han som alltid har visst om
deg. Han som ser din fortid, nåtid og fremtid, og som ønsker mer enn noe annet å få

29.04. Kl.11.00 Birkeland
Bjordal Charlotte Knutsen
Brække Lars Petter
Drivenes Elina
Dybvik Ørjan Netteland
Eikeland Eline
Gravdal Amanda Rolfsvåg
Gravdal Andreas Rolfsvåg
Halvorsen Erlend Tveitnes
Hellesund Sunniva Andrine
Høgi Markus
Høviskeland Ole Edvard
Jacobsen Helene
Jargren Jonas Mikkelsen
Krossøy Stine
Larsen Helene Kristin
Røskeland Mikael Danielsson
Solberg Thomas Fismen
Walker Alan Olav

muligheten til å følge deg resten av livet.
«For jeg er viss på at verken død eller liv,
verken engler eller krefter, verken det som
nå er eller det som kommer, eller noen
makt, verken det som er i det høye eller i
det dype, eller noen annen skapning, skal
kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre». (Rom. 8, 38-39).
Vi ønsker alt godt for konfirmasjonsdagen
og fremtiden din! Varm hilsen alle oss i
Birkeland v/ kateket Ingunn

05.05. Kl.13.00 Birkeland
Brandsdal Ingrid
Brekkhus Karoline
Christianslund Renate
Dreyer Helene
Dyngeland Thea Susanne Sørlie
Dyngeland Tonje Løvik
Eidissen Madelene Bratli
Fiksdal Ludvik Forbord
Fosse Julie Margrethe B. Olsen
Førland Mads
Greve Mathias Johan
Jensen Ingrid Lie
Kvinnsland Sigrid Marie
Næss Louise Christensen
Sandal Inger Louise Fagerheim
Skeie Guro Bjørnes
Svane Elisabeth

Lossius Silje Hope
Meiler Steffen
Moe Ingeborg Kristin Irtun
Monssen Elise Lyng
Pedersen Henrik Stavseng
Rogde Mathilde Konstanse
Svendsmark Julie
Totland Tore Mattias

2012

Anfindsen Marius Tvedt
Brandal Marius André D.
Gjerde Andreas Foldrup
Hagen Marthe Askeland
Haraldseth Thomas Uthe
Karlsen Anna Kårdal
Lervik Nadia Alise Bakken
Lund Anders Moe
Lygre Elise
Løberg Kristine Sørensen
Mangerøy Anne Cecilie Hystad
Midtun Henrik Sang
Mjanger Steffen Eidsheim
Næss Cecilie
Ogazi Chineme-Noel Stephanie
Olsen Markus Sandvik
Rong Erlend Onarheim
Sommerfelt Christian
28.04. Kl.12.00 Birkeland
Faannessen Christine Fauske
Hald Peder Palmstrøm
Helgesen Ida
Helgesen Julie
Lied Lisa Linnea Riis
Nes Lise Øverland
Oppedal Marie Elisabeth
Philipps Anniken
Ramstad Isabell
Røise Håvard
Rønning Bror Kristian Volden
Skjensvold Ida
Solheim Vibeke Heitmann
Standal Sofie Jacobsen
Sættem Magnus Fagerheim
Søvig Fredrik
Vindenes Magnus
28.04. Kl.14.00 Birkeland
Andersen Chris André
Andreassen Severin Lerheim
Bakka Magnus Tvedt
Dyngeland Johannes Husdal
Fredheim Matilde Kulild
Hansen Marin Vermedal
Hevrøy Thyra Jensen
Hoff Ulrikke Galtung Døsvig
Johnstad Vilde Marie
Kvamme Henrik Hesjedal
Kåstad Lars Even Lyse
Nybo Jørgen
Rand Camilla Ulland
Sandal Erik
Sivertsen Ivar
Skaale Cecilie Kahrs
Skogseid Tor-Henrik Strøm
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29.04. Kl.13.00 Birkeland
Anfindsen Sebastian André
Bjerk Amalie Ulevik
Christensen Hans-Joakim
Engelsen Håkon Erstad
Foss Andreas Rasmussen
Haaskjold Kristina
Hansen Eirik
Haugen Jørgen Hopsdal
Haukeland Ida Marlene
Johanson Eivind Kampevold
Lien Filip Andreas
Nilssen Narve
Reppenhagen Preben
Rødbotten Mads Giil
Sandvik Simen
Strandskog Sean Andre Borge
Trygg-Andersen Jarl

05.05. Kl.11.00 Birkeland
Antonissen Georg Loennecen
Skogen
Axelsen Joakim
Bakketun Torgeir Haara
birkeland Martin Landaas
Birkeland Torvald Hope
Brekke Hogne Borgen
Eide Fredrik Graue
Eikner Jakob Scherm
Gloppestad Eivind Olav Haugen
Gåsø Aleksander Hakvåg
Haugen Rikke Gjerde
Haukeland Espen Bysheim
Kobbeltvedt Ann Kristin N.
Lønning Jørgen Wegner
Nordtveit Bendik Lavik
Rolland Martin Min Soo A.
Villanger Petter
Ørner Philip Brevig

05.05. Kl.13.00 Storetveit
Eide Hermine Annie Friele

06.05. Kl.11.00 Birkeland
Almeland-Grøhn Malin Emilie
Folgerø Kristine Lund
Helle Maria
Kirfel Julian Aron Hestholm
Krüger Andrea Alvheim
Kvåle Amalie Pietersee
Rørdal Daniella Louise Menovi
Torgersen Andreas Nordstrand
Øien Julian Frotjold

06.05. Kl.13.00 Birkeland
Folkestad Susanne Tømmernes
Hatlestad Kristine
Jensen Karianne
Marthinussen Helene Vorland
Midtun Rikke Celin Sunde
Modahl Lene Kristine Strømme
Nordvik Solfrid Namtvedt
Roppestad Marit
Sandven Line
Solheim Iselin
Solstad Celine Marie
Straume Mariell Gaassand
Tøsdal Marte
von Volkmann Anna-Helene
12.05. Kl.11.00 Birkeland
Ackre Susanne Dorthea
Askeland Julie
Bjørke Jørgen Dysvik
Dyngeland Henriette Sofie
Egeland Marius Midtun
Ellingsen Joakim Jentoft
Hanssen Markus Paalson Daae
Klepsland Maria
Lie Rolf Håkon

12.05. Kl.13.00 Birkeland
Borge Anders Vandeskog
Brekne Emilie
Børve Anna
Eeg Victoria Madeleine
Furholt Knut Halvard Torvanger
Jensen Preben Sylvester
Kalsås Aleksander Lauritzen
Langeland Martin Gabriel
Nilsen Mathilde Dreyer
Ottesen Julie Hansen
Rott Sara Stokken
Røyrane Linn Kristin
Solheimsnes Haakon Osnes
Sperrevik Silje Grøneng
Stue Erlend
Syversen Vanja Sand
Sævareid Ida Wergeland
13.05. Kl.11.00 Birkeland
Augestad Emilie Danielsen
Christensen Nathalie Jeanette
Das Bharzinia
Engelsen Ingrid Tysnes
Lundekvam Joakim
Midtun Ole
Nielsen Erlend Nicholas H.
Redfern Sanne Stellberg
Skintveit Karen-Elise
Strande Iselin Birgitte
Sætran Aurora
Wisnes Cecilie-Malén M.
13.05. Kl.13.00 Birkeland
Aasen Ingeborg Geodine
Aasen Sigrun Tomine
Engelsen Iselin Hagen
Forland Sigbjørn Daniel A.
Galtung Døsvig Marie
Hammarstrøm Hanne Blytt
Henne Anders
Karlsen Merete
Larsen Maren Langhelle
Skaten William Alexander Vik
Soltvedt Eline Marie Nordhus
Sæbø Anna
Ullaland Håvard
Vik Kine Grimstad
Waage Anders Fageraas
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Velkommen til Påskefest!
Det er nok en gang med stolthet og glede vi kan presentere Påskefestprogrammet i Bergen. Nå
gjenstår bare at alle som er i Bergen i påsken kjenner sin besøkelsestid og oppsøker de mange
kulturprogrammene i kirkene våre.
AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND

Bergen er en oversiktlig by. Mange arrangementer skjer i menighetene i bydelene,
men kanskje påsketiden også er tiden hvor
vi kan krysse litt grenser, og gå på oppdagelsesferd i andre kirker? Det er mange lokale menigheter som forbereder ekstra
innslag i påsketiden, både når det gjelder
tekstlesere, musikere og andre innslag.
Kirkeverge Kjell Bertel Nyland.
ARKIVFOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Den lokale gudstjenesten danner pulsen i
kirkens påskeprogram. Men påskens budskap møter oss enda sterkere når det blir et
samspill mellom konsertene og gudstjenestene. En ekstra takk går til Bergen kommune, som også i år er en viktig støttespiller og bidragsyter til Påskefest. Med dette
vil vi ønske alle en god påske, rik på gode
kulturopplevelser!
Hele programmet for Påskefest 2012
presenteres på side 6 og 7.
Mer informasjon: www.paskefest.no.

Saman om gudstenesta
Ny ordning for hovud-gudsteneste vart innført i Den norske kyrkja frå 1. søndag i adventstida 2011. Kyrkjelydane fekk med dette meir fridom til å prege det lokale gudstenestelivet.
Dette tyder meir variasjon.
REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Ein kan velje mellom ei rekkje alternative
bøner, svar frå kyrkjelyden og ulike musikalske og visuelle uttrykk i gudstenesta. Ein
slik lokal fridom er allereie innarbeidd i
mange andre kyrkjesamfunn. Større rom
for lokale val betyr ikkje at det skal veljast
nytt for kvar gudsteneste. Gleda over det
kjende, og gjentakinga, er ein del av liturgiens løyndom.

Lokal grunnordning
Fram til 1. oktober i år vil det skje ei utprøving av ulike alternativ for å setje oss i
stand til å velge kva vi ynskjer å ha som vår
lokale ordning. Den ordninga vi vel bli
godkjend av biskopen innan første søndag
i advent 2012. I den nye ordninga skal kyrkjelyden i langt større grad prege profilen
på gudstenesta, og fleire skal involverast i
arbeidet med å førebu og gjennomføre
gudstenestene.
Det mest nyskapande er at soknerådet
skal utarbeide ei lokal grunnordning for
gudstenestelivet i soknet, i samarbeid med
prest, kyrkjemusikar, andre tilsette og frivillige i kyrkjelyden.

Gudsteneste for alle
Før den lokale grunnordninga vert fastsett,
skal soknemøtet få uttale seg. Alle røysteføre kan delta her. I den lokale grunnordninga er det kyrkjelyden som avgjer. Kyrkjelyden kan opprette eit gudstenesteutval
og la menneske med ulik alder, livssituasjon og funksjonsevne delta som medliturgar. Når fleire tek medansvar for gudstenesta, får ho eit meir lokalt preg. Visjonen
er ei gudsteneste for alle. Den nye ordninga
opnar også for større breidde i det musikalske uttrykket til gudstenesta. Kyrkjelyden
kan velge liturgisk musikk innanfor ulike
sjangrar - eller den musikken som har vore
i bruk sidan 1977. Ulike musikkstilar kan
nyttast i same gudsteneste, eller leggjast til
dei andre hovudgudstenester som soknerådet vedtek.
Estetikk, stille og rørsle
Den nye gudstenesteordninga legg større
vekt på det estetiske, som bilete, drama og
liturgisk dans. Prosesjonar, frambering av
brød og vin, bønevandring og liknande får
større plass. Det er òg lagt større vekt på
stille i gudstenesta - til ettertanke og bøn. I
to tusen år har kristne kome saman på søndagen, dagen for Jesu oppstode; i vårt eige

land i meir enn tusen år. Heile denne tida
har gudstenesta hatt ein felles grunnstruktur, med Orddelen og Nattverdsdelen som
hovudelement. Den nye gudstenesteordninga er prega av impulsar frå den verdsvide kyrkja. Samstundes er den djupt forankra i den norske allmennkulturen, gjennom
vekslinga mellom kvardag og helg, salmeskatten og gjennom dei verdiar den kristne
gudstenesta har formidla inn i det norske
samfunnet.

Saman for Guds andlet
Vi kan ha ulike grunnar for å gå til gudsteneste. Den djupaste grunnen ligg likevel
ikkje i oss sjølv, men i at Gud kallar oss saman. Her tener Gud oss med sine gåver, og
vi tener Gud i bøn og lovsong. Alt som skjer
i gudstenesta, er prega av at vi er saman for
Guds andlet. Desse fire orda seier noko
viktig om kva gudsteneste er. Dette vert tydeleg når gudstenesta vert avslutta med dei
urgamle orda: «Herren velsigne deg og vare
deg. Herren la sitt andlet lysa over deg og
vere deg nådig! Herren lyfte sitt åsyn på deg
og gjeve deg fred!» (4 Mos 6, 24-26). Med
denne velsigninga vert vi sende ut til kvardagens teneste for Gud, våre medmenneske og alt det skapte.
mars 2012
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Program Påskefest 2012
ONSDAG 28. MARS
«SOMMERFUGLENS PÅSKEDANS»:
Figurteater for barn fra 0-5 år. Fortellingen handler om sommerfugllarvene
Åmelise og Larveliten. Sommerfuglenes
oppstandelse/gjenfødelse kan brukes
som bilde på Jesu oppstandelse. Mer informasjon: www.kulturskolesekken.no.
Nykirken (i kapellet/Barnas katedral),
26.-30. mars kl. 10 og kl. 12. Inngang:
Gratis. Spilles til samme tid hver dag til
og med palmesøndag 1. april.
KVELDSTONE: Barbro Husdal, sang
og Carsten Dyngeland, orgel og klaver.
Storetveit kirke kl. 19.00.
REQUIEM AV BRAHMS: Opera Bergen, scenisk fremførelse med kor, solister
og orkester. Anne Randine Øverby, dirigent. Johanneskirken kl. 21.00.

SØNDAG 1. APRIL,
PALMESØNDAG
UTSTILLINGSÅPNING: «Andre landskap» i Slettebakken kirke. Billedkunstner Linda Øgaard viser malerier og tegninger fra prosjektet «Andre landskap»,
som har sitt utgangspunkt i farens sykdom og død, og hennes første møte med
Lofoten i mørketiden. Les mer på
www.logaard.no. Etter musikkgudstjenesten skjærtorsdag gir kunstneren en
omvisning.Utstillingen åpner etter gudstjenesten palmesøndag, og er tilgjengelig
i forbindelse med gudstjenester og andre
arrangementer i kirken i frem til pinse.
NORGESPREMIÉRE: Eriks Esenvalds:
Passion and Resurrection (første gang i
Norge). Nystedt: O Crux. Morales: Andreas Christi Famulus. Pärt: Fratres.
Bergen domkor. Bergen kammersolister. Ditte Højgaard Andersen, sopran.
Kjetil Almenning, dirigent. Bergen
domkirke kl. 19.30. Bill. kr. 250,-/150,MUSIKALSKE REFLEKSJONER: Carsten Dyngeland, flygel. Bønes kirke kl.
21.00.
REQUIEM AV BRAHMS: Opera Ber-
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gen, scenisk fremførelse med kor, solister
og orkester. Anne Randine Øverby, dirigent. Johanneskirken kl. 21.00.

TIRSDAG 3. APRIL
ORGELKONSERT 1: Orgelresitasjon
ved Tor Grønn. Kristi T. Søvik, liturg. Nykirken kl. 11.00.
ORGELKONSERT 2: Orgelres. ved Ottar E. Arnestad. Johanneskirken kl. 12.00.
PASJONSKONSERT: Folketoner og improvisasjoner. Chris André Lund, sang.
Øivind Stømer, saksofoner. Ruth Bakke,
orgel og keyboards. Storetveit kirke kl.
20.00. Bill. kr. 100,-/60,TIRSDAGSKONSERT «PETER»: Nyskrevet orgelmusikk og lesning av påskeberetningen. Carsten Dyngeland, orgel.
Bønes kirke kl. 21.00.

ONSDAG 4. APRIL
KVELDSTONER I EN ÅPEN KIRKE:
Ruth Bakke, orgelmeditasjoner. Storetveit kirke kl. 19.00.

TORSDAG 5. APRIL,
SKJÆRTORSDAG
ORGELKONSERT: Orgelres. ved Gerd
Vågsholm. Fyllingsdalen kirke kl. 17.30.
KONSERT: Loddefjord kirke kl. 18.00.
PASJONSMUSIKK: Rune Johnsen
Klevberg, orgel. Olsvik kirke kl. 18.30.
«SORGEN OG GLEDEN DE VANDRER TIL HOPE»: Meditativ kveldsstund med kjente salmer. Rikke W. Bergflødt, sang. Jon F. Blichfeldt, cello. Øyvind Kvamme, klaver. Eli-Johanne Rønnekleiv, orgel.Søreide kirke kl. 18.30.
MEDITASJONSMUSIKK: Barbro Husdal, sang. Carsten Dyngeland, orgel og
klaver. Bønes kirke kl. 19.00.
PASJONSKONSERT: Marius Dale

Romslo, sang. Jostein Aarvik, orgel. Fana
kirke kl. 19.00.
RESPONSORIER FOR SKJÆRTORSDAG: Musikk av Carlo Gesualdo di Venosa og Francis Poulenc. KorVest. Kjetil
Almenning, dirigent. Bergen domkirke
kl. 19.30. Bill. kr. 200,-/100,-

FREDAG 6. APRIL,
LANGFREDAG
STABAT MATER AV PERGOLESI:
Hilde V. Hagen, sopran. Åsne Kvamme,
mezzosopran. Strykekvartett. Kristin
Sævik Litlere, liturg. Knut Chr. Jansson,
orgel og klaver. Fridalen kirke kl. 11.00.
MARKUSPASJONEN AV BACH: Malcolm Brunos bearbeidelse av Bachs delvis tapte Markuspasjon. Barokksolistene. Ann Helen Moen, sopran. Clare
McCaldin, mezzosopran. Derek Chester, tenor. Håvard Stensvold, bass. Andrea Bræin Hovig, resitasjon. Aslak
Moe, regi. Bjarte Eike, leder. Bergen
domkirke kl. 19.30. Bill. kr. 250,-/150,-

LØRDAG 7. APRIL,
PÅSKEAFTEN
ORGELKONSERT1: Orgelres. ved Karstein Askeland. Brahms, Böhm, Bach,
Martin. Bergen domkirke kl. 12.00.
ORGELKONSERT 2: Orgelresitasjon
ved Ottar E. Arnestad. Johanneskirken
kl. 15.00.

SØNDAG 8. APRIL,
FØRSTE PÅSKEDAG
KLASSISKE PERLER: Bach, Bizet,
Händel, Haydn, Mendelssohn, Puccini,
Schubert og Vivaldi. Åse Solvi, sopran.
Jan Erik Endresen, tenor. Jackie Palmer,
mezzosopran. Wensleigh Palmer, orgel
og piano. Storetveit kirke kl. 19.00. Bill.
kr. 150,-/100,-. Barn gratis.
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«ANDRE LANDSKAP I»: Billedkunstner Linda Øgaards påskefestutstilling er knyttet til farens sykdom og død, og hennes første
møte med Lofoten i mørketiden. – Det handler om sårbarhet, sier hun selv, blant annet med henvisning til dette spennende bildet.
Er det Jesus på påskemorgenen, eller er det en person som i nødens stund opplever at himmelen åpner seg? Tolkningene kan
være mange. Utstillingen åpner i Slettebakken kirke etter gudstjenesten palmesøndag, og er tilgjengelig i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer i kirken frem til pinse.

MANDAG 9. APRIL,
ANDRE PÅSKEDAG
ORGELKONSERT: Knut Helbekkmo,
orgel. Sandvikskirken kl. 19.00.
OPPSTANDELSESMESSE AV EGIL
HOVLAND: Lars Petter Eide og Gunn
Kongsvik. Slettebakken motettkor. Blåsergruppe. Kristen Øgaard, orgel. Olav
Øgaard, dirigent. Slettebakken kirke kl.
19.30.

LØRDAG 14. APRIL
PÅSKEMATINÉ: Forestilling/konsert.
Berit Eggen Solstad, skuespiller og sanger. Ole Amund Gjersvik, kontrabass.
Kristian Wedberg, klaver. Mannskoret
Fremad. Solheim barneteater. Mariko
Takei, orgel. St. Markus kirke kl. 15.00.

SØNDAG 15. APRIL

ONSDAG 11. APRIL

BARNAS PÅSKEFEST: Barnegospel. Å.
K. Aagaard, liturg. Radiogudstjeneste.
Nykirken kl.11.00.

KVELDSTONER I EN ÅPEN KIRKE:
Barbro Husdal, sang og Carsten Dyngeland, orgel og klaver. Storetveit kirke
kl. 19.00.

GUDSTJENESTE MED BARNEKOR:
Påskesangfest med kirkens barnekor:
Englebarn, Solstrålene, Soul Children.
Eidsvåg kirke kl. 11.00.

AFTENSANG: Åsane kirke kl. 20.30.

FAMILIENS PÅSKEGUDSTJENESTE:
Korskolens kor. Åsane kirke kl. 11.00.
PÅSKEKONSERT: Brith Barsnes Bjordal, sang. Dagfinn Bøe, sang. Per Lennart

Knutsen, trompet. Rune Johnsen Klevberg, orgel. Olsvik kirke kl. 19.00.
MESSE AV SCHUBERT: Variert påskemusikk. Magnificat og Accord, dir. Jan
Røshol. Concord, dir. Ann-Camilla
Misje. Prima Vista, dir. Lenamaria
Gravdal. Strykekvartett. Ingrid Mostad
Bråten og Lars Erik Haga, klaver. Jan
Røshol, orgel. Åsane kirke kl. 19.00. Bill.
kr. 150,-/100,HIMMELEN SKAL GLEDE SEG: Odd
Johan Overøye: Vesper. Rihards Dubra:
Laetentur Caeli. Sankta Sunniva Kammerkor. Stord Con Spirito. Kjersti Vindal og Johannes Wik, harper. Sofya Dudayeva, fløyte. Kai Hansen, akkordeon.
Tore Kloster, dirigent. Bergen domkirke
kl. 19.30. Bill. kr. 150,-/80,Les helt oppdatert informasjon om
disse arrangementene og eventuelle
supplerende arrangementer på
www.paskefest.no

mars 2012

7

felles 2-12_felles.qxp 20.03.12 21.46 Side 8

70 år siden kirkens «påskeopprør»:

Kirken under solkorset
Påsken har stått svært sentralt i kristendommen i hundrevis av år, og kirken markerer hver vår
denne høytiden på bredt grunnlag. Slik vil det også bli i år, når påsken melder seg i første uke av
april. Da kan det være grunn til å minnes påsken 70 år tilbake i tid, da alle landets menigheter
under gudstjenesten fikk opplest et budskap fra landets biskoper om «Kirkens Grunn».
AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Etter å ha understreket kirkens frihet og
forpliktelse på Guds ord, pekte biskopenes
budskap på foreldrenes og kirkens rett og
plikt i barneoppdragelsen, og sluttet med å
redegjøre for de kristne og kirkens forhold
til øvrigheten. Biskopene hadde alt trukket
seg fra sine embeter, og påskedagen 5. april
avsluttet vel 750 prester sin opplesing av
budskapet med å fortelle sine menigheter
at også de nå hadde trukket seg fra sine
embeter.

12.000 protestbrev
Før denne dramatiske påskedagen i 1942
hadde svært mye skjedd i Norge. 25. september 1940 var alle politiske partier blitt
oppløst og ny kirkestatsråd utnevnt. Senere hadde landets lærere sendt 12.000
protestbrev mot å endre skolens mål og
innhold, og 20. mars var 1100 lærere blitt
arrestert, og 650 av dem sendt til tvangsarbeid ved Kirkenes.
Mye av det som skjedde hadde bakgrunn
i to «lover» av 3. og 5. februar fra landets
nye makthavere, om en nasjonal plikttjeneste for all ungdom i alderen 10-18 år og
plikt for alle lærere om medlemskap i en ny
organisasjon, som skulle «skape forståelse
for et nytt samfunnssystem».

Et trygt møtested
Folk flest holdt seg noenlunde orientert
om alt det «nye» som skjedde, ikke minst i
forhold til skole og kirke. Informasjonen
ellers var ofte mangelfull, da alle radioapparater var samlet inn og lagret, og aviser
og blad bare fortalte det som de nye makthaverne ønsket. En lang rekke organisasjoner var blitt forbudt og nedlagt, og kirken var nærmest blitt det eneste trygge
møtestedet, der en kunne oppleve sosial
kontakt og støtte.
Utover i krigsårene hadde oppslutningen om kirkens gudstjenester økt kraftig,
og 5. april 1942, påskedagen, var de fleste
kirker fylt til siste benkerad.
«Gud signe Norigs land»
Påskedagen var det svært naturlig å søke
til kirken, men denne påsken hadde ryktet gått om at noe helt spesielt skulle skje.
Johanneskirken i Bergen, med 1250 sitteplasser, var min kirke den gang, og kirken
var mer enn overfylt da klokkeren steg
frem og leste kirkebønnen på vegne av
hele menigheten.
Ingen brannforskrifter hindret den
gang kirkegjengere i hundretall å ta til
takke med ståplass i kirken, og både klokker og prest måtte klare seg uten hjelp fra
et høyttaleranlegg. Organisten hadde
vært innom flere religiøse folketoner da

han avrundet sitt preludium med Johan
Halvorsens melodi til Arne Garborgs fedrelandssang «Gud signe Norigs land»
fra 17. mai 1878.

Fredsbudskap fra kirkeklokkene
Fedrelandssangen «Ja, vi elsker» og salmen «Gud signe vårt dyre fedreland» var
det forbudt å fremføre, men etter sokneprestens meget alvorlige kunngjøring fra
prekestolen gjorde «Fagert er landet» fyldest for dem begge.
Nærmere 1500 kirkegjengere reiste seg
spontant og markerte gjennom salmesangen sin holdning og tilslutning til det
som nå var på gang.
Biskopene ble forsøkt kneblet ved å
samle og isolere dem på Helgøya i Mjøsa,
og ved en slags «våpenstillstand» med
myndighetene fortsatte de fleste prestene
å arbeide i sine menigheter, men nå lønnet ved innsamlinger og bidrag fra ulike
kanter. Inntil freden kom tirsdag 8. mai
1945! Da ble alle landets kirkeklokker satt
til å ringe på samme tid, og kirkene åpnet
for takkegudstjenester.
Nå måtte folk også nøye seg med ståplass utenfor Johanneskirkens åpne dører, mens organisten igjen kunne stemme
i for fullt med så vel «Gud signe vårt dyre
fedreland» som «Ja, vi elsker dette landet».

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

8

mars 2012

felles 2-12_felles.qxp 20.03.12 21.46 Side 9

LANGFREDAG, 3. APRIL 1942: Et tusentalls mennesker hadde møtt opp utenfor domkirken i Oslo for å høre gudstjenesten til den avsatte
biskop Eivind Berggrav. Imidlertid var biskopen nektet å forrette og arrestert av myndighetene. I protest sang folk «Gud signe vårt dyre fedreland» og «Ja vi elsker» utenfor kirken. Hird og politi forsøkte forgjeves å spre mengden.
FOTO: NTBS KRIGSARKIV

Kirkens motstandskamp
• Oslo-biskopen Eivind Berggrav (18841959) innså at kirken måtte ta et oppgjør
med naziregimet, og i oktober 1940 samlet han kirkeledere til en felles front,
Kristent Samråd.
• Dette forente liberale og konservative
teologer, geistlighet og frikirkelige forkynnere i kampen mot fienden.
• I januar/februar 1941 sendte biskopene
ut et hyrdebrev til menighetene med
skarp fordømmelse av hirdens voldelige
opptreden. Senere fulgte protester mot
ungdomstjenesten, jødeforfølgelsen og
mot tvungen arbeidsmobilisering.
• I februar 1942 ble kirkekampen ytterligere tilspisset, etter at NS-regimet arrangerte en festgudstjeneste til ære for
Vidkun Quisling i Nidarosdomen. Domprosten, Arne Fjellbu, ble nektet å holde
sin ordinære høymesse, og ble avsatt to
uker senere.

• Etter initiativ fra Berggrav sendte biskopene da brev til Kirkedepartementet
om at de la ned sine statlige embeter. To
dager senere, 26. februar 1942, ble Eivind Berggrav meddelt avskjed som biskop, og i et rundskriv til presteskapet rettet Quisling meget sterke angrep på
Berggrav.
• 92 prosent av prestene fulgte etter biskopenes protest, og la ned den statlige
delen av sine embeter. Kirkelige handlinger som dåp og begravelser ble opprettholdt, sakramentet utdelt. Ofte fortsatte presten å disponere kirkebygget,
noen ganger sammen med en NS-prest om enn ikke samtidig.
• NS-myndighetene drev imidlertid utstrakt kontroll av gudstjenestenes innhold og overvåket prestenes holdning og
handlinger. 127 prester ble forvist fra sine
menigheter, 93 ble fengslet. Mange ble
internert på Helgøya i Mjøsa.

BISKOP OG MOTSTANDSMANN: Biskop Eivind Berggrav i samtale med grev Folke
Bernadotte, mannen bak «De hvite bussene».
FOTO: NTB, 17.MAI 1945

• Berggrav var også hovedmannen bak
bekjennelsesskriftet Kirkens Grunn,
som ble lest opp i de fleste av landets kirker 5. april 1942 (1. påskedag). Straks etter ble han arrestert av Statspolitiet og
ført til Bredtvet fengsel, for så å bli internert på sin hytte i Asker. Her tilbrakte han
de tre siste år av okkupasjonen.
KILDE: «NORGESLEXI - NORSK POLITISK
DOKUMENTASJON PÅ INTERNETT»
MEDIABASE1.UIB.NO
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Rikskirkesangfest
Norges kirkesangforbund inviterer
til Rikskirkesangfest i Bergen
20. - 22. april 2012
Hovedtemaet er: Skaperverket i
bønn og lovsang. Det vil bli konserter, seminarer, korverksted, festgudstjeneste og sangerfest. Fra Fana
prosti deltar Slettebakken Motettkor, Cantus og Birkeland Kantori.
Her er de mest aktuelle arrangementene som er åpne for alle:
Fredag 20.4
13.00: Åpningsgudstjeneste i Johanneskirken
20.30: Konsert i Johanneskirken
Lørdag 21.4:
16.30 -19.00: Konsert i Korskirken
19.30: Urfremføring «Du fornyer
jordens ansikt» i Domkirken
Søndag 22.4:
11.00: Festgudstjeneste i Domkirken (Radiogudstjeneste)

Bok & Media Vestbok
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–Trommene h
– Alle kan lære å spille trommer.
Det handler om oppmerksomhet
og kommunikasjon, sier pastor
Felix Ndoyama fra Kamerun. Nå
håper han å finne noen han kan
spille sammen med under sitt
studieopphold i Bergen.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Ndoyama er utdannet ved den evangelisk-lutherske presteskolen i Meiganga (Nord-Kamerun), og har vært ansatt som prest i kirken der
siden 2004. Han tar nå en mastergrad i teologi
ved NLA Lærerskolen, og blir derfor i Norge
frem til august måned.
– Jeg kjenner ikke så mange her, og har mye
fritid. Så det hadde vært moro å treffe noen å
spille med. For meg vil det bety at jeg kommer
i kontakt med folket her. Når vi spiller sammen blir vi mer åpne for hverandre.
Ndoyamas morsmål er gbaya, et av rundt
200 språk i Kamerun. Vår nynorskdebatt blir
for ingenting å regne i et land med så stor
språklig rikdom. Samtidig skaper dette problemer for kommunikasjonen mellom landets
innbyggere. Musikken blir da en brobygger, et
språk som alle kan forstå. «Lukk munnen og
spill på trommen din, slik at vi forstår hva du
mener» heter det i et kamerunsk ordtak.

Kraftige verktøy
Musikken finnes overalt i Kamerun, og instrumenter kan være alt fra en uthulet trestokk og
tørkede frukter til hjemmelagde marracas, balafoner og tommelpianoer.
– Jeg hadde aldri sett et kirkeorgel før jeg
kom til Norge i fjor, forteller han.
– Hjemme bruker vi det vi har for hånden.
Det kan bli ganske varierte orkestre, med
mye energifylt sang og rytmer.
– Hjemme danser vi i kirken. Rytmene vi
bruker kommer fra tradisjonell musikk, men
vi kontekstualiserer dem inn i en kirkelig
sammenheng med tekster fra Bibelen. Sang og
musikk er kraftige verktøy i våre gudstjenester.
Forskjellen mellom gudstjenester i NordKamerun og Norge er likevel ikke så stor. Dette skyldes for en stor del norske misjonærers
arbeid.
– Kirken ble etablert av norske misjonærer,
og vi har mange norske lærere og sykepleiere.
De største forskjellene er nok utvendige. Våre
kirker er mer spartansk innredet enn de nor-

ske. Norge bruker mye penger på å holde kirkene fine, og med godt utstyr. Kirkene hjemme har ikke en gang en mikrofon tilgjengelig.

Hjalp rømte slaver
Den første rektoren ved presteskolen der
Ndoyama tok utdanning, var Einar Follesøy
fra Askøy. Ndoyama kjenner også godt til
Halfdan Endresen, som ledet Det norske misjonsselskaps arbeid i Kamerun i 1932-1963.
– De norske misjonærene var svært engasjert i kampen mot slaveri i Nord-Kamerun,
der jeg kommer fra. Mange rømte slaver søkte
hjelp på den norske misjonsstasjonen i Ngaoundere, der de fikk mat og klær. Noen ganger
kjøpte misjonærene fri slaver fra de fulanske
eierne, andre ganger klarte de å smugle dem ut
gjennom smarte påskudd, forteller han.
Lurte høvdingen
Det siste var tilfellet da norske misjonærer
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har sitt eget språk
TROMMENS SPRÅK: – Trommen
gir deg mulighet til å uttrykke åpent
det som du ikke kan si med ord, sier
Felix Ndoyama, her foran stavkirken på Fantoft - som ligger like ved
leiligheten hans i studentblokkene.

Misjonsmannen
Halfdan
Endresen
• Det norske misjonsselskap (NMS)
etablerte seg i Nord-Kamerun i 1925.
I perioden 1932-63 ble arbeidet ledet
av Halfdan Endresen (1896-1973).
Han var også sentral i arbeidet som
førte frem til at Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun ble grunnlagt 1960, og han ble valgt som kirkens første president.
• På 1940- og 1950-tallet var Endresen ofte i konflikt med den lokale sultanen og den franske koloniadministrasjonen om dokumenterte overgrep
mot slaver. NMS var villige til å risikere åpen konflikt med koloniadministrasjonen på dette spørsmålet.
Stadig flere slaver rømte til misjonsstasjonen, og Endresen brakte forholdene inn for FNs menneskerettskommisjon.
• I 1960 ble Endresen utnevnt til ridder av den kamerunske ordenen L'Ordre de la Valeur du Cameroun.
KILDER: STORE NORSKE LEKSIKON (SNL.NO)
DET NORSKE MISJONSSELSKAP (NMS.NO)

hjalp en kvinne i landsbyen Tibati. Kvinnen,
som het Numjdal, var slave ved palasset til
den lokale «lamido» (høvding). En kvinnelig norsk misjonær, sammen med en gruppe
kamerunske kristne kvinner, overvar en
forestilling i palasset. Mens de var der, kledde de Numjdal opp i finklær, og tok henne
med seg ut igjen. Vakten skjønte ikke at
Numjdal var en av slavene, siden det ikke var
tillatt for slaver å bruke finklær.
– Jeg var ikke født den gangen, men jeg så
Numjdal en gang i 1982, forteller Ndoyama.
– Hun var da svært engasjert i det kristne
arbeidet.

Tradisjonell medisin
Kristendommen er i dag den største religionen i Kamerun, med rundt 55 prosent av
landets befolkning. Islam står for rundt 35
prosent, mens resten av befolkningen slutter
seg til ulike tradisjonelle stammereligioner.

Et problem med sistnevnte er at det innenfor
disse også praktiseres tradisjonell medisin.
– Det er to sider av dette, mener Ndoyama.
– Mangel på hygiene og ingen diagnostikk
er negativt. Men det finnes også en del virksomme røtter, urter og blader innenfor den
tradisjonelle medisinen som moderne legevitenskap ikke er kjent med. Dette er viktig
kunnskap som ikke bør gå tapt.

De gamles visdom
En annen ting er alle de gamle historiene og
legendene som fortsatt er levende innenfor
den tradisjonelle religionen. Ndoyama synes det er trist dersom dette skal forsvinne i
takt med at Kamerun vender seg mot kristen
tro og verdier.
– Vår identitet som mennesker er knyttet
til en kulturell kontekst. Det er viktig å lære
om evangeliene, men dette må ikke gå på bekostning av vår egen kulturelle bakgrunn.

De gamle historiene våre har mye visdom i
seg om helse, økonomi og hvordan vi skal
leve sammen med andre.

Jesus er «sore»
– Bruker du denne kunnskapen i gudstjenestene?
– Jeg prøver på det. I min stamme har vi en
fortelling om «nevøen», som er en heltefigur
som setter andre mennesker fri ved å ta deres plass. Det er et godt bilde på Jesus.
Et annet eksempel er «sore», som er navnet på et spesielt løv som i gammel tid ble
brukt til å rense sår.
– I dag bruker vi dette løvet i gudstjenesten
som et symbol på hvordan Jesus renser oss
for våre synder. Vi sier at Jesus er «sore».
Dersom du ønsker å spille med Felix, kan du
sende en epost til eyecu@online.no. Oppgi
navn, alder og mobilnummer!
mars 2012
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De livsviktige grønnsakene
Catarina Ramirez er
takknemlig for grønnsakene som vokser i
drivhuset. Støtten fra
Kirkens nødhjelp er
grunnen til at hun kan gi
døtrene næringsrik mat
og viktig skolegang.

Fasteaksjonen 2012
• Menigheter landet
rundt står for gjennomføringen av Kirkens nødhjelps fasteaksjon, som i
år foregår i tidsrommet
25-27. mars.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP

I det karrige landskapet 2500
meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år
på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på
matvarer som selges på markedet har skutt i været.

Utdannelse gir rettigheter
– Jeg er ofte bekymret for hvor
jeg skal få penger til mat fra. Det
er øyeblikk hvor jeg ikke har
noen ting. Da ber jeg til Gud,
forteller Catarina.
Hennes høyeste ønske er å gi
døtrene Anabella (14) og Marta
(11) skolegang og utdannelse.
– Underernæring er en stor
utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido,
leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn
lider av mangelsykdommer og

• Pengene går til KNs
arbeid over hele verden.
•Støtt aksjonen direkte
ved å benytte kontonummer 1594.22.87493, ring
givertelefonen, 820 44 088
(200 kroner) eller send
KN200 på tekstmelding til
2090 (200 kroner).
• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no
FIKK STARTHJELP FRA KIRKENS NØDHJELP: – Det gir meg en god
følelse å kunne ta vare på barna mine. Nå støtter jeg meg selv, sier
Catarina Ramirez, her sammen med datteren Anabella (14).
FOTO: LAURIE MACGREGOR/KIRKENS NØDHJELP

har svak helse på grunn av ensidig kost og for lite mat.

Kvinnene ble igjen
CIEDEG har derfor startet
kvinnegrupper hvor det gis
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AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor
53 Straume
Sartor,r, 5353
Tlf: 55 21 44 50

opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Grunntanken er at grønnsakene skal inngå i familiens
kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi

inntekt. Catarina har lært at
bønner og mais ikke er tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene.
– De trenger vitaminer, sier
hun og holder frem kurven
med paprika.
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Norgespremiere på Bach i Birkeland
Å komme over glemte og ukjente Bachverk i våre dager, er noe
som skjer bare en gang hvert jubelår, om man er heldig.
AV KANTOR HARALD J HOLTET

Når det først skjer, er det enhver Bachelskers store drøm som går i oppfyllelse.
Den siste gjenoppdagelsen av et Bachverk
fant sted i 2005, da en Bachforsker i Tyskland kom over en arie for sopran og strykere i et bibliotek i Weimar. Forrige gang
man fant et tidligere ukjent verk av Bach,
var i 1935. Verket, som ble funnet i 2005,
skriver seg fra 1713, da Bach var hofforganist hos kurfyrsten Wilhelm Ernst av Saxen-Weimar. Arien er skrevet til feiringen
av fyrstens 52-årsdag. Teksten tar utgangspunkt i fyrstens valgspråk, som var:
«Alt med Gud og intet uten Ham».
Søndag 25. mars kan man dermed være

med på en Norgespremiere på et verk av
Bach, da denne arien er en del av programmet i en Bachkonsert i Birkeland
kirke. Solist er sopranen Bente Brudvik
sammen med Fana kammerorkester.
Denne Bachkonserten favner hele påsketiden med en kantate for fastelavnssøndag, («Jesus nahm zu sich die Zwölfe»), og en kantate for 3. påskedag, («Ein
Herz, das seinen Jesum lebend weiβ»). I
tillegg til disse vokalverkene, blir Bachs
klaverkonsert nr. 5 i f-moll fremført, med
solist Turid Bakke Braut ved flygelet.
Mange kjenner nok igjen den vakre adagioen, midtsatsen i klaverkonserten.
Øvrige solister ved denne Bachaftenen i
Birkeland er Sissel Vist, alt; Geir Molvik,

tenor og Olav Veierød, bass. Birkeland
kantori og Fana kammerorkester er ellers
de som står for denne konserten, som
dermed er årets påskekonsert i Birkeland
kirke. Velkommen til en rikholdig og
«historisk» Bach-konsert i Birkeland kirke, søndag 25. mars kl. 19.00.

Bjørn-Eivind K Netland og Arve Løvenholdt
T R A D I S JON - T RYGG H E T - R ES P EK T
Gratis samtale i hjemmet. Døgnvakt: 55 90 19 80

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

Kontoret er vanligvis bemannet,
med unntak av samtaler/møter.
Da henviser vi til 55 36 22 80
(servicekontoret). Ta gjerne
direkte kontakt med ansatte.
Hvis de ikke er til stede er det
mulig å legge igjen en beskjed.
Besøksadresse:
Hardangerveien 5 B, Nesttun
Menighetshuset Øvsttunveien 29
Bestilling av lokaler: 55 36 22 81
birkeland.menighet
@bergen.kirken.no
Spørsmål om gravstell?
55 59 39 00
kirkegaard@bkf.no
Sokneprest:
Ivar Braut: 55 36 22 82
ivar.braut@bergen.kirken.no
Prest/prosjektleder Sædalen
Leidulf Øy: 55 36 22 84
leoy@bergen.kirken.no

Kapellan:
Kjersti G. Norheim: 55 36 22 92
kjersti.norheim@bergen.kirken.no

Kantor:
Harald Holtet: 55 36 22 86
harald.holtet@bergen.kirken.no

Menighetspedagog Sædalen
Sigrid T. Fahlvik: 55 36 22 91
sfah@bergen.kirken.no

Kirketjener: 55362289

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes: 55 36 22 83
rune.kysnes@bergen.kirken.no
Menighetskonsulent:
Eli Heggdal: 55 36 22 81
eli.heggdal@bergen.kirken.no
Diakon:
Tone Totland: 55 36 22 85
tone.totland@bergen.kirken.no
Kateket:
Carina Ø. Søfteland: 55 36 22 88
carina.softeland@bergen.kirken.no
Kateket:
Ingunn Myklebust: 55 36 22 87
ingunn.myklebust@
bergen.kirken.no

Nattkafé for ungdom:
Hilde Karin Wolter: 411 41 346
hilde.wolter@bergen.kirken.no
Facebook > nattkafé for ungdom

Lyst til å synge i guttekor?
Harald Holtet: 55 36 22 86
Bobla Tensing
Hilde Karin Wolter: 411 41 346
hilde.wolter@bergen.kirken.no
Facebook > Bobla ten sing
Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen: 97 63 63 32

Menighetsrådsleder
Marit Serine Robbestad Skeie
55 36 22 80 (menighetskontoret)

1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Bjørn Erik Liland: 907 10 880

Frivillighetskoordinator/ungd.arb.
Hilde Karin Wolter: 55 36 22 90

Birkeland Y’s Men’s Club
Reidar Kanestrøm: 55 92 92 88

Ungdomsarbeider
Ingrid Aurlien: 473 91 976

Nesttun mannsforening for NMS
Stein Wivestad: 55 13 46 44

Søndagsskole Randi Vangen
55 12 14 49/909 77 065
randi.hv@online.no

Gave til menigheten?
Kontonummer: 1644.32.89430

KRIK- Nesttun
Tarjei S. Madland: 980 49 195
tarjeisvama@hotmail.com
Nettside: www.nesttun.krik.no
Facebook > KRIK Nesttun

Motta nyheter fra Birkeland.
Meld deg på menighetens
e-postliste:
mailman.uib.no/listinfo/birkeland
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Trosopplæringtips

i påskehøytiden
Aktivitet: Lag en enkel synliggjøring av
påskens dager ved å lage en kalender/
et «landskap», f.eks på kjøkkenbenken:
Palmesøndag markers med noen kvister som kan være «palmegrener».
Skjærtorsdag tegner vi hendene våre på
et ark, klipper dem ut og henger dem
opp - dette som symbol på fellesskap
(nattverd og påskemåltid).
Langfredag lager vi et kors av pinner
som surres sammen, til minne om Jesus på korset. Deretter bygges en liten
grav / hule med stein, og en stein legges
foran inngangen slik at den lukkes – for
å markere at Jesus ble lagt i graven.
Påskedag tas steinen bort og vi tenner
et lys – og synger gjerne en påskesang
sammen for å feiere oppstandelsen!
«Deg være ære, Herre over dødens
makt! Evig skal døden være Kristus
underlagt. Lyset fyller haven, se, en
engel kom, åpnet den stengte graven,
Jesus grav er tom! Deg være ære, Herre
over dødens makt! Evig skal døden være
Kristus underlagt.»

Krigsminnesmerket
Ved inngangen til Birkeland kirke står et
vakkert og bevegende krigsminnesmerke.
«Falt for fedrelandet 1940-45» er teksten.
Så følger 29 navn i alfabetisk rekkefølge.
AV IVAR BRAUT

Navnene er: Leif Nils Olaf
Amundsen, Kåre Bergersen, Gustav Bergh, Einar
Birkeland, Per Blystad,
Finn Borchgrevink, Norvald E. Breivik, Alf O.M.
Danielsen, Erling Magnus
Djupdræt, Olaf Ellingsen,
Nordahl Grieg, Sigvart
Larsen Hope, Hildberg
Jensen, Henry Johansen,
Knut Brandanger Kleppe,
Arne Lampe, Aksel Larsen, Olav Lekven, Leif
Wichberg Lie, Hjorleiv
Midttun, Håkon Mjelde,
Kristian Mugaas, Abraham Opheim, Jostein
Oddvar Opheim, Olaf Olsen, Olaf Emil Pedersen,
Einar Ramm, Harald
Skjold og Johan Birger
Trondsen.

Må fornyes
Nå trengs det en fornyelse
av krigsminnesmerket.
Det skjemmes av misfarging og er blitt mindre tydelig med årene. Et mindre fond finnes, men her
står bare et par tusen kroner, og det rekker ikke
langt. Det må grundig arbeid til som nok vil kreve i
overkant av 20 000,- kroner; og det er ikke tale om
annet enn å bruke dyktige
fagfolk som får minnesmerket i fullgod stand.
Vi anmoder enkeltpersoner, foreninger og lag,
bedrifter og institusjoner
om å gi et bidrag til restaurering av minnesmerket.
Gaver gis til Birkeland menighets konto 1644 32
89430, og en må merke
innbetalingen «krigsmin-

De falne skal hedres - bli med og

Bønn – fordi vi tror Gud finnes
Å be til Gud. Det er så enkelt, alminnelig og samtidig så stort og
uforståelig. Det kjennes for mange som det mest naturlige, for
andre som noe av det mest naive en kan tenke seg.
Jesus selv ber til stadighet. Det ser vi av en
rekke notiser i Det nye testamente. Han
lærte oss også bønnen «Fader Vår». Når
han skal fortelle vennene sine om bønn,
begynner han med å si at vi ber til Far
«som vet hva vi trenger før vi ber ham om
det» (Matteusevangeliet kap.6)
I Birkeland menighet ber vi. Vi ønsker å
være en menighet som «ser og ber». I
gudstjenestene blir det bedt, i foreninger,
grupper, menighetsråd og stab ber vi.
Stillferdig og alminnelig, og likevel på hellig grunn. Vi har også i mange år sendt ut
et «bønnebrev» til et tjuetalls personer
som har sagt: Jo, vi vil være med og be for
Birkeland menighet. Nå ønsker menighetsrådet å fornye denne bønnetjenesten.
Vi vil gjøre mer kjent hva vi sammen vil be
for, og vi inviterer flere til å være med og be
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konkret for ulike sider ved menighetslivet
og lokalsamfunnet. Forbønn for enkeltpersoner og mer private forhold vil skje i
andre sammenhenger.
Vi kan fortsatt sende brev i posten, men
for mange er det mest aktuelt å få tilsendt
bønneliste på e-post. En gang i måneden
kommer det nye lister. Vi vil også skrive
bønneemnene her i menighetsbladet og
på hjemmesidene. Vil du ha tilsendt bønneliste, ta kontakt med menighetskontoret, en av de ansatte eller send e-post til
birkeland.menighet@bergen.kirken.no
Så er ikke bønn verken tvang eller magi,
men frihet og glede ved å si til vår himmelske Far det som ligger oss på hjertet. Og en
kan selvsagt være med og be for menigheten uten å melde seg til noen liste, men det
er også godt å vite om at noen ber.
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et må fornyes!
nesmerket». Eventuelt kan
en henvende seg til Birkeland menighetskontor.

puss opp dette monumentet!

Pusses opp til 2013?
Hver 17.mai tidlig om morgenen er det bekransning av
minnesmerket. Det er en
viktig tradisjon. Vi kan så
fort venne oss til at freden er
selvsagt. Det er den ikke!
Den har kostet dyrt, og
mange familier og slekter
har lidd store tap. Også i dag
må vi kjempe for fred og frihet, og det gjør vi blant annet ved å minnes og ære de
som har gitt alt.
Ved bekransningen i 2013
ønsker vi at minnesmerket
er blitt restaurert. Navnene
og teksten skal komme tydeligere fram. På denne måten vil det være mer synlig
også utenom den høytidelige anledningen hver 17.mai,
men også ved de mange anledningene når folket er i
Birkeland kirke både ved
glede og sorg og til gudstjenester hver søndag.

For ukene framover ber vi
særlig for dette:
• Uke 13 fra 26.mars: For Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon her i Birkeland.
• Uke 14 fra 2.april: For påskens gudstjenester og for dem
som har tjeneste i kirken.
• Uke 15 fra 9.april: For besøkstjenesten, for dem som går
på besøk og for dem som får besøk. For besøkstjenestekurset i Fana prosti.
• Uke 16 fra 16.april: For søndagsskolen.
• Uke 17 fra 23.april: For konfirmasjonene i kirken, for
konfirmanter, familie og for våre kateketer.
• Uke 18 fra 30.april: For menighetsarbeidet i Sædalen,
for frivillige og for prest Leidulf Øy.
• Uke 19 fra 7.mai: For babysang, dåpsmøter og dåpssamtaler.
• Uke 20 fra 14.mai: For bibeltimer og undringsstunder
og for prestene våre.
• Uke 21 fra 21.mai: For givertjenesten og takk for alle
givere.
• Uke 22 fra 28.mai: For Klubben «Optimisten» og
sommerfesten.
Til slutt på bønnebrevet står verset: «Vi bærer våre bønner
frem, og vet at Gud vil høre dem. Han tar oss trofast i sin
favn, velsigner oss i Jesu navn».

Påskevandring
for klimaet
Lørdag 14. april kl. 13 på Torgalmenningen, ved den Blå Steinen. Etter appell
går vi med plakater via Torgalmenningen til Bryggen og ut til Håkonshallen, og
tilbake via Øvregaten, med avslutning og ny appell på Torgalmenningen.
Besteforeldrenes Klimaaksjon krever at politikerne tar miljø- og klimatrusselen på større alvor. Klimaendringene skremmer oss med tanke på
kommende slekter.
Forvalteransvaret av skaperverket utfordrer også Kirken, så vi vil gå sammen
med Kirken og flest mulige organisasjoner, grupper og enkeltmennesker. Vi
har alle ansvar for vår jord!
Målet er ren luft, rent vann og ren jord for våre etterkommere. Vi har ikke bare
arvet jorden av våre foreldre, vi har også lånt den av våre barn. Klimameldingen blir stadig utsatt. Det haster med klimatiltak i Norge. Valget 2013 må
bli et klimavalg! Vi ønsker å få med ALLE som er opptatt av klimautfordringene. Å gå sammen gir inspirasjon og styrke.
Vi GÅR for HÅPET.
Hilsen Besteforeldrenes Klimaaksjon Bergen og Hordaland
(tilknyttet Framtiden i Våre Hender) www.besteforeldre.framtiden.no
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FULLDISTRIBUSJON

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B
Påsken i Birkeland kirke

Det er mye å oppleve i kirken når det er påske, mer enn i noen annen høytid. Palmesøndag er det ouverturen og inntoget. Skjærtorsdag på kvelden er det en egen stemning med skriftemål og
nattverd. Langfredag er kirken uten lys og farger når vi samles til
pasjonsgudstjeneste kl.11. Og påskedag er det bare fest og glede!

29.01. Marie Ose Wickmann
29.01. Filip Antun-Handeland
Halvor Løtveit Huglen
Marius Arnesen Nøkling
Sigurd Knutsen Haavik
Christoffer Hauge-Skarlo
Margrethe P. Hetland
04.02. Phillip Sævereid
05.02. Frida Victoria G. Rafto
12.02. Fredrik Eriksen
17.02. Filippa Nervik Gräff
19.02. Leah Sigrid AndradottirAarseth
19.02. Tea F. Borge Nordrevoll
Lykke Størksen
Joel Vikøy Daltveit
Hermine Stefansen Nunn
Magnus Aasen Ellingsen
Sebastian Oliver Blytt
26.02. Maria Saxsæter Gjøen
Elise Maria Lynghaug
04.03. Elvira Marshall
04.03. Ivar Sletbakk
04.03. Thea Malen Sivertsen
04.03. Gabriel Grasdal Solesvik
04.03. Nemi Hagen
04.03. Alexander Økland-Tøsse
11.03. Brielle Skaalvik Lyssand

Elida Kamilla Godø
Liscie Normann
Jan-Arild Moe
Tordis Harms Rasmussen
Petra M. Lilletvedt
Anne Mohn
Margit Sofia Bontveit
Else Eliassen
Lars Olsen Bønes
Ruth Bergljot Karlsen
Inger Johanne Reime
Kristoffer Emil Langeland
Solfrid M. Bjerkenes
Per Christian Olsen
Georg Stabæk
Odlaug Sofie Samnøy
Odd Eikanger
Per Midtun
Wenche Breistein

bust. Konfirmantene deltar. Søndagsskole. Offer: Musikkarbeidet i Birkeland. Luk 1,46-55
19.00: Bach-konsert i Birkeland
kirke . Se egen omtale.
Tirsdag 27.mars
19.30: Gudstj. etter KNs innsamlingsaksjon. Konfirmanter deltar. Innsamling av fastebøsser og
innsamlingsbøssene etter fasteaksjonen. Kjersti G Norheim.
Palmesøndag 1. april
11.00: Gudstj. Dåp, nattverd. Ivar
Braut. Takkoffer til Kirkelig dialogsenter Bergen. Matt 26,6-13
Skjærtorsdag 5. april
19.00: Skjærtorsdagsgudst.
Skriftemål og nattverd. Rune
Joar Kysnes. Offer til misjonsprosjektet i Mali. Luk 22,14-23
Langfredag 6. april
11.00: Pasjonsgudstjeneste.
Kysnes. Mark 14,26-15,37
Påskedag 8. april
11.00: Påskedagsgudstj. Dåp og
nattverd. Kjersti G. Norheim og
Ivar Braut. Kantoriet. Offer til Misjonsselskapet. Matt 28,1-10
2. påskedag 9. april
11.00: Friluftsgudstj. i Sædalen.
19.30: Felles prostigudstjeneste:
Oppstandelsesmesse i Slettebakken kirke. Luk 24,36-45
Søndag 15. april
11.00: Gudst. Dåp og nattverd.
Kjersti G. Norheim. Utvidet forbønnsliturgi. Offer til speidergruppene lokalt. Joh 21,15-19
11.00: Sædalen. Gudstjeneste på
Sædalen skole.
Søndag 22. april
11.00: Gudstj. Nattverd. Søndagsskole. Rune Joar Kysnes.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Joh 10,1-10
13.00: Dåpsgudstjeneste.

Konfirmasjonsgudstjenester:
Søn. 25. mars, Maria budskapsd.
11.00: Gudstj. Nattverd. Ivar
Braut og kateket Ingunn Mykle-

Lørdag 28.april kl.10, 12 og 14.
Myklebust og Norheim

Da blir de store påskesalmene sunget. Andre påskedag inviterer
våre naboer i Slettebakken kirke til Oppstandelsesmesse på kvelden, og i Sædalen er det friluftsgudstjeneste til vanlig gudstjenestetid kl.11. Vel møtt i kirken. Til møte med andre – men først og
sist med Mesteren selv.
Søndag 29. april kl.11 og 13.
Østensen Søfteland og Norheim
Lørdag 5.mai kl.11 og 13.
Myklebust og Braut
Søndag 6.mai kl.11 og 13.
Myklebust og Braut
Lørdag 12.mai kl.11 og 13.
Søfteland og Norheim
Søndag 13.mai kl.11 og 13.
Søfteland og Norheim
Onsdag 2.mai
19.00: Kveldsgudstjeneste i
Øvsttun kapell sammen med
Klubben Optimisten. Nattverd.
Rune Joar Kysnes.
Søndag 6.mai
11.00: Søndagsskole på Det gule
huset (Sesam)
11.00: Sædalen. Gudstjeneste på
Sædalen skole.
Torsdag 17. mai – nasjonaldag
og Kristi himmelfartsdag
10.00: (merk tiden): Gudstj. Ivar
Braut. Offer: Kirkens Nødhjelp.
Luk 24,46-53 og Matt 22,17-22
Søndag 20. mai - søn. før pinse
11.00: Gudstj. Nattverd. Søndagsskole. Rune Joar Kysnes.
Offer: Menighetsarb. Joh 3,16-21
13.00: Dåpsgudstjeneste.
Pinsedag 27. mai
11.00: Pinsedagsgudstj.med dåp
og nattverd. Kjersti G. Norheim.
Kantoriet. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mali. Joh 14,15-21
Søndag 3.juni
11.00: Friluftsgudstj. Ivar Braut.
Takkoffer til Kirkens Bymisjon
Bergen. Se «kalender».

• Nabokafé hver tirs. kl.12-14 i
menighetshuset. Velkommen til
et rimelig og godt måltid.
• Undringsstunder annenhver
tirs. kl.13 i menighetshuset.
Samtaleforum med en innledning og god tid til samtale,
spørsmål, høyttenkning og
undring. 10.april, 24.april, 8.mai
og 22.mai. Innledning til samtale
vanligvis ved en av prestene.
• Onsdag 2.mai kl.19: Hele
menigheten inviteres sammen med Klubben Optimisten
for utviklingshemmede til
kveldsgudstjeneste i Øvsttun
kapell. Seniorprest Rune Joar
Kysnes har liturgien og en kort
preken, og det blir nattverdfeiring. Vel møtt til en hellig
stund i kapellet.
• Søndag 3.juni kl.11 er det
friluftsgudstjeneste på Kirkebirkeland – på den gamle
kirketomten der gamlekirken
stod. Ennå ser vi tydelig hvor
kirkeveggene stod, og det er
en spesiell stemning ved å
være på gammel kirkegrunn.
Vi inviterer spesielt nabolaget
på Kirkebirkeland og Valla til å
komme. Denne søndagen
deltar speidergruppene i
menigheten og Midtun skoles
musikkorps. Dessuten er det
eget opplegg med trosopplæring for 10-åringer. De
starter dagen i Skjoldabukta
og gjør seg kjent med den
gamle kirkeveien opp til
Kirkebirkeland, og så blir de
med på gudstjenesten.

Søndagsskolen

• 27.mars: Tro kontra gjerning?
Tema fra Romerbrevet kap.6 v
sokneprest Ivar Braut

Alle barn er hjertelig velkommen! Vi deler oss vanligvis inn i
to grupper: en gruppe for de som
er mellom 2 og 7 år, og en gruppe for de som er fra 8 år og oppover. Er det noe du lurer på, ta
kontakt med Randi Vangen,
tlf.: 90977065)

• 25.april: Bønn som stillhet og
meditasjon. Tema fra bl.a. Rom
8, 26-34. Ved sokneprest i Bønes,
Gunn Kongsvik.

• 25. mars • 22. april • 6. mai
(gå direkte til Det gule huset)
• 20. mai • 10. juni – sommeravslutning på Smøråsfjellet

• Bibeltimer hver siste tirsdag i
måneden kl.19.30 i Birkeland
menighetshus.

